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EDITORIAL
Caríssimo leitor, bom reencontrá-lo!
A busca por uma sociedade mais equânime e inclusiva instiga pensadores, pesquisadores
e estudiosos a desbravarem novos caminhos e a renovarem velhas trilhas. O conhecimento
se coloca como um extraordinário enigma a decifrar-se. O desejo do novo defronta-se com
a cristalização do preestabelecido. Saberes se mesclam, ideias inovadoras saltam de experimentos e práticas que vão constituir-se em uma nova ordem pedagógica.
O homem dos nossos dias precisa entender e penetrar no próprio tempo a fim de tomar
para si as rédeas dos múltiplos fazeres, que hão de garantir-lhe a autonomia perante a vida
e a firmeza ante os desafios impostos por ela.
Esta edição apresenta seis trabalhos que procuram, na diversidade de suas abordagens,
trazer-nos um foco para análise e reflexão.
Mais uma vez, a Matemática toma lugar de destaque nos estudos direcionados aos cegos.
No artigo Horizontes da Educação Matemática Inclusiva envolvendo cegos: mapeando teses
e dissertações, os autores Luí Fellippe da Silva Bellincantta Mollossi, Rogério de Aguiar e
Méricles Thadeu Moretti fazem o levantamento de dissertações e teses que tratam de questões ligadas a essa disciplina, favorecendo a aprendizagem desses alunos e incluindo-os,
verdadeiramente, às práticas docentes desenvolvidas em sala de aula.
Nas últimas décadas, a ludicidade tem assumido um protagonismo que tende a ampliar-se.
Muitas vezes, o jogo se traduz, principalmente para a criança, em um mecanismo de aprendizagem. Motivação, prazer e compartilhamento transformam-se em alicerces seguros
para o aluno desenvolver potencialidades e competências. Gerson Carneiro de Farias enfoca o lúdico em seu artigo, Avaliação do autoconceito e da locomoção em crianças e adolescentes cegos por meio do Jogo de Orientação: caça ao tesouro. Autonomia, independência,
satisfação pessoal nascem de uma prática simples, que conduz à consecução de grandes
conquistas futuras.
O artigo em pauta, Estratégias de sucesso para a inclusão escolar de alunos com deficiência
visual em aulas de Educação Física, produzido por Maria Luiza Salzani Fiorini e Eduardo José
Manzini, demonstra a preocupação que deveria existir na organização curricular de todas
as escolas: a prática da Educação Física levada aos alunos com deficiência visual. O corpo é
um grande repositório de saberes e competências a ser desenvolvido. O sujeito cego precisa conhecer o próprio corpo, encontrando o “eu”. Movimentos, equilíbrio, mobilidade e
autoconfiança podem incrementar-se em aulas que tragam vivacidade, encorajamento,
desejo de ultrapassar limites, descoberta de novas possibilidades.
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As pesquisadoras Stella Maria Peixoto de Azevedo Pedrosa e Marlise Viana da Nóbrega
Campos, através do artigo As tecnologias de informação e comunicação como recurso de
inclusão/integração do aluno com deficiência visual põe à mostra a importância da tecnologia assistiva no processo educacional da pessoa com deficiência da visão. A contemporaneidade chega a essa fatia da sociedade, rasgando horizontes antes inimagináveis.
O cunho científico ocupa o próximo artigo escrito por Regina Kátia Cerqueira Ribeiro, Clemax Couto Sant’Anna, Maria de Fátima Bazhuni Pombo March e Patrícia Helena Medeiros
de Oliveira Rodrigues. No texto Relevância dos resultados da avaliação da força muscular
respiratória dos adolescentes com deficiência visual do Instituto Benjamin Constant, os pesquisadores fazem o cotejo entre as atividades desenvolvidas nas práticas da Educação Física curricular bem como nas práticas esportivas desenvolvidas no contraturno. Setenta e
sete alunos foram avaliados e os resultados obtidos trazem-nos algumas surpresas.
Para que tenhamos uma Escola Inclusiva é primordial que o corpo docente seja instrumentalizado para desenvolver a tarefa que lhe cabe. O sexto artigo de nossa revista – trazido
pelas pesquisadoras Sabrina Gomes Cozendey e Maria da Piedade Resende da Costa –,
abre-nos uma via de discussão quanto a um problema tão relevante, que precisa ser aprofundado com seriedade e sem paixões menores. O artigo Formação dos licenciandos para o
trabalho com alunos cegos ou com baixa visão: um estudo desenvolvido na Universidade
Federal de São Carlos aponta-nos a realidade vigente e a necessidade de que essa realidade
seja compreendida e interpretada para que a mudança de paradigmas velhos e corroídos
sejam de fato banidos da Educação e da sociedade.
Por agora, ficamos por aqui. Como sempre, esperamos por você em nossa próxima edição.

Maria da Gloria de Souza Almeida
Comissão Editorial
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Horizontes da Educação Matemática Inclusiva
envolvendo cegos: mapeando teses e
dissertações
Mathematical Inclusive Education’s Horizons with visually impaired: mapping
theses and dissertations
Luí Fellippe da Silva Bellicantta Mollossi1
Rogério de Aguiar2
Méricles Thadeu Moretti 3
RESUMO
O presente artigo tem como objetivo principal mapear a produção de teses e dissertações relacionadas à
Educação Matemática Inclusiva nas quais foram desenvolvidas pesquisas envolvendo a Matemática e sujeitos
cegos. Nesse sentido, elaborou-se o estado da arte dessa temática e foram selecionadas pesquisas que se
relacionassem com a educação matemática que envolvessem cegos, práticas pedagógicas, metodologias e
materiais tanto de ensino como de aprendizagem. Além disso, buscaram-se também trabalhos que contivessem
análises e reflexões que relacionassem cegos, matemática e inclusão. Ao todo, foram selecionados 32 trabalhos
acadêmicos, sendo 28 dissertações e quatro teses. Os resultados apontam para o aumento na produção de
teses e dissertações a partir de 2008, sendo o Estado de São Paulo o que mais congregou trabalhos envolvendo
pessoas cegas.
Palavras-chave: Educação Matemática Inclusiva. Cegos. Estado da Arte.
ABSTRACT
The main objective of this article is to map and analyze the production of thesis and dissertations related to
Inclusive Mathematics Education in which were developed researches involving mathematics and visually
impaired people. Hence, the state of the art of this subject was elaborated and researches related to the
mathematical education were selected involving blind learners, pedagogical practices, methodologies and
materials of teaching as well as learning. In addition, we sought works that contained reviews and reflections
1 Instituto Federal Catarinense (IFC). Licenciado em Matemática (Universidade do Estado de Santa Catarina –
UDESC). Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, Matemática e Tecnologias – PPGECMTUDESC.
E-mail: luimollossi@hotmail.com.
2 Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Licenciado em Matemática (Universidade Federal de Santa
Catarina – UFSC), mestre em Matemática (Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC) e doutor em Matemática
Aplicada (Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP).
E-mail: rogerville2001@gmail.com.
3 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Licenciado em Matemática (Universidade Federal de Santa
Catarina – UFSC), mestre em Matemática Aplicada (Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP) e doutor em
Didática da Matemática (Université de Strasbourg – UNISTRA).
E-mail: mthmoretti@gmail.com.
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about blind person, mathematical and inclusion. It was found 32 academic papers being 28 dissertations and
four thesis. The results point to an increase in the production of thesis and dissertations from 2008, being São
Paulo state the one that most gathered works involving blind people.
Keywords: Inclusive Mathematical Education. Visually Impaired. State of art.

1. Introdução
Para que se continue evoluindo nas mais diversas áreas do conhecimento, é
fundamental que se realizem pesquisas científicas e que se produzam estudos acadêmicos. Entretanto, também é necessário realizar pesquisas que organizem e examinem os trabalhos já produzidos. Assim, além de conhecer aquilo que já foi elaborado,
é possível verificar pontos que ainda não foram abordados.
Nesta pesquisa, tem-se como objetivo principal mapear e discutir a produção
de teses e dissertações no tocante à Educação Matemática Inclusiva voltadas a estudantes cegos.4 Nesse contexto, buscaram-se pesquisas que envolviam práticas pedagógicas, metodologias e materiais tanto de ensino como de aprendizagem, além de
análises e reflexões que relacionassem cegos, Matemática e inclusão. Através dessa
composição, surge a estrutura da atual pesquisa, que pretende apresentar o estado da
arte sobre a temática supracitada nas teses e dissertações dos programas de pós-graduação das universidades brasileiras.
De acordo com Ferreira (2002, p. 257), as pesquisas do tipo estado da arte
definem-se
como de caráter bibliográfico; elas parecem trazer em comum o desafio de
mapear e de discutir uma certa produção acadêmica em diferentes campos
do conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que formas e em que condições têm sido produzidas certas dissertações de
mestrado, teses de doutorado, publicações em periódicos e comunicações
em anais de congressos e de seminários.

4 Usamos, ao longo do trabalho, a expressão “cego(a), cegos(as)” para designar a pessoa com amaurose, e não
deficiente visual, para diferenciá-la do deficiente visual com baixa visão.
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O propósito de realizar o estado da arte da pesquisa em Educação Matemática
Inclusiva voltada aos discentes cegos fundamenta-se na necessidade de descrever o
desenvolvimento dessa temática de pesquisa, de modo a organizar as informações e
os resultados alcançados. Assim, é possível sistematizar as pesquisas já realizadas, apreciando as diversas linhas e perspectivas investigadas. A realização deste estudo deve
ainda permitir a sistematização dos aspectos históricos considerados no desenvolvimento da Educação Matemática Inclusiva envolvendo discentes cegos como área de
pesquisa.
Do ponto de vista da relevância social e acadêmica, busca-se, neste estudo, a
construção de um material que possa referenciar discussões, reflexões e análises sobre
essa temática, bem como servir de base teórica e prática para futuras pesquisas.
Como direção norteadora para esta pesquisa, institui-se a seguinte questão:
qual a produção de teses e dissertações no tocante à Educação Matemática Inclusiva
cujo tema envolva educandos cegos no período de 2002 a 2016?

2. Inclusão e deficiência
Os primeiros direitos em relação à educação das pessoas com deficiência, em
âmbito nacional, surgiram em 1961, com a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sendo reforçados pela Constituição Federal de 1988. No entanto, de acordo
com Franco e Dias (2005), somente após a realização da Conferência Mundial de Educação para Todos (UNESCO, 1990) e também com a Declaração de Salamanca de Princípios, Política e Prática na área das Necessidades Educativas Especiais (1994), é que
teve início o período de inclusão propriamente dito. A partir desses marcos, as reivindicações começaram a exigir uma transformação da estrutura social para que a pessoa
com deficiência seja inserida em sociedade.
Na Conferência Mundial de Educação para Todos (UNESCO, 1990), reafirma-se
um dos pilares da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que toda pessoa tem direito à educação. Ainda expressa que as pessoas com deficiência necessitam
de atenção especial e que é “necessário tomar medidas que garantam a igualdade de
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acesso à educação aos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência, como parte
integrante do sistema educativo” (BRASIL, 1990).
A Declaração de Salamanca é uma resolução que aborda os princípios, políticas e práticas da Educação Especial. Já em suas primeiras linhas menciona a inclusão
das pessoas com deficiência no sistema regular de ensino, retratando que é dever do
Estado assegurar “que a educação de pessoas com deficiências seja parte integrante
do sistema educacional” (BRASIL, 1994, p. 1).
A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº. 9.394/96)
estabelece o direito de acesso ao ensino especializado gratuito aos educandos com
deficiência, oferecido preferencialmente na rede regular de ensino. Ademais, para incluir efetivamente os estudantes com deficiência, asseguram-se currículo adequado,
metodologias de ensino e recursos educacionais específicos para atender às necessidades desses discentes (BRASIL, 1996).
Em julho de 2015, instituiu-se a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº. 13.146), a mais recente legislação
que trata dos direitos da pessoa com deficiência. Essa lei tem o objetivo de “assegurar
e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania” (BRASIL, 2015).
No que diz respeito à educação, garante-se um sistema educacional inclusivo
em todos os níveis para as pessoas com deficiência. Incumbe ainda ao poder público
desenvolver “pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia
assistiva”5 (BRASIL, 2015). Entretanto, mesmo com esse progresso, há uma disparidade
entre as propostas e as práticas aplicadas nas salas de aula, como assevera Silva (2014,
p. 15): existe uma “distância significativa entre as políticas de educação inclusivas, os
projetos propostos e as práticas em sala de aula, ou seja, entre a legislação vigente e a
realidade educacional”.
5 “Recursos tecnológicos e técnicos adequados para promover o acesso a conteúdos de educação, trabalho e
tarefas da vida diária para pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida e dificuldades de aprendizado,
visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social” (CORPAS e LEYTON, 2016, p. 104).
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Nesse sentido, conhecer a produção acadêmica acerca da pessoa com deficiência pode auxiliar professores e pesquisadores a terem um novo olhar sobre métodos
e ferramentas que podem vir a ser utilizados em salas de aula inclusivas.

3. Matemática e inclusão
Embora os discentes cegos utilizem o Sistema Braille, uma importante ferramenta que possibilita sua participação no ambiente escolar, isso não é suficiente para
o ensino da Matemática, da mesma forma que não basta saber ler e escrever para que
os educandos videntes compreendam esses conteúdos. De acordo com Fernandes e
Healy (2007), muito pouco foi desenvolvido no que diz respeito ao ensino de Matemática para cegos, e a falta de material pedagógico é um problema nas escolas.
Costa e Cozendy (2014), igualmente, dissertam sobre a escassez de pesquisas
relacionadas ao ensino de Matemática para cegos. Os autores desenvolveram uma
pesquisa bibliográfica em 61 periódicos nacionais, nas áreas de Educação, Educação
Especial, Educação Matemática e deficiência visual, classificados como Qualis A1, A2,
B1, B2, B3 e B4. Visava-se conhecer os trabalhos envolvidos no ensino da Matemática,
direcionados a educandos com deficiência visual e atividades inclusivas que pudessem ser utilizadas em turmas com alunos cegos ou com baixa visão. Encontraram apenas dez artigos que abordavam essa temática, sendo que oito abordavam conceitos
de geometria. Eles também destacam que, nos artigos pesquisados, não houve menção a certos conteúdos, como equações do primeiro e segundo graus, números reais e
racionais, e, de forma geral, nenhum conteúdo do ensino médio.
Em relação à Matemática, Cerva Filho e Geller (2013, p. 1) caracterizam que “é
uma ciência repleta de conceitos e representações numéricas, algébricas e geométricas. Estas representações, na maioria das vezes abstratas, necessitam do contato visual
para facilitar a sua abstração”. Sabe-se que muitos discentes videntes, que podem acompanhar todas as etapas da explicação do professor, por vezes ainda encontram dificuldade no entendimento da Matemática. Dessa forma, é possível conjecturar que
metodologias que se utilizam apenas de recursos gráficos tornam o entendimento da
Matemática para educandos cegos ainda mais complexo.
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Para exemplificar de que forma a falta de visualização acarreta problemas, temse em Fernandes e Healy (2007, p. 66) o relato de um educando. Nesse relato, aponta-se
sua dificuldade para acompanhar as aulas de Matemática e seus problemas para identificar detalhes naturais para os educandos videntes: “Matemática é muito difícil. O professor fala “passa pra lá, corta aqui” e eu não entendo o que ele fala... O professor fala é
uma letra deitadinha assim, um tracinho e eu fico pensando: o que é isso?”.
Fernandes e Healy (2007) afirmam que, muitas vezes, o professor faz adequações criativas, recorrendo a metodologias diversificadas e materiais alternativos. No
entanto, é perceptível que muito ainda precisa ser desenvolvido em relação ao ensino
da Matemática para cegos, o que pode ser visto em Mollossi et al. (2014, p. 76):
Percebe-se que a Matemática tem sido abordada de maneira abstrata, com
poucas comprovações concretas e problematização dos conceitos associados ao cotidiano, fato esse que impede o entendimento dos discentes; como
implicação, muitos passam a não gostar das áreas exatas. É nessa conjuntura
que os materiais concretos se configuram como um recurso didático-pedagógico a ser inserido definitivamente na prática pedagógica dos professores, criando uma ligação entre teoria e prática, de modo a diminuir as rupturas
entre os vínculos promovidos pela realidade e o saber escolar.

Corroborando à importância de se empregarem metodologias específicas para
educandos cegos, Magalhães et al. (2002, p. 26) diferenciam deficiência primária (o
não ver) de deficiência secundária (as barreiras pedagógicas) e dissertam que, por
vezes, o que prejudica a educação do estudante com deficiência na escola “não é o
não ouvir, o não ver, mas o fato de a escola não encontrar alternativas para adequar o
processo de ensino-aprendizagem às peculiaridades destes alunos”. Desse modo, é
perceptível que a inclusão dos educandos cegos no sistema regular só ocorrerá quando não mais remanescerem tais obstáculos e mais pesquisas forem realizadas sobre
essa temática.

4. Procedimentos metodológicos
Buscando conhecer teses e dissertações na área de Educação Matemática
Inclusiva que envolvem o ensino de cegos, a constituição do corpus da pesquisa
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ocorreu integralmente em meio digital, com a realização de uma pesquisa bibliográfica
nos seguintes bancos de dados: Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações
(BDTD), Capes e Biblioteca Digital Vérsila. Além destas bases, examinou-se também o
Currículo Lattes dos pesquisadores expoentes da área, a fim de verificar as orientações
e participações em bancas de mestrado e doutorado.

4.1. Critérios para a seleção de dissertações e teses
As buscas não foram limitadas temporalmente, sendo utilizados os seguintes
descritores em língua portuguesa: “Educação Matemática”, “Matemática”, “Cego”, “Cegueira”, “Inclusão”. A combinação dos descritores e a quantidade de teses e dissertações encontrados estão disponibilizadas na Tabela 1.

Tabela 1: Quantidade de teses e dissertações encontradas

Descritores

Capes

BDTD

Vérsila

0

9

3

Inclusão.

2

4

4

Matemática; Cego; Inclusão.

0

9

4

Matemática; Cegueira; Inclusão.

2

4

4

Educação Matemática; Cego.

3

18

5

Educação Matemática; Cegueira.

5

9

7

Matemática; Cego.

4

20

6

Matemática; Cegueira.

6

10

6

21

83

39

Educação Matemática; Cego; Inclusão.
Educação Matemática; Cegueira;

Total
Fonte: Elaborado pelo autor.
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No total, foram encontrados 143 textos acadêmicos, entre teses e dissertações. Ressalta-se que, nesse primeiro momento, não se recorreu a nenhum critério
de exclusão.

4.2. Critérios para a exclusão das teses e dissertações
Após a primeira sondagem, iniciou-se o processo de seleção dos textos acadêmicos. Nessa etapa, foram excluídas repetições e trabalhos que não se enquadravam
na temática desta pesquisa. Tal levantamento se deu pela leitura dos resumos. Na primeira análise, encontraram-se duas teses e 19 dissertações. No segundo momento,
efetuou-se novamente a leitura dos resumos desses textos acadêmicos, remanescendo uma tese e 17 dissertações.
Ao todo foram excluídos três textos acadêmicos. Uma tese e uma dissertação
foram retiradas por dizerem respeito ao ensino de química para deficientes visuais. A
outra dissertação excluída abordava a análise de uma situação da Educação Especial
na rede municipal de ensino de São Paulo.

4.3 Ampliando horizontes
Com o intuito de averiguar a existência de outras teses e dissertações, investigou-se a existência de pesquisadores renomados na área, com o objetivo de verificar
se havia orientações de mestrado e doutorado concluídas e participações em bancas
de mestrado e doutorado que se relacionassem com a temática da pesquisa. Esta pesquisa teve início no site da Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM), com
a busca de Grupos de Trabalhos existentes. Em um primeiro momento, foi encontrado
o Grupo de Trabalho “Diferença, Inclusão e Educação Matemática” (GT-13). Tal grupo é
muito novo, tendo em vista que a SBEM foi constituída em 1988, e a criação do GT-13
ocorreu em outubro de 2013, sob a coordenação da professora Dra. Siobhan Victoria
(Lulu) Healy, tendo como vice-coordenadora a professora Dra. Miriam Godoy Penteado. Para ampliar os horizontes desta pesquisa, verificou-se, então, o Currículo Lattes
de ambas as pesquisadoras.
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Após esse levantamento bibliográfico, desconsiderando os textos reincidentes, foram descoberta mais 11 dissertações de mestrado e três teses de doutorado.
Mesmo após essa sondagem, é possível que existam teses e dissertações que não foram encontradas. Além disso, tem-se ciência de que os resultados para o ano de 2016
são parciais, visto que a investigação foi realizada com o ano em curso.

5. Resultados e discussão
Ao todo, foram selecionadas 28 dissertações de mestrado e quatro teses de
doutorado, que discutem a temática da Educação Matemática com enfoque em educandos cegos, seja através de práticas pedagógicas, materiais didáticos, metodologias
de ensino, uso de tecnologia ou de reflexões e análises que correlacionem cegos, Matemática e inclusão. No Quadro 1 apresentam-se os textos acadêmicos selecionados.
Quadro 1: Teses e dissertações selecionadas

1

2

3

4

118

Título

Autor/Orientador

Universidade

Programa

Ano

A construção de
instrumento de
inclusão no ensino de
Matemática

Rubens Ferronato
Orientador: Silvana
Bernardes Rosa

UFSC

2002

BR Braille: programa
tradutor de textos
Braille digitalizados
para caracteres
alfanuméricos em
português
Uma análise
vygotskiana da
apropriação do
conceito de simetria
por aprendizes sem
acuidade visual
Um estudo do uso de
padrões figurativos na
aprendizagem de
álgebra por alunos
sem acuidade visual

Claudia Maria
Caixeta Bezerra
Orientador: Vera
Lúcia da Silveira
Nantes Button

UNICAMP

Mestrado
em
Engenharia
de
Produção
Mestrado
em
Engenharia
Elétrica

Solange Hassan
Ahmad Ali
Fernandes
Orientador: Lulu
Healy

PUC-SP

Mestrado
em
Educação
Matemática

2004

Karina Laguna
Andrezzo
Orientador: Lulu
Healy

PUC-SP

Mestrado
em
Educação
Matemática

2005

2003
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5

6

7

8

9

10

11

12

A tecnologia
informática como
auxílio no ensino de
Geometria para
deficientes visuais
O design colaborativo
de uma ferramenta
para representação de
gráficos por
aprendizes sem
acuidade visual
As "ticas" de "matema"
de cegos sob o viés
institucional: da
integração à inclusão
Sorobã: suas
implicações e
possibilidades na
construção do número
e no processo
operatório do aluno
com deficiência visual
Das experiências
sensoriais aos
conhecimentos
matemáticos:
uma análise das
práticas associadas ao
ensino e
aprendizagem
de alunos cegos e com
visão subnormal numa
escola inclusiva
O ensino de
Matemática para
alunos cegos: o olhar
de uma professora

Matemática e
deficiência visual

Educação Matemática
Inclusiva no Ensino
Superior – aprendendo
a partilhar experiências

Simone Barreto
Lirio
Orientador: Miriam
Godoy Penteado

UNESP

Mestrado
em
Educação
Matemática

2006

Guilherme Lazarini
Ferreira
Orientador: Lulu
Healy

PUC-SP

Mestrado
Profissional
em Ensino
da
Matemática

2006

Aira Casagrande de
Oliveira Calore
Orientador: Pedro
Paulo Scandiuzzi
Ieda Maria da Silva
Morais
Orientador:
Antônio Villar
Marques de Sá

UNESP

Mestrado
em
Educação
Matemática
Mestrado
em
Educação

2008

Solange Hassan
Ahmad Ali
Fernandes
Orientador: Saddo
Ag Almouloud

PUC-SP

Doutorado
em
Educação
Matemática

2008

Juliana Rocha Silva
Orientador: Regina
Maria Simões
Puccinelli Tancredi

Mackenzie-SP

2010

Jorge Carvalho
Brandão
Orientador: Ana
Karina Morais de
Lira
Renato Marcone
Orientador: Miriam
Godoy Penteado

UFC

Mestrado
em
Educação,
Arte e
História da
Cultura
Doutorado
em
Educação

Mestrado
em
Educação
Matemática

2010

UnB

UNESP
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13

14

15

16

17

18

19

120

As histórias em
quadrinhos adaptadas
como recurso
para ensinar
Matemática para
alunos cegos e
videntes
O papel da percepção
sonora na atribuição
de significados
matemáticos para
números racionais por
pessoas cegas e com
baixa visão
Intervenções de um
professor de
Matemática cego

Ensino de Geometria
para alunos com
deficiência visual:
análise de uma
proposta de ensino
fundamental na
manipulação de
materiais e na
expressão oral e escrita
O ensino de matrizes:
um desafio para
aprendizes cegos e
aprendizes surdos

Uma abordagem
inclusiva para
transformações
geométricas: o caso de
alunos cegos

Deficiência visual e
Matemática:
análise das práticas
educativas para uma
vida independente na
educação infantil

Lessandra Marcelly
Sousa da Silva
Orientador: Miriam
Godoy Penteado

UNESP

Mestrado
em
Educação
Matemática

2010

Elen Graciele
Martins
Orientador: Lulu
Healy

UNIBAN
(atualmente
AnhangueraSP)

Mestrado
em
Educação
Matemática

2010

Enio Gomes Araujo
Orientador:
Diógenes Reyes
Árdila
Coorientador(a):
Verônica dos Reis
Mariano Souza
Maíra Kelly da Silva
Pereira
Orientador: Ana
Cristina Ferreira

UFS

Mestrado
em Ensino
de Ciências
e
Matemática

2011

UFOP

Mestrado
Profissional
em
Educação
Matemática

2012

Gerciane Gercina
da Silva
Orientador:
Solange Hassan
Ahmad Ali
Fernandes
Ana Paula Albieri
Serino
Orientador:
Solange Hassan
Ahmad Ali
Fernandes

UNIBAN
(atualmente
AnhangueraSP)

Mestrado
em
Educação
Matemática

2012

UNIBAN
(atualmente
AnhangueraSP)

Mestrado
em
Educação
Matemática

2012

Jammes Ferreira
Mendes
Orientador: Ana
Karina Morais de
Lira

UFC

Mestrado
em
Educação

2013
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20

21

22

23

24

25

26

Tecnologia assistiva
para o ensino da
Matemática aos alunos
cegos: o caso do
centro de apoio
pedagógico para
atendimento às
pessoas com
deficiência visual
Uma proposta no
ensino de fração para
adolescentes com e
sem deficiência visual
A práxis pedagógica
de um professor com
deficiência visual:
o ensino de álgebra
em
um curso de
licenciatura em
Matemática
Conversando sobre
razão e proporção:
uma interação entre
deficientes visuais,
videntes e uma
ferramenta falante
Impressora de gráficos
em alto-relevo para
cegos: um facilitador
no ensino da Física e
da Matemática
Percepção espacial de
deficiente visual por
meio da modelagem
Matemática

Educação Financeira
escolar para
estudantes com
deficiência visual

Renata Beatriz de
Souza Prado
Orientador:
Verônica dos Reis
Mariano Souza

UFS

Mestrado
em Ensino
de Ciências
Naturais e
Matemática

2013

Ailton Barcelos da
Costa
Orientador: Maria
Stella C. de
Alcântara Gil
Paloma Miranda
Gonçalves
Orientador: Eline
das Flores Victer

UFSCAR

Mestrado
em
Educação
Especial

2013

UNIGRANRIO

Mestrado
Profissional
em Ensino
das Ciências
na
Educação
Básica

2013

Natália Taíse de
Souza
Orientador:
Solange Hassan
Ahmad Ali
Fernandes
Karen Mello Colpes
Orientador: Rafael
Antônio Comparsi
Laranja

Universidade
Anhanguera –
SP

Mestrado
em
Educação
Matemática

2014

UFRGS

Mestrado
em
Engenharia
Mecânica

2014

João Francisco
Staffa da Costa
Orientador: Maria
Salett Biembengut

PUC-RS

2014

Glauco Henrique
Oliveira Santos
Orientador:
Amarildo
Melchiades da Silva
Coorientador (a):
Regina Coeli
Moraes Kopke

UFJF

Mestrado
em
Educação
em Ciências
e
Matemática
Mestrado
Profissional
em
Educação
Matemática
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27

28

29

30

31

32

Abordagem históricocultural em sala de
aula inclusiva de
Matemática: o
processo de
apropriação do
conceito da função
derivada por um aluno
cego
Da tinta ao Braille:
estudo de diferenças
semióticas
e didáticas dessa
transformação no
âmbito do Código
Matemático Unificado
para a Língua
Portuguesa – CMU
e do Livro Didático em
Braille
A sequência Fedathi na
deficiência visual

Do improviso às
possibilidades de
ensino: estudo de caso
de uma professora de
Matemática no
contexto da inclusão
de estudantes cegos
A visualização de
objetos geométricos
por alunos cegos: um
estudo sob a ótica de
Duval
O aluno cego no
contexto da inclusão
escolar: desafios no
processo de ensino e
aprendizagem de
Matemática

Sandro Salles
Gonçalves
Orientador:
Teresinha Fumi
Kawasaki

UFOP

Mestrado
Profissional
em
Educação
Matemática

2014

Daiana Zanelato
dos Anjos
Orientador:
Méricles Thadeu
Moretti

UFSC

Mestrado
em
Educação
Científica e
Tecnológica

2015

Elisangêla Bezerra
Magalhães
Orientador: Jorge
Carvalho Brandão
Lessandra Marcelly
Sousa da Silva
Orientador: Miriam
Godoy Penteado

UFC

Mestrado
em
Educação

2015

UNESP

Doutorado
em
Educação
Matemática

2015

PUC-SP

Doutorado
em
Educação
Matemática

2015

UNESP

Mestrado
em
Educação
para Ciência

2016

Elisabete Marcon
Mello
Orientador: Maria
José Ferreira da
Silva
Edineia Terezinha
de Jesus Miranda
Orientador: Ivete
Maria Baraldi

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Segue um breve resumo de cada uma das obras citadas, conforme o Quadro 1:
1. Nessa pesquisa realizou-se um estudo sobre o ensino da Matemática para
estudantes cegos por meio de um material concreto, construído pelo autor, denominado Multiplano.
2. Nessa dissertação, elaborou-se um programa que transcreve textos escritos
no Sistema Braille para a escrita à tinta, facilitando, assim, a comunicação escrita entre
cegos e videntes.
3. Investigação que teve como propósito analisar, sob a perspectiva vygotskiana, os processos de apropriação dos conceitos matemáticos pelos estudantes cegos.
4. Essa pesquisa investiga o uso de padrões figurativos na aprendizagem de
Álgebra por estudantes sem acuidade visual.
5. Dissertação que objetivou discutir e analisar as potencialidades e limitações da informática para o ensino de Geometria a cegos.
6. Essa investigação desenvolveu uma pesquisa sobre o uso de ferramentas na
construção do saber matemático de estudantes sem acuidade visual dos ensinos Fundamental e Médio.
7. Esse estudo teve por objetivo discutir e analisar o ser, o saber e o fazer de
estudantes cegos, baseando-se nos pressupostos da Educação Inclusiva e da Etnomatemática.
8. Dissertação que discute as possibilidades do soroban no desenvolvimento
lógico-matemático do estudante cego e com baixa visão na construção dos números
naturais, monetários e também do processo operatório do sistema de numeração decimal.
9. Análise dos processos de ensino e aprendizagem da Matemática, com ênfase em Geometria, de estudantes com deficiência visual incluídos em classes regulares.
10. Compreender e discutir a formação e as práticas pedagógicas de professores de Matemática que lecionam para estudantes cegos.
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11. Abordagem da aprendizagem de conceitos geométricos por estudantes
cegos incluídos em escolas regulares.
12. Narrativa, baseada em entrevistas, de um acadêmico que fez a graduação
em Matemática como vidente e cego.
13. Apresentação do processo de construção e adaptação de uma história em
quadrinhos sobre Matemática para estudantes cegos e videntes.
14. Discussão e análise da aprendizagem de números racionais por meio de
um software que emite sons para deficientes visuais.
15. Exame e análise das metodologias de ensino utilizadas por um licenciando
em Matemática cego durante seu estágio supervisionado.
16. Construção de uma proposta de ensino de Geometria para estudantes deficientes visuais
17. Análise do papel de um material didático, denominado Matrizmat, como
elemento de mediação entre o conteúdo de matrizes e estudantes cegos e estudantes
surdos incluídos em sala de aula regular.
18. Exame da atuação de ferramentas materiais como instrumentos mediadores no processo de objetificação do conceito de homotetia por estudantes cegos.
19. Análise do papel das Práticas Educativas para uma Vida Independente (Pevi)
no processo educativo de Matemática para estudantes com deficiência visual.
20. Exame das possibilidades e limitações das tecnologias assistivas no processo de ensino da Matemática para estudantes cegos.
21. Construção, teste e avaliação de uma metodologia de ensino de frações
para estudantes com deficiência visual.
22. Investigação e compreensão da práxis pedagógica e da trajetória acadêmica de um docente com deficiência visual que leciona Álgebra para um curso de
licenciatura em Matemática.
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23. Análise das práticas matemáticas na interação de estudantes deficientes
visuais e videntes durante a resolução de atividades matemáticas sobre o conteúdo
de razão e proporção mediadas por uma ferramenta tátil e sonora.
24. Desenvolvimento de uma impressora de gráficos em altorrelevo para facilitar o ensino de Matemática e Física.
25. Investigação da percepção espacial de uma pessoa cega, utilizando-se os
procedimentos da Modelagem Matemática na Educação.
26. Análise e exame da produção de significados de estudantes com deficiência visual para atividade sobre Educação Financeira.
27. Compreensão do processo de apropriação dos conceitos de cálculo, principalmente o de função derivada, por um acadêmico cego do curso de licenciatura em
Matemática.
28. Descrição da experiência de uma professora de Matemática que atua com
estudantes cegos, constatando a necessidade de analisar a coerência Matemática entre o Código Matemática Unificado para a Língua Portuguesa e o livro didático transcrito para o Sistema Braille.
29. Análise das contribuições da utilização da sequência Fedathi para o ensino da Matemática, com vistas à elaboração de conceitos do sistema de numeração
decimal por estudantes cegos.
30. Possibilidades do ensino da Matemática para todos, mais especificamente
os estudantes cegos. Nesse sentido, analisaram-se os aspectos importantes para uma
prática inclusiva.
31. Discussão e análise sobre como estudantes cegos visualizam objetos geométricos, tendo como base a teoria dos registros de representação semiótica, visão e
visualização de Raymond Duval.
32. Discussão das condições necessárias para que o estudante cego possa alcançar sucesso nos processos de ensino e aprendizagem da Matemática.
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É possível notar que houve aumento na produção de teses e dissertações ao
longo dos anos no Brasil. Para melhor visualizar esse aumento de produtividade, temse, no Gráfico 1, a quantidade de teses e dissertações elaboradas entre 2002 e 2016.

Gráfico 1: Número de teses e dissertações por ano (2002-2016)

Teses e Dissertações por ano (2002-2016)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Por meio desse gráfico, é possível perceber que, a partir de 2008, houve crescimento do número de textos acadêmicos e, ao longo dos anos, progresso no volume de pesquisas em nível de pós-graduação. Conjectura-se que uma das possíveis
causas para tal crescimento foi o aumento do número de programas de pós-graduação, como na área de ciências humanas: em 1998, existiam 167 programas de pósgraduação stricto sensu; em 2011, já haviam 419 desses programas, o que corresponde
a um aumento de 145% num período de 13 anos (CIRANI et al., 2015). Outro fato
relevante é o amadurecimento das legislações vigentes no tocante à Educação Especial e Educação Inclusiva.
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5.1 Localizando polos de pesquisa
Com a intenção de localizar centros de pesquisa nessa área, construiu-se um
gráfico de barras (Gráfico 2) para verificar o tamanho da produção de dissertações e
teses por universidade.

Gráfico 2: Número de teses e dissertações por Universidade (2002-2016)

Teses e Dissertações por ano (2002-2016)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Percebe-se que algumas universidades contam com maior produção acadêmica nessa área, destacando-se três delas: Universidade Estadual Paulista (Unesp),
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e Universidade Bandeirante
de São Paulo (Uniban), atualmente Universidade Anhanguera de São Paulo.
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Quando à Unesp, quatro dissertações e uma tese foram produzidas no programa de Pós-graduação de Educação Matemática, campus de Rio Claro, e uma dissertação foi elaborada no programa de Pós-graduação Educação para a Ciência, campus de
Bauru. Destaca-se que ambos os programas possuem conceito 6 na CAPES, e são cursos antigos e consolidados. Em Rio Claro,6 o curso de mestrado teve início em 1984, e o
doutorado, em 1993. Tratando-se de Bauru,7 o mestrado iniciou suas atividades em
1997, e o doutorado, em 2003.
Ambos os programas de pós-graduação, além de possuírem uma longa história, são uns dos primeiros programas na área de Educação Matemática, principalmente o de Rio Claro. Além disso, esse último possui o Grupo de Estudo e Pesquisa em
Educação Matemática Inclusiva (ÉPURA), coordenado pela professora Dra. Miriam Godoy Penteado.
Em relação à PUC-SP,8 essa universidade iniciou seu curso de mestrado em
Ensino de Matemática em 1994; em 2002, iniciou o curso de doutorado em Educação
Matemática. Do mesmo modo que a Unesp, a PUC-SP também conta com um programa de pós-graduação antigo. Destaca-se que, da PUC-SP, emergiu a primeira dissertação (2004) sobre a temática desta pesquisa, vinda de um programa de Pós-graduação
de Educação Matemática. Somando-se a isso, dessa mesma universidade surgiu a primeira tese. Salienta-se que esses dois textos acadêmicos foram elaborados pela professora Dra. Solange Hassan Ahmad Ali Fernandes, pesquisadora que já orientou três
dissertações de mestrado nessa área.
Acerca das produções da Uniban – que, desde 2012, é a Universidade Anhanguera –,9 tanto o mestrado como o doutorado em Educação Matemática tiveram suas
atividades iniciadas em 2008. Comparando com as duas universidades supramencionadas, esse programa de pós-graduação é muito recente, não estando tão consolidado quanto os outros. Evidencia-se que os primeiros resultados do programa de
6 Informações retiradas do site institucional do Programa. Disponível em: <http://www.rc.unesp.br/igce/pgem/
new/index.php>
7 Informações retiradas do site institucional do Programa. Disponível em: <http://www.fc.unesp.br/#!/poseducacao>
8 Informações retiradas do site institucional do Programa. Disponível em: <http://www.pucsp.br/pos-graduacao/
mestrado-e-doutorado/educacao-matematica#historia>.
9 Informações retiradas do site institucional do Programa. Disponível em: <http://www.pgsskroton.com.br/
anhanguera/programa.php?programa=17>.
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mestrado da Uniban começaram a surgir em 2010, sendo que nesse mesmo ano defendeu-se uma dissertação de mestrado relacionada à Educação Matemática para cegos.
Olhando para as produções por universidade, tem-se que a Uniban/Anhanguera é uma universidade que conta com uma produção relevante na área de Educação Matemática Inclusiva. Um dos fatores é a existência da linha de pesquisa em
Educação Matemática Inclusiva; outro aspecto relevante é o corpo docente, que conta
com a professora Lulu Healy e a professora Solange Fernandes.
Somente essas três universidades produziram três teses de doutorado e 12
dissertações de mestrado relacionadas com a temática desta pesquisa. Ou seja, praticamente a metade de todos os textos acadêmicos veio de universidades localizadas
no Estado de São Paulo. Objetivando comparar a quantidade das produções acadêmicas por estado, construiu-se um gráfico de barras apresentado a seguir.

Gráfico 3: Número de teses e dissertações por estado (2002-2016)

Teses e Dissertações por Estado (2002-2016)

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Com esse gráfico, evidencia-se que o Estado de São Paulo produziu muito
mais dissertações e teses sobre Educação Matemática Inclusiva dedicada a cegos. Essa
diferença já era prevista, pois, como citado, as universidades que mais produziram
nesse tema estão localizadas no Estado de São Paulo.

6. Considerações finais
Este trabalho fez um mapeamento das teses e dissertações em Educação Matemática Inclusiva que envolvem sujeitos cegos. Encontraram-se resultados no período de 2002 a 2016 e, por meio desses dados, discutiram-se as principais universidades
e unidades federativas em que esse tema é pesquisado, bem como os pesquisadores
mais importantes.
Os resultados revelaram que, a partir de 2008, teve início um processo de aumento na quantidade de teses e dissertações defendidas. Acredita-se que um dos principais fatores para esse crescimento foi o aumento do número de programas de
pós-graduação stricto sensu nesse período, além do desenvolvimento dos documentos legislativos que contribuem para a Educação Especial na perspectiva da Educação
Inclusiva.
Analisando o contingente de teses e dissertações por unidade federativa, constatou-se que São Paulo foi o estado em que mais trabalhos foram defendidos, destacando-se Unesp, PUC-SP e Uniban como as universidades que mais congregaram
trabalhos.
Este artigo aponta que, nos últimos oito anos, têm-se elaborado mais pesquisas na área da Educação Matemática Inclusiva destinadas ao público cego. Pode-se
supor que, com a contínua evolução das concepções acerca das pessoas com deficiência, mais trabalhos que atentam para educandos com deficiência serão produzidos.
Neste trabalho, concentramo-nos nas teses e dissertações, não sendo pesquisados artigos científicos e trabalhos em eventos na temática Educação Matemática Inclusiva,
assunto que poderá ser abordado em trabalhos futuros.
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Avaliação do autoconceito e da locomoção em
crianças e adolescentes cegos por meio do
Jogo de Orientação: “caça ao tesouro”
Evaluation of Self-concept and locomotion in blind children and adolescents
through the Orientation Game: treasure hunting
Gerson Carneiro de Farias1
RESUMO
O objetivo deste estudo foi analisar os efeitos que um programa de Jogo de Orientação acarreta ao
desenvolvimento do autoconceito e da locomoção de duas crianças e dois adolescentes cegos, com idades
entre oito e treze anos, atendidos no Centro Brasileiro de Reabilitação e Apoio ao Deficiente Visual de Goiás
(CEBRAV/CAP). O método utilizado foi um delineamento de pesquisa quase-experimental, que tem o sujeito
como seu próprio controle, utilizando o Jogo de Orientação, no qual o aluno deve realizar um percurso, em
uma área desconhecida, marcada por círculos, tendo em mãos uma carta especial de orientação adaptada e
uma bengala. A avaliação do autoconceito e da locomoção foi realizada por dois observadores, um sistemático
e outro independente, que estabeleceram o grau do acordo entre eles durante as fases da Linha de Base, na
Intervenção e no Acompanhamento, fazendo uso das Fichas de Observação e Registro. Os resultados mostram
uma melhora do autoconceito e da locomoção das crianças e adolescentes cegos nas categorias de
competência, valor pessoal, autonomia, independência e estilo de vida. A conclusão é de que o Jogo de
Orientação tem efeito positivo na construção do autoconceito e na locomoção das crianças e adolescentes
cegos, com a finalidade de desenvolver autonomia e independência, e favorecer a inclusão social.
Palavras-chave: Autoconceito. Orientação e Mobilidade. Jogo de Orientação.
ABSTRACT
The objective of this study was to analyze the effects that an Orientation Game program entails the development
of self-concept and locomotion of two children and two blind adolescents, aged between eight and thirteen
years, attended at the Brazilian Center for Rehabilitation and Support for the Visual Impairment of Goiás
(CEBRAV/CAP). The method used was a quasi-experimental research design, which has the subject as its own
control, using the Orientation Game, in which the student must take a course, in an unknown area, marked by
circles, having in hand a special letter of adapted orientation and a cane. The evaluation of self-conception and
locomotion was performed by two observers, one systematic and the other independent, who established

1 Universidade Federal de Goiás (UFG)
Mestre em Educação (Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ) e Doutor em Educação e Saúde pelo
Programa de Pós-graduação Stricto Sensu na Faculdade de Medicina da UFG/GO.
Centro Brasileiro de Reabilitação e Apoio ao Deficiente Visual de Goiás (CEBRAV/CAP).
E-mail: gersoncarneiroprof@gmail.com.
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the degree of agreement between them during the Baseline, Intervention and Follow-Up phases, making use
of the Observation and Record Sheets. The results show an improvement of the self-concept and the locomotion
of the blind children and adolescents in the categories of competence, personal value, autonomy, independence
and lifestyle. The conclusion is that the Orientation Game has a positive effect on the construction of the selfconcept and on the locomotion of blind children and adolescents to develop autonomy and independence,
favoring social inclusion.
Keywords: Self-concept. Orientation and Mobility. Orientation Game.

Introdução
Avaliação, assunto desta pesquisa, é um processo de construção do conhecimento e de reflexão, como afirma Saviani (2008). Refletir para o autor é o ato de retomar, reconsiderar os dados disponíveis, revisar, vasculhar numa busca constante de
significado. É examinar detidamente, prestar atenção, analisar com cuidado. É uma
reflexão articulada, crítica e rigorosa do ato de conhecer. É fazer uma metacognição
do fazer pedagógico.
Metacognição é o processo cognitivo que se aplica a si, ou seja, o pensar sobre
o próprio pensamento. Por meio da reflexão sobre a maneira como se aprende, podese repensar sobre os processos de pensamento individual. A metacognição tem vários
aspectos, alguns incluem a consciência do nosso modo preferencial de aprendizagem, compromisso com as tarefas e persistência na sua realização, estabelecimento
de objetivos, atitudes em relação à aprendizagem, correr riscos e prestar atenção (BOLIVAR, 2002). Por meio de reflexões, discussões, entrevista e questionamento, o aluno
é levado ao autoconhecimento como aprendiz. É preciso estimular na criança e adolescente cego o hábito do estudo integral, que permita adaptarem-se a qualquer situação: ser suficientemente criativo para que se renovem sempre.
Autoconhecimento é a habilidade de realizar algo, sentir-se competente e no
controle (ao menos em alguns aspectos na vida), bem como de estabelecer prioridades para o que você valoriza, além de planejar como irá gastar o seu tempo (MILLER,
1995). Autoconceito é o que pensamos sobre nós; o que pensamos que conseguimos
realizar; o que pensamos que os outros pensam de nós; e como gostaríamos de ser.
Para Burns (1986), o autoconceito refere-se às formas de julgamento de um sujeito,
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suas avaliações e tendências de comportamento. Desta maneira, o autoconceito é
analisado como um conjunto de várias atitudes do ‘eu’, sendo único para cada pessoa.
Para L’écuyer (1978), o autoconceito é um sistema multifuncional hierárquico
que se desdobra em estruturas, subestruturas e categorias. A estrutura a ser analisada
neste estudo é a do self-adaptativo, devido a sua correlação com o Jogo de Orientação
e o processo de Orientação e Mobilidade das crianças cegas, com suas duas subestruturas: valor do self e atividade do self. O valor do self envolve duas categorias: competência e valor pessoal; a atividade do self está envolta em quatro categorias: autonomia,
ambivalência, dependência e estilo de vida, como mostra a Figura 1.

Competência
Valor do Self

Valor Pessoal

Self-Adaptativo
Atividade do Self

Autonomia
Ambivalência
Dependência
Estilo de Vida

Figura 1. Representação da estrutura, subestruturas e categorias do Autoconceito que
compõem o Modelo Teórico Integrado. Fonte: L’ÉCUYER (1978).

Jogo de Orientação (JO) é definido pelo Exército Brasileiro no Manual de Campanha (BRASIL, 1980) como um esporte que usa a própria natureza como campo de
jogo. O praticante deve realizar um percurso através do campo, em terreno desconhecido e variado, marcado por uma série de círculos (postos de controle) em um mapa
detalhado do terreno (carta de orientação), ou seja, é uma carta topográfica detalhada, contendo o esclarecimento necessário para a orientação. O indivíduo escolhe o
caminho a ser seguido, conforme mostra a Figura 2.
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 – Saída: Recepção
P1 –
P2 –
P3 –
P4 –
P5 –

Porta de vidro da Secretaria
Cozinha
Sala de AVAS
Bebedouro
Portão da Quadra de esportes

P2
P1

P3
P4

– Chegada

P5

Saída
Chegada
Figura 2. Carta Especial de Orientação Adaptada
Fonte: FARIAS (2000).

Orientação e Mobilidade (OM) é o processo que proporciona ao aluno cego as
condições de se situar no meio físico onde vive, se movimentar livremente, explorar os
objetos que o cercam, adquirir a autonomia e a independência social (FARIAS, 2000).
O objetivo da OM é possibilitar ao máximo a autonomia e a independência do indivíduo, esclarecem Pogrund & Rosen (1989). Por que não desafiar as crianças cegas do
estudo a participarem do JO? Qual é o impacto que um programa de JO pode causar na
construção do autoconceito e na locomoção de quatro crianças e adolescentes cegos,
e do professor de Educação Física em formação permanente?
A Organização Mundial de Saúde (OMS) define cegueira legal como sendo a
presença de acuidade visual pior ou igual a 20/400 (não enxergam a 20 pés de distância aquilo que uma pessoa normal enxergaria a 399 pés), no melhor olho com a melhor
correção óptica possível ou, ainda, a presença de campo visual inferior a 20 0 centrais
(TALEB, 2012). Do ponto de vista educacional, são considerados cegos os alunos que
utilizam o Sistema Braille, que se constitui de diferentes combinações de seis de pontos em relevo, formando caracteres para leitura e escrita (BRASIL, 1995). Esses alunos
têm o braile como principal meio de comunicação escrita no processo ensino-aprendizagem, ainda que utilizem um possível resíduo visual para a aquisição de conhecimentos.
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O estudo abordou a questão da construção do autoconceito provocada pela
ação do JO. Dessa forma, o objetivo do estudo foi analisar os efeitos que um programa
de JO, ministrado por um professor de Educação Física em formação permanente, acarreta ao desenvolvimento do autoconceito e da locomoção de duas crianças e dois
adolescentes cegos.

Método
O estudo de caso com delineamento de pesquisa quase-experimental, que
tem o sujeito como seu próprio controle ABC (NUNES, F. e NUNES, L., 1987; KADLEC e
GLAT, 1989; FARIAS, 2000; HONER & BAER, 2010), se distingue: a) pelo emprego de
ambientes naturais; b) por não haver um controle experimental completo, especificamente, à impossibilidade do controle das variáveis estranhas; c) pelo uso de procedimentos, como produzir múltiplas observações em substituição ao controle
experimental, para minimizar os efeitos de fontes que podem invalidar o estudo internamente; d) pela sua disponibilidade, ou melhor, por um lado utiliza-se um delineamento experimental e, por outro, pode-se algumas vezes tirar proveito de uma
determinada situação social (CASTRO, 1987).
A fase A se refere ao período de Linha de Base, a fase B diz respeito à Intervenção e a fase C concerne ao Acompanhamento. A Linha de Base (LB) é o período em que
o pesquisador apenas registra o que acontece no estudo, sem nenhuma orientação. É
a fase de observação e registro, quando se anota o que e como se fará na Intervenção.
A LB aponta para a Intervenção. É a fase A do estudo, que é chamada de pré-teste por
Kadlec e Glat (1989). Esta fase foi diferenciada para cada aluno no tocante ao número
de sessões. Por exemplo, o Sujeito 1 teve três sessões; o Sujeito 2 teve quatro sessões; e
o Sujeito 3 teve cinco sessões.
A fase B do estudo, segunda fase, que é a Intervenção em que se ensina o JO,
foi aplicada em momentos diferentes, devido aos diferentes números de sessões para
cada aluno, com três sessões.
Por último, a terceira fase do estudo, fase C, Acompanhamento, foi o momento em que se observou se os comportamentos ensinados na Intervenção permaneciam, demonstrando o efeito da variável independente, que é o JO, também com três
sessões. A variável dependente são as respostas dos alunos na situação de JO, como
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mostra o Gráfico 1 abaixo, desenvolvido num primeiro momento com um único sujeito na Etapa Inicial da Pesquisa.

Fonte: Castro (1987).

Gráfico 1. Delineamento da Pesquisa: ABC

A

B

C

E após o seu desdobramento em uma Linha de Base Múltipla com mais três
sujeitos, o objetivo foi o de melhor responder à questão do estudo e das diferenças
individuais. Linha de Base Múltipla (LBM) é uma variação da metodologia de sujeito
como seu próprio controle. É realizada para verificar se determinada Intervenção (variável independente) foi a responsável pela variável dependente, controlando assim
os efeitos de variáveis fortuitas que, apesar de não serem sistematicamente manipuladas, podem influenciar os efeitos da variável independente (CASTRO, 1987; KADLEC e
GLAT, 1989; FARIAS, 2000; HONER & BAER, 2010), como mostra o Gráfico 2.

Fonte: Castro (1987).

Gráfico 2. Linha de Base Múltipla para três sujeitos com suas respectivas fases: A,
Linha de Base; B, Intervenção; C, Acompanhamento
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Na fase da Linha de Base, na Intervenção e no Acompanhamento, as Fichas de
Observação e Registro serviram para estabelecer o cálculo do acordo entre os observadores do estudo, proposto por Tawney & Gast (1984), cuja fórmula C/C+Dx100 – C é
a concordância e D a discordância –, estabelece a fidedignidade. Foram examinados
os registros de observação dos dois observadores, um sistemático e outro independente, sendo atribuído o valor 1 (um) a cada intervalo, quando existe a concordância
de que o comportamento ocorreu. O índice obtido estabelece a validade da resposta,
isto é, sua fidedignidade. Para que o processo de marcação seja considerado adequado, devem ser registrados pelo menos 80% de concordância entre os observadores,
conforme a Figura 3.

Figura 3. Cálculo do acordo entre observadores, ponto por ponto.
Fonte: Tawney & Gast (1984).

Sujeitos e local da pesquisa
Participaram como sujeitos da pesquisa duas crianças e dois adolescentes cegos de nomes fictícios: Jota V., Dany A., Mick D. e Theo C., todos do sexo masculino,
respectivamente, com 12, 13, 10 e 8 anos, atendidos no CEBRAV/CAP pelo apoio pedagógico. Contudo, sem o atendimento em OM, chegavam ao CEBRAV/CAP cada um a
seu modo: Jota V. com ajuda do irmão, pai ou mãe; Dany A., Mick D. e o Theo C. levados
pelos pais.
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Um professor em formação permanente desenvolve atividades de Educação
Física na instituição, como a dança moderna, a ginástica laboral e o balé, com o propósito de aprender a OM pelo JO, conhecendo-o pela primeira vez. Além do professor,
dois observadores, um sistemático e outro independente, registraram o estudo para
que o acordo pudesse ser aferido na Ficha de Observação e Registro.
As sessões foram conduzidas no espaço físico da instituição, adequado e adaptado às necessidades dos alunos e do professor no tocante à realização do JO, de modo
a facilitar a interação natural dos alunos e do professor com o experimentador nos
locais (postos de controle), e com o uso das técnicas e das habilidades do JO. As sessões foram conduzidas às segundas e quartas-feiras pela manhã.

Critérios de inclusão para a pesquisa
Incluídos: a) alunos entre oito e treze anos que iniciaram o processo de escolarização na rede regular de ensino, precisando se deslocar de forma mais independente no ambiente familiar e escolar, além de convidados que aceitaram participar do
programa de JO. Alunos que necessitavam de maior autonomia com a bengala e o
guia humano no ambiente escolar, na ida e volta para casa, tinham de adquirir maior
habilidade para ir e vir de forma independente; b) alunos que não participavam de um
programa regular de OM; c) alunos capazes de realizar o teste diagnóstico de OM; d) e
um educador que se propôs a ministrar aulas de OM no CEBRAV/CAP e não trabalha
ainda nessa área do conhecimento, e necessita ser qualificado para essa prática.

Limitações da pesquisa
A limitação de pesquisa quase-experimental de sujeito como seu próprio controle ABC está relacionada com a representatividade ou a generalização do estudo.
Refere-se à extensão na qual os resultados de um experimento possam ser generalizados, além das condições experimentais. Generalizados para outros sujeitos, em outras
situações, utilizando-se de diferentes experimentadores (KAZDIN, 1982).
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Aspectos éticos da pesquisa e procedimentos gerais
O projeto foi analisado e aprovado pelo Parecer Consubstanciado, número
926.415, do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás (UFG).
A estratégia para o desenvolvimento da pesquisa contou com a autorização
dos pais, que assinam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), cujos
filhos recebem atendimento na instituição.
O estudo aconteceu da seguinte maneira: primeiro passo, avaliação do autoconceito dos alunos e professor; segundo passo, realizou-se um diagnóstico das habilidades de OM do aluno, examinando-se o manejo de bengala e o conhecimento dos
pontos cardeais no ambiente, pré-requisitos para a tarefa do JO, com assessoria ao
professor de OM pelo pesquisador; terceiro passo, a pesquisa propriamente dita – nas
suas três fases A, B e C –, registra os comportamentos dos alunos; quarto passo, entrevista gravada e informada ao professor e aos alunos sobre a gravação. Além disso,
receberam todas as informações sobre os resultados do estudo, como benefícios, contribuições e publicações.
A seguir, a avaliação do autoconceito no início da pesquisa, e a entrevista com
os alunos e o professor ao final.
Tabela 1. Avaliação do Autoconceito dos alunos e professor
1.

Você luta até o fim para atingir seus objetivos?

2.

Gosta mesmo de fazer suas tarefas?

3.

A deficiência visual interfere em suas realizações?

4.

Na maioria das vezes, quando você vai tomar uma decisão, necessita da opinião
de outras pessoas?

5.

Você faz alguma coisa com a aprovação da maioria?

6.

Você faria as mesmas coisas se tivesse que nascer de novo?

7.

Você acha que deve mudar seu modo de viver?

8.

Você se sente perdido quando está sozinho?

9.

Se considera uma pessoa independente?

10.

Acredita que antigamente era-se mais feliz?

11.

Você acredita que hoje está melhor que antes?

Fonte: Modelo Teórico Integrado de L’ÉCUYER (1978), adaptado por NOVAES (1985).
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Tabela 2. Pauta com os alunos após a realização do Jogo de Orientação
1.

Você gostou das aulas de Orientação e Mobilidade desenvolvidas em forma de
Jogo de Orientação? Por quê? Você poderia descrever melhor?

2.

Você já conhecia o Jogo de Orientação?

3.

Conte como foi essa vivência. Foi o que você esperava? Por quê? Você poderia
descrever melhor?

4.

Como você classifica esse trabalho: bom, regular ou fraco? Por quê? Você poderia
descrever melhor?

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador (2016).

Tabela 3. Pauta com o professor após a realização do Jogo de Orientação
1.

Qual é a sua formação acadêmica inicial? E continuada?

2.

Fale sobre sua trajetória profissional.

3.

Há quanto tempo você leciona no Ensino Fundamental e Médio?

4.

Já trabalhou com o aluno cego? Onde?

5.

Você sabe o que é Orientação e Mobilidade?

6.

Conhece o Jogo de Orientação? Já o vivenciou?

7.

Qual a metodologia de ensino que você utiliza para o seu fazer pedagógico?
Você poderia descrever melhor?

8.

O que você sabe sobre a Teoria de Desenvolvimento Motor na perspectiva de
Sistemas Dinâmicos? Você poderia descrever melhor?

9.

Você acredita que essa teoria poderá dar qualidade à prática pedagógica da
Orientação e Mobilidade junto ao Jogo de Orientação? Você poderia descrever
melhor?

10.

Como tem sido sua prática social pedagógica com seus alunos? Refiro-me à
relação professor-aluno. Você poderia descrever melhor?

11.

Quais os materiais que você mais utiliza? Como você os utiliza?

12.

Para você, é importante o relacionamento do aluno cego com outros alunos?
Por quê? Você poderia descrever melhor?

13.

Como você vê o Jogo de Orientação? Como incentivo para o processo ensinoaprendizagem da Orientação e Mobilidade do aluno cego? Você poderia
descrever melhor?

Fonte: Elaborado pelo Pesquisador (2016).
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A partir das Fichas de Observação e Registro e Avaliação do Autoconceito,
as respostas comportamentais, observadas sistematicamente, foram comparadas
com as de um observador independente pelo processo de concordância ponto por
ponto de Tawney & Gast (1984); um observador independente registrou o mesmo
fenômeno durante as três fases do estudo: Teste, fase A; Intervenção, fase B; e Pósteste, fase C.
Os resultados das observações foram idênticos. Obteve-se a generalidade da
análise e o acordo. Reuniu-se um volume de dados referentes ao fenômeno do JO e do
Autoconceito; logo após foram comparadas e identificadas as suas regularidades, generalizando as teorias do estudo na Revisão de Literatura, bem como sugerida a replicação. Desse modo, foi aplicado o estudo de caso acoplado à outra técnica: LBM de
Sujeito (KADLEC e GLAT, 1989). O que caracteriza uma LBM é a utilização de mais de
um sujeito, podendo ser três ou mais. Isto se deve ao fato de que o cego é minoria na
sociedade.
Realizou-se um Estudo de Caso, Etapa Inicial da Pesquisa, com apenas um
sujeito a fim de testar as variáveis do estudo: Intervenção (variável independente), os
comportamentos do aluno (variáveis dependentes), as observações e o registro realizado por dois observadores, um sistemático e outro independente.
Após essa etapa, entrou-se com a LBM de sujeito, que foi o estudo propriamente dito. Foram feitas Linhas de Bases diferentes, fase A para cada participante. Esta
fase foi diferenciada para cada aluno no tocante ao número de sessões. Por exemplo,
o Sujeito 1 teve três sessões; o Sujeito 2 teve quatro sessões; e o Sujeito 3 teve cinco
sessões.
A fase B do estudo, segunda fase, é a de Intervenção na qual se ensina o JO,
sendo aplicada em momentos diferentes, devido aos diferentes números de sessões
para cada aluno, com três sessões.
Por último, a terceira fase do estudo, fase C, Acompanhamento, foi o momento para observar se os comportamentos ensinados na Intervenção permaneciam, demonstrando o efeito da variável independente, JO, também com três sessões.
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Resultados
Os resultados da evolução das crianças e adolescentes na vivência do JO, no
acordo entre os observadores na Etapa Inicial da Pesquisa com o Sujeito 1, e na LBM com
os Sujeitos 2, 3 e 4 foram os mesmos; contudo, os resultados da avaliação do Autoconceito dos alunos e do professor variaram, como mostram os Quadros 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Quadro 1. Avaliação da Categoria Competência dos alunos e professor
Os Sujeitos 1, 2, 3, 4 e o professor não modificam suas respostas, antes e após o JO.
Eles lutam até o fim para atingir seus objetivos.
Fonte: Elaborado pelo Pesquisador (2016).

Quadro 2. Avaliação da Categoria Valor Pessoal dos alunos e professor
Somente o Sujeito 4 diz que a deficiência interfere em suas realizações, antes do JO,
mas todos gostam de realizar suas tarefas. Após o JO, todos os sujeitos alinham suas
respostas ao afirmarem que fazem suas tarefas e que a deficiência visual não interfere em suas realizações. O Sujeito 4 evoluiu nesta Categoria. O professor, antes do JO,
disse que ser mulher não interferia em suas realizações, contudo, após o JO, disse que
dependendo da opinião, pode interferir sim.
Fonte: Elaborado pelo Pesquisador (2016).

Quadro 3. Avaliação da Categoria Autonomia dos alunos e professor
Aqui também somente o Sujeito 4 afirma não tomar decisão sozinho, necessitando
da opinião de outras pessoas, antes do JO; e o Sujeito 1, relata que “de vez em quando”
necessita da opinião de outras pessoas para tomar decisões, antes do JO, e após o JO
disse “não” precisar. Antes do JO disse “sim” para fazer alguma coisa com a aprovação
da maioria, e após o JO diz que “de vez em quando” necessita da aprovação da maioria.
O fato de modificar suas respostas na quarta e quinta questões referentes à categoria
autonomia parece ter fortalecido sua autonomia em “não” precisar da opinião de
outras pessoas, e “de vez em quando” necessitar da aprovação da maioria. Os Sujeitos
2 e 3, após o JO, afirmam necessitar da opinião de outras pessoas para tomar decisão;
e todos os quatro concordam em fazer alguma coisa com a aprovação da maioria. Já o
professor, antes e após o JO, afirma não necessitar da opinião de outras pessoas,
todavia, após o JO, acrescenta que busca opiniões.
Fonte: Elaborado pelo Pesquisador (2016).
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Quadro 4. Avaliação da Categoria Ambivalência dos alunos e professor
O Sujeito 1 inverte suas respostas: antes do JO, disse que “às vezes” deve mudar seu
modo de viver, e após o JO disse que “não”, evoluindo e crescendo em função de antes
do JO dizer que “às vezes” mudaria seu modo de viver, e após “não”, mostrando sua
competência. Os Sujeitos 2 e 3 não sabem afirmar se fariam as mesmas coisas se
tivessem que nascer de novo, e que não devem mudar o modo de viver, antes do JO.
O Sujeito 4 não faria as mesmas coisas se tivesse que nascer novamente, e não mudaria seu modo de viver, antes do JO. Após o JO, o Sujeito 2 afirma fazer as mesmas
coisas, se tivesse que nascer de novo; ao passo que o Sujeito 3 não sabe se faria as
mesmas coisas, e o Sujeito 4 não faria as mesmas coisas; quanto à questão de mudança no modo de viver, os quatro são categóricos ao afirmar que não devem mudar o
modo de viver, após o JO. E o professor, antes do JO, disse que não mudaria seu modo
de viver e, após o JO, disse que provavelmente sim.
Fonte: Elaborado pelo Pesquisador (2016).

Quadro 5. Avaliação da Categoria Dependência dos alunos e professor
Antes e após o JO, o Sujeito 1 não modifica sua resposta. Isso explicita um autoconceito satisfatório, real e sólido. Os Sujeitos 2 e 3 afirmam não se sentirem perdidos
quando estão sós, e que a independência depende dos pais; já o Sujeito 4 se sente
perdido ao estar só, mas se considera uma pessoa independente, antes do JO. Após o
JO, os quatro sujeitos são unânimes em afirmar que não se sentem perdidos por
estarem sozinhos, e se consideram pessoas independentes. O professor, antes e após
o JO não se sente perdido, e se considera independente.
Fonte: Elaborado pelo Pesquisador (2016).

Quadro 6. Avaliação da Categoria Estilo de Vida dos alunos e professor
O mesmo acontece nesta categoria com os Sujeitos 1, 2, 3, 4 e o professor, que não
modificam suas respostas, antes e após o JO, explicitando certa solidez, de acordo
com Burns (1986) e Mendes (2011), ou seja, mantêm suas respostas de “não” acharem
que antigamente era-se mais feliz, e por acreditarem que hoje eles estão melhores
que antes.
Fonte: Elaborado pelo Pesquisador (2016).
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Esses resultados experimentais são apresentados de forma qualitativa, mediante observações, registros e acompanhamentos cuidadosos, efetuados nas situações
afetivas, interativas e lúdicas do JO, no ambiente (espaço físico) da instituição, e realizados por observadores e pesquisador, entrelaçando a história das crianças, adolescentes e professor.
Os dados obtidos na Etapa Inicial da Pesquisa (com o Sujeito 1 e na LBM com
os Sujeitos 2, 3 e 4) mostram, entre tabelas e gráficos, o desempenho dos alunos no JO
nas três fases do estudo: A, B e C.
Nas terceiras sessões de Linha de Base, Intervenção e Acompanhamento do
Sujeito 1, na Etapa Inicial da Pesquisa, e com os Sujeitos 2, 3 e 4 na LBM, durante o JO,
as pontuações de sim e não foram as mesmas para o primeiro e segundo observadores,
perfazendo um total de 100% de concordância. Quando os dois observadores categorizavam o comportamento de maneira idêntica, era considerado acordo entre eles,
como mostram as Tabelas 4, 5 e 6.
Tabela 4. Acordo entre os observadores, ponto por ponto,
durante a terceira sessão da Linha da Base
Comportamento
Consulta à Carta de Orientação

Sim Não Não Sim

X

X
X

Atinge os postos de controle

X

Comportamento
Consulta à Carta de Orientação
Atinge os postos de controle

Fonte: Ficha de Observação e Registro dos observadores sistemático e independente (Elaborado pelo
Pesquisador, 2016).

Tabela 5. Acordo entre os observadores, ponto por ponto,
durante a terceira sessão da Intervenção
Comportamento

Sim Não Não Sim

Comportamento

Consulta à Carta de Orientação

X

X

Consulta à Carta de Orientação

Atinge os postos de controle

X

X

Atinge os postos de controle

Fonte: Ficha de Observação e Registro dos observadores sistemático e independente (Elaborado pelo
Pesquisador, 2016).
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Tabela 6. Acordo entre os observadores, ponto por ponto,
durante a terceira sessão do Acompanhamento
Comportamento

Sim Não Não Sim

Comportamento

Consulta à Carta de Orientação

X

X

Consulta à Carta de Orientação

Atinge os postos de controle

X

X

Atinge os postos de controle

Fonte: Ficha de Observação e Registro dos observadores sistemático e independente (Elaborado pelo
Pesquisador, 2016).

A evolução dos alunos na vivência do JO é apresentada no Gráfico 3.
Gráfico 3. Desempenho dos alunos para atingirem a chegada
nas três fases do estudo

Chegada
5o
4o
3o

A

B

C

2o
1o
Saída
Fonte: CASTRO (1987).

O Gráfico 3 mostra que durante a fase A, de Linha de Base, não há evolução
dos alunos para atingirem os postos de controle, da saída à chegada; na fase B de
Intervenção, todos os quatro alunos, da Etapa Inicial da Pesquisa e da LBM, atingiram
todos os postos de controle desde a primeira sessão, bem como todos os postos de
controle da saída à chegada, sendo mantido esse comportamento na fase C do Acompanhamento.
Após o término do trabalho aplicou-se um Protocolo de Entrevista por Pauta
com os alunos, codificando as respostas, como mostra as Tabelas 7, 8, 9 e 10.
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Tabela 7. Paula e Codificação da Entrevista com o Sujeito 1 após a realização do JO
Codificação

Perguntas

Respostas

1. Você gostou das aulas de
Orientação e Mobilidade

Sim. Porque eu desenvolvi técnicas Apreendeu as téccom a bengala, aprendendo a me lo- nicas de OM.

desenvolvidas em forma de
Jogo de Orientação? Por

comover sozinho.

quê? Você poderia descrever melhor?
2. Você já conhecia o Jogo
de Orientação?

Não.

3. Conte-nos como foi essa
vivência. Foi o que você esperava? Por quê? Você poderia descrever melhor?

O Jogo foi bom para a gente enten- Entendeu as oriender os pontos cardeais, as técnicas tações do JO e agracom a bengala e orientação das téc- deceu.
nicas (saber ir e vir) no CEBRAV/CAP.
Por isso, agradeço à professora Laís
Pereira e ao professor Gerson Carneiro que, de uma brincadeira, fizeram um grande trabalho. E tudo
começou com o jogo e um bombom
muito gostoso a ser procurado, mas,
para isso, tive que entender o mapa
e alcançar os postos de controle.

4. Como você classifica
esse trabalho: bom, regular
ou fraco? Por quê? Você poderia descrever melhor?

Bom, porque traz vários benefícios:
orientação aqui dentro do CEBRAV/
CAP, melhor noção de espaço e conhecimentos. Depois disso, o profes-

Beneficiou-se
e
agradeceu ao professor os conhecimentos do JO, bem

sor Gerson me ensinou a andar de como a sua paciênônibus, coisa que nunca vou esque- cia ao dar continuicer. Até porque foi assim que conhe- dade ao trabalho na
ci a biblioteca braile, lugar agora comunidade após o
bem frequentado por mim e minha
família. Foi aí que pude ver a sua paciência. Ele ensinava passo a passo
na maior tranquilidade. Enfim, só tenho a agradecer e desejar que esse
trabalho chegue a outras pessoas.

jogo, a exemplo de
chegar à biblioteca
braile sozinho, e recomendou o trabalho
a
outras
pessoas.

Fonte: Protocolo de Entrevista por Pauta e Codificação foi elaborado pelo Pesquisador (2016).
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Tabela 8. Pauta e Codificação da Entrevista com o Sujeito 2, após a realização do JO

Perguntas

Respostas

Codificação

1. Você gostou das aulas de
Orientação e Mobilidade

Sim, é mais fácil e melhor.
Principalmente por causa

Aprendeu e foi recompensado.

desenvolvidas em forma de
Jogo de Orientação? Por

do prêmio no final.

quê? Você poderia descrever melhor?
2. Você já conhecia o jogo de
Orientação?

Não.

3. Conte-nos como foi essa
vivência. Foi o que você esperava? Por quê? Você poderia descrever melhor?

Foi bom: aprendi a melhorar com a bengala. Foi o que
eu esperava: Aprender
muito e aprendi.

Aprendeu a se locomover
com a bengala.

4. Como você classifica esse
trabalho: bom, regular ou
fraco. Por quê? Você poderia descrever melhor?

Bom. Ora, se o trabalho fosse fraco, eu não aprenderia
nada.

Julgou o trabalho.

Fonte: Protocolo de Entrevista por Pauta e Codificação foi elaborado pelo Pesquisador (2016).

Tabela 9. Pauta e Codificação da entrevista com o Sujeito 3, após a realização do JO

Perguntas

Respostas

Codificação

1. Você gostou das aulas de
Orientação e Mobilidade
desenvolvidas em forma de

Sim, porque aprendi mais.
Vi que a vida é como um
jogo: Adorei.

Aprendeu com o JO.

Jogo de Orientação? Por
quê? Você poderia descrever melhor?
2. Você já conhecia o Jogo
de Orientação?
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3. Conte-nos como foi essa
vivência. Foi o que você es-

Sim, foi muito bom. Aprendi muito. Aprendi a andar

perava? Por quê? Você poderia descrever melhor?

no CEBRAV/CAP e a chegar
aos postos certos com facilidade.

4. Como você classifica esse
trabalho: bom, regular ou

Bom. Ajuda muito a gente.

Aprendeu a se orientar e
se locomover.

Beneficiou-se da aprendizagem do JO.

fraco. Por quê? Você poderia descrever melhor?
Fonte: Protocolo de Entrevista por Pauta e Codificação foi elaborado pelo Pesquisador (2016).

Tabela 10. Pauta e Codificação da entrevista com o Sujeito 4, após a realização do JO
Perguntas

Respostas

Codificação

1. Você gostou das aulas de
Orientação e Mobilidade
desenvolvidas em forma de
Jogo de Orientação? Por
quê? Você poderia descrever melhor?

Sim, porque eu preciso delas para eu me locomover.
Foi muito bom.

Tomou consciência da
importância do trabalho
de OM.

2. Você já conhecia o jogo de
Orientação?

Não.

3. Conte-nos como foi essa
vivência. Foi o que você esperava? Por quê? Você po-

Sim, foi o que eu esperava
porque eu quero andar sozinho.

Aprendeu a ser independente.

4. Como você classifica esse
trabalho: bom, regular ou

Bom, porque é bom mesmo
e me possibilita maior in-

Beneficiou-se do traba-

fraco. Por quê? Você pode-

dependência.

deria descrever melhor?
lho para tornar-se independente.

ria descrever melhor?
Fonte: Protocolo de Entrevista por Pauta e Codificação foi elaborado pelo Pesquisador (2016).
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Esses dados representam o estudo da Etapa Inicial da Pesquisa e da LBM com
os quatro sujeitos. Afirma o sucesso do programa pelos alunos; indica a categoria da
interação como conceito que fundamenta o JO; apresenta a teoria com base na interação/ludicidade/afetividade como promotora do processo ensino-aprendizagem da
OM pelo JO, e construtora do autoconceito dos alunos e do professor que participam
do estudo.

Discussão
O estudo mostra que a percepção e a avaliação que os alunos têm de si mesmos formam-se por meio da prática do JO em situações de interação com o professor,
uma vez que permite à crianças e adolescentes cegos perceberem a sua competência e
compará-la com a dos outros, de acordo com Welsh & Blasch (1980), Novaes (1985) e
Goffman (1988). Mostra também que a realidade e o indivíduo são construídos por
meio da interação que modifica os significados e as ações, conforme esclarece Charmaz (2009), bem como constrói a identidade do sujeito (BURNS, 1986), razão pela qual
os dados confirmam a teoria da interatividade/ludicidade/afetividade proposta neste
estudo.
Foi por meio dessa interação que o desenvolvimento dos alunos e a construção do ‘eu’ pôde acontecer, como resultado das relações pessoais que eles mantiveram
com o professor no JO, de acordo com Burns (1986) e Mendes (2011).
Pode-se afirmar que quanto mais profundo o conhecimento que o sujeito tem
acerca da sua própria competência, mais fácil a autoavaliação de suas potencialidades e limites e, portanto, mais fácil a mudança e o reconhecimento do seu valor pessoal; quanto mais se conhece, mais fácil se torna colocar-se no lugar do outro. Ao fazer
esse exercício, erra-se menos.
A autoavaliação torna-se relevante por auxiliar o indivíduo a compreenderse e na identificação das relações mantidas com ações afetivas. Quanto mais se liga
ao mundo, mais se percebe como parte integrante, ampliando sua visão de sociedade. Assim, a prática da atividade do JO altera o autoconceito num sentido positivo,
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influenciando a motivação, a persistência e a concretização de objetivos pelo sujeito (NOVAES, 1985; VALENTE et al., 1989; HADDAD, 1990; FREIRE, 2011).
O caráter de mediação da prática do JO – o incentivo do professor em formação permanente e do professor pesquisador –, permitiu aos alunos transformarem o
nível do desenvolvimento potencial em real (VYGOTSKY, 2004) e uma mistura de desafio, afetividade e propósito, ao encontrar o tesouro como prêmio, favoreceu a construção do seu autoconceito em suas diferentes categorias.
Esse exercício contribuiu para a melhoria do seu bem-estar físico e psicológico, aumentou a possibilidade de experimentar o sucesso ao atingir a chegada e de
aprender a lidar também com o fracasso; aprofundou o conhecimento sobre as suas
potencialidades e limites e, de acordo com Faria (2005), quanto melhor o autoconceito, melhor será o desempenho do indivíduo, bem como a sua capacidade de resiliência (SAMPAIO, 2005; GRUNSPUN, 2005).
Segundo Farias (2000), o indivíduo que vê a sua habilidade de OM como algo
que pode ser desenvolvida com o JO tem maior probabilidade de investir e persistir,
mesmo perante dificuldades e fracassos, na melhoria do seu desempenho.
Para Novaes (1985), a prática educativa pode minimizar situações desfavoráveis e promover as categorias de competência, valor pessoal, autonomia, dependência, ambivalência e estilo de vida, apresentando um padrão de comportamento
orientado à melhora e construção do autoconceito, pois em vez de considerar a sua
deficiência neste construto de forma negativa e com ansiedade, encara-o, essencialmente, como oportunidade para o seu desenvolvimento pessoal e das outras pessoas.
Em sua avaliação final, Jota V. recomenda o trabalho realizado para outras
crianças: “Enfim, só tenho a agradecer e desejar que este trabalho chegue às outras
pessoas”. Nesse sentido, o aluno está aberto ao conhecimento, ao fazer do JO, à convivência e ao ser (DELORS, 2003). O aluno compreende, demonstra coragem em executar o JO, de correr risco e de fracassar quando não atinge a chegada. Mas os riscos
devem ser vivenciados para que a vida encontre sentido.
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Segundo Freire (1992), não é possível viver, muito menos existir, sem riscos. O
fundamental é se preparar para isso. E nesse desafio da convivência com o professor
em formação permanente e o professor pesquisador, o aluno demonstra respeito, fraternidade e entendimento: aprende a ser ele mesmo.
O mesmo pode-se dizer sobre o professor em formação permanente: aprendeu a conhecer, a fazer, a conviver e a ser ele mesmo. Compreendeu que são vários os
elementos que compõem a dinâmica do autoconceito e a relevância desses elementos para a sua atuação acadêmica e formação permanente, bem como para sua vida
pessoal e profissional. O professor precisa estar confiante quanto à importância de seu
trabalho para a sua formação e de seus alunos, de modo que desempenhe sua função
docente com dedicação, comprometido com o processo ensino-aprendizagem do aluno e com o seu próprio desenvolvimento profissional.
Nessa direção, Rosemberg (1973) assinala que a influência de fatores sociais,
como classe social, dentre outros, sobre o desenvolvimento do autoconceito, bem
como o prestígio no grupo em que trabalha, sua posição no mundo ocupacional, o
fracasso ou o êxito nos estudos e na profissão que exerce, são fundamentais para o
crescimento profissional.
Corroborando com esse pensamento, Bernstein (1967); Gibson (1979); Kugler,
Keslo & Turvey (1982); Newell (1986); Renshaw, Davids & Savelsbrgh (2010) esclarecem
que o indivíduo, o ambiente e a tarefa se influenciam mutuamente, interagindo, e
transacionam da mesma forma, modificando-se. A tarefa desenvolvida pelo professor
em formação permanente foi o motor propulsor do desenvolvimento do aluno.
A esse respeito, Maturana e Varela (2001) assinalam que o crescimento do professor evolui junto com o do aluno. O bem-estar físico, mental e espiritual do aluno
depende do bem-estar físico, mental e espiritual do professor que o assiste. Reed (1992)
reforça esse pensamento ao falar sobre o potencial de espiritualidade para integrar o
desenvolvimento físico e psicológico aos aspectos sociais do autoconceito; para o
autor deve-se buscar a finalidade ou o sentido da vida, que é uma das maneiras pela
qual a espiritualidade atinge essa integração.
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Quando vivenciado com envolvimento, aceitação e diversão, o JO favorece a
prática de quem aprende. Quando essa prática é vivida com respeito mútuo entre o
professor e o aluno, se amplia a inteligência de ambos. Essa é a proposta do JO, vivenciada no ambiente do CEBRAV/CAP, para construir o autoconceito, ampliar a inteligência e as habilidades de OM de quem o exercita.
O Gráfico 3 mostra a evolução e o sucesso do programa de JO com os alunos
da Etapa Inicial da Pesquisa e da LBM: na Linha de Base, eles só consultaram a Carta
Especial de Orientação Adaptada porque ainda não conheciam o JO, para que na fase
de Intervenção do JO atingissem a chegada, já na primeira sessão, e continuassem
alcançando a chegada na fase de Acompanhamento. Vale salientar que foi uma fonte
de satisfação para os alunos quando atingiram todos os postos de controle, da saída
até a chegada na primeira sessão de Intervenção. Na segunda e terceira sessões de
Intervenção, bem como nas três de Acompanhamento, os alunos sempre terminavam
com um sorriso no rosto ao encontrar o tesouro.
Finalmente, as Tabelas 7, 8, 9 e 10 do Protocolo de Entrevista por Pauta e Codificação com os alunos demonstram que eles gostaram da metodologia de ensino do
JO para a prática da OM, apesar de não conhecerem previamente, por proporcionar o
conhecimento dos pontos cardeais, das técnicas de OM e permitir o ir e vir para o
CEBRAV/CAP sozinhos. O trabalho foi classificado como bom pelos vários benefícios:
orientação na instituição, melhor noção de espaço, conhecimentos, andar de ônibus,
chegar à biblioteca braile sozinho e conscientizar-se da importância do trabalho para
outras pessoas. Assim, o autoconhecimento dos alunos revelou-se como prática essencial no cuidado de si mesmo, de modo a oferecer melhor assistência para os outros.
Essa linha de raciocínio dos alunos encontra o pensamento de Freire (2011),
por esclarecer que a escola é tida como lugar de desafios, de construção de conhecimentos e resolução de problemas, mediante conscientização e criação, garantindo ao
aluno o direito à autonomia na construção de uma sociedade melhor, bem como o
pensamento de Delors (2003), quando afirma que o processo de aprendizagem do
conhecer nunca está acabado, se enriquece com a experiência e traz o desafio do conviver, do fazer e do ser. Desse modo, enquanto metodologia de ensino para o processo
ensino-aprendizagem da OM, o JO favoreceu essas quatro aprendizagens do aluno da
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Etapa Inicial da Pesquisa, dos da LBM e do professor em formação permanente que
estão intimamente ligados ao seu autoconceito.
Na entrevista de pauta, as respostas do professor demonstram a importância da
formação permanente do profissional ao unir teoria à prática, superar entraves metodológicos de forma crítica, conduzir o aluno a refletir sobre o fazer e ser na sociedade,
utilizar a dialética como concepção de educação, refletir sua prática social pedagógica
com pauta no acordo, no respeito mútuo e na alegria, adaptar as tarefas e o ambiente
para promover o conhecimento, a convivência, eleger a teoria com base na interação/
ludicidade/afetividade como promotora do autoconceito, da inclusão social da pessoa
com deficiência e o JO como desafio, incentivo e metodologia inovadora no processo
ensino-aprendizagem da OM e de suas técnicas para os alunos da instituição.

Considerações finais
O objetivo do estudo foi alcançado, uma vez que o JO promoveu o desenvolvimento do autoconceito e da locomoção de duas crianças e dois adolescentes com
maior autonomia e independência. Causa um efeito positivo/realista no autoconceito
das crianças e adolescentes, assim como na metodologia de ensino da OM, por ter uma
natureza lúdico/afetiva/interativa.
De acordo com os resultados do estudo, conclui-se que o programa de JO
impacta a construção do autoconceito das crianças e adolescentes cegos por sua ludicidade/interatividade/afetividade, uma vez que contribui para o processo ensinoaprendizagem da locomoção; oferece maior autonomia e independência ao aluno
cego, assim como para o professor que ministra as aulas; impacta também a capacidade de eles refletirem sobre seus próprios procedimentos na resolução de problemas, e
determina a consistência desses conhecimentos à medida que se identifica o autoconceito e as habilidades de locomoção dos alunos cegos da instituição, portanto tornase uma ferramenta pedagógica, tecnológica e metodológica que colabora para a
formação do aluno em sua locomoção e na formação do professor de OM em suas
aulas. Além disso, o JO permite o exercício consciente da cidadania por facilitar a integração social, promover o bem-estar, construir o autoconceito e favorecer a inclusão
social desses indivíduos na comunidade.
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Estratégias de sucesso para a inclusão escolar
de alunos com deficiência visual em aulas de
Educação Física
Successful strategies for school inclusion of students with visual impairment in
Physical Education classes
Maria Luiza Salzani Fiorini1
Eduardo José Manzini 2
RESUMO
Objetivou-se identificar e descrever as estratégias bem-sucedidas de um professor de Educação Física para a
inclusão escolar de alunos com deficiência visual. A pesquisa teve fundamentação qualitativa-descritiva. Um
professor de Educação Física e duas alunas com deficiência visual – matriculadas em turmas regulares do 1º ao
5º ano –, participaram da pesquisa. Quatro aulas de cada turma foram registradas por meio de filmagem. Os
filmes foram analisados a partir da Análise Microgenética. Ao todo foram identificadas 22 estratégias advindas
de cinco tipos: 1) Estratégias Prévias; 2) Estratégias para o Ensino da Atividade; 3) Estratégias para Orientação
e Mobilidade; 4) Estratégias que Decorrem da Ação do Aluno; e 5) Estratégias para a Segurança. Três estratégias
foram usuais aos alunos com e sem deficiência, e 19 foram específicas às alunas com deficiência visual.
Conclui-se que as estratégias obtiveram sucesso, pois criaram condições favoráveis à participação de alunos
com e sem deficiência na mesma atividade. As estratégias apresentaram duas características: 1) não houve
uma linearidade quanto aos tipos, com exceção das Estratégias Prévias, que sempre antecederam as Estratégias
para o Ensino da Atividade; e 2) não foram excludentes ou únicas, pelo contrário, várias delas foram combinadas
e complementadas.
Palavras-chave: Educação Especial. Deficiência Visual. Educação Física. Estratégia.
ABSTRACT
The goal was to identify and describe the successful strategies of a Physical Education teacher for the school
inclusion of students with visual impairment. The research had a qualitative-descriptive basis. A physical
education teacher and two visually impaired students that were enrolled in regular classes from 1st to 5th year
participated in the research. Four classes of each group were recorded by means of footage. The films were
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analyzed from Micro-genetic Analysis. In total, 22 strategies were identified from five types:1) Previous strategies;
2) Strategies for the Teaching the Activity; 3) Strategies for the Guidance and Mobility; 4) Strategies that arise
from the Student Action; And, 5) Strategies for the Security. Three strategies were usual to the students with
and without disabilities and 19 were specific to the students with visual impairment. It was concluded that the
strategies were successful, since they created favorable conditions for the participation of students with and
without disabilities in the same activity. The strategies presented two characteristics: 1) there was no linearity
regarding to the types, except for the Previous Strategies, which always preceded the Strategies for Teaching
the Activity; And 2) there were no exclusive or singular strategies, unlike, several of them were combined and
complemented.
Keywords: Special Education. Visual impairment. Physical education. Strategy.

1. Introdução
Amparada pela Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, a inclusão escolar visa “[...] o acesso, a participação e a aprendizagem
de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação nas escolas regulares” (BRASIL, 2008, p. 8). O princípio consensual
da inclusão escolar, defendido por diferentes autores, é a participação desses alunos
na mesma turma e na mesma atividade que os alunos com desenvolvimento típico
(BRASIL, 2015; MENDES, 2006). No presente artigo, a inclusão escolar será abordada
como sendo a criação de condições para que alunos com e sem deficiência possam
participar das mesmas atividades, tendo como pano de fundo as aulas de Educação
Física.
Alguns estudos analisaram a concepção de professores de Educação Física
(PEF) sobre a inclusão escolar, e os resultados evidenciaram a deficiência visual (DV)
quando comparada às demais deficiências. Fiorini (2011) identificou que o aluno com
DV foi concebido como aquele que causa maior insegurança no professor, por ser o
aluno com maior restrição. Em complemento, Fiorini e Manzini (2016) identificaram
que, para a maioria dos PEF, o aluno com DV era o mais difícil de ser incluído nas aulas.
Nota-se que as concepções se alicerçaram na sensação de insegurança e na noção de
dificuldade.
Especificamente sobre as dificuldades, o desafio do PEF é planejar e lecionar
de forma que o aluno com DV possa participar das atividades da aula (CRAFT; LIEBER-
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MAN, 2004). Impulsionado por esse desafio, o PEF tende a buscar informações para
responder às questões que, há algum tempo, caracterizam o discurso do PEF em relação à inclusão escolar: o que fazer? Como fazer? (FIORINI, 2011; MUNSTER; ALMEIDA,
2008). A resposta para essas perguntas está no conceito de estratégia, que pode ser
concebido como toda ação do professor em relação ao recurso pedagógico, ou em
relação ao aluno, no momento do ensino ou de avaliação (MANZINI, 2010).
A partir de um levantamento sobre dicas e técnicas de ensino para PEF voltado para a inclusão escolar de alunos com DV, os achados foram sintetizados em sete
tipos de estratégias: 1) o ensino; 2) a modificação nas regras; 3) a modificação nos
recursos pedagógicos; 4) a comunicação; 5) o posicionamento dos alunos; 6) o colega
tutor; e 7) a segurança.
A estratégia para o ensino envolve as formas como o PEF explica uma atividade. As estratégias identificadas foram: 1) fornecer as instruções de forma auditiva com
descrição verbal precisa (GORGATTI; TEIXEIRA; VANÍCOLA, 2008); 2) recorrer à assistência física (CRAFT; LIEBERMAN, 2004); 3) demonstrar o movimento dentro do campo
visual do aluno com baixa visão (CRAFT; LIEBERMAN, 2004); e 4) usar o aluno com DV
na demonstração da atividade (AUXTER et al., 2010).
Ainda sobre as estratégias para o ensino foram identificadas as maneiras de o
PEF oferecer feedback ao aluno com DV: 1) oferecer feedback positivo logo após a conclusão bem-sucedida de uma atividade (LIEBERMAN; COWART, 1996); 2) oferecer feedback corretivo, pois o aluno com DV necessita de monitoramento para aprimorar seus
movimentos (CRAFT; LIEBERMAN, 2004).
A estratégia para a modificação nas regras compreende a ideia de que uma
atividade pode ser realizada de modo menos complexo, ou restritivo, a fim de incluir o
aluno com DV (LIEBERMAN; COWART, 1996).
No que se refere à estratégia para a modificação nos recursos pedagógicos, os
apontamentos identificados foram: 1) usar bolas perceptíveis auditivamente (LIEBERMAN, 2007); 2) ampliar o tamanho de alvos, bolas e demarcações (MUNSTER; ALMEIDA, 2008); e 3) usar contraste entre o objeto e o pano de fundo em caso de baixa visão
(SEABRA JUNIOR; MANZINI, 2008).
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A comunicação com o aluno com DV também demanda algumas estratégias,
tais como: 1) chamar o aluno pelo nome; 2) usar a voz para conduzir e direcionar o
aluno (SEABRA JUNIOR; MANZINI, 2008).
Especificamente sobre a estratégia para o posicionamento dos alunos, a sugestão identificada foi para trabalhar em círculo, fileiras ou colunas para favorecer o
domínio corpo-espaço (MUNSTER; ALMEIDA, 2008).
O uso de colega tutor – aluno sem deficiência que auxilia o aluno com deficiência –, é outra estratégia que o PEF pode utilizar quando há um aluno com DV em
aula (NABEIRO, 2010). Dentre as indicações, o PEF pode: 1) usar o colega tutor para
propiciar atenção especial e maximizar a participação do aluno com DV (LIEBERMAN,
2007); e 2) dispor de um colega tutor para ajudar na mobilidade e feedback para crianças totalmente cegas (CRAFT; LIEBERMAN, 2004).
Por fim, para promover a segurança do aluno com DV, o PEF pode utilizar as
seguintes estratégias: 1) limitar a área de jogo com objetos coloridos (LIEBERMAN,
2007); 2) informar objetos no meio do caminho; e 3) utilizar as técnicas de orientação
e mobilidade para deslocamento (SEABRA JUNIOR; MANZINI, 2008).
Diante das argumentações apresentadas, fica evidente que há consideráveis
informações sobre as dificuldades dos PEF para a inclusão escolar de alunos com DV,
bem como já existe um corpus de conhecimento sobre dicas e técnicas de ensino para
essa finalidade. No entanto, um dado elucidado por Fiorini (2011) merece destaque:
apesar de os professores reconhecerem a necessidade de estratégias específicas para
os alunos com DV, eles não perceberam e não descreveram, com facilidade, as estratégias utilizadas. Desse modo, as estratégias – ações – adotadas pelos PEF necessitam
ser identificadas e disseminadas, principalmente, para o (re)conhecimento deles próprios. Nesse sentido, parece imprescindível investigar a junção dos elos “dificuldade e
estratégia”, isto é, a maneira como os PEF solucionam as dificuldades advindas da
inclusão escolar de alunos com DV, e as possibilidades criadas para que haja a participação desses alunos em aula.
O problema de pesquisa do presente estudo caminha nesta direção: quais são
as ações do PEF para incluir o aluno com DV matriculado no ensino regular? Nas turmas
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regulares há um aluno com DV. Que estratégias o PEF utiliza para oportunizar a participação desse aluno, juntamente com os alunos sem deficiência?

2. Objetivos
Identificar e descrever as estratégias bem-sucedidas de um professor de Educação Física para a inclusão escolar de alunos com deficiência visual.

3. Método
A pesquisa tem fundamentação qualitativa-descritiva instrumentalizada pela
Análise Microgenética (MEIRA, 1994; GÓES, 2000; SIEGLER; CROWLEY, 1991).

3.1 Participantes
Um PEF da rede municipal de ensino, do 1º ao 5º ano, de uma cidade no centro-oeste do Estado de São Paulo participou da pesquisa.3 Esse professor ministrava
aulas para duas turmas regulares em que havia um aluno com DV matriculado em
cada uma delas.
Três critérios foram utilizados para selecionar o PEF: 1) dentre os participantes
da pesquisa maior sobre estratégias de sucesso para a inclusão escolar, que complementa o presente estudo, foi aquele que relatou que não encontrava dificuldades e
conseguia criar condições para inclusão escolar do aluno com DV; 2) aceitou, voluntariamente, participar da pesquisa; 3) todos os alunos das turmas regulares possuíam
autorização dos responsáveis para a realização das filmagens.
Os alunos com DV foram denominados como H. e I. Assim, formaram-se duas
díades de participantes: PEF – H. e PEF – I. O Quadro 1 apresenta a caracterização das
díades.

3 Obteve-se a aprovação do Comitê de Ética da Faculdade de Filosofia e Ciências, da Universidade Estadual
Paulista, campus de Marília, com o Parecer nº 1.054.257.
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Quadro 1. Caracterização das duas díades de participantes

DÍADE DE
PARTICIPANTES

CARACTERÍSTICAS

PEF – H.

Gênero: masculino; 30

Gênero: feminino; Matriculada no 5º

anos de idade; De 4 a 6

ano;Tinha baixa visão e mantinha o olhar
sempre para a frente, ou rotacionava o
pescoço para os lados para aproveitar o
resíduo visual da visão central

DO PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

anos de experiência
como docente em es-

CARACTERÍSTICAS DO ALUNO COM
DEFICIÊNCIA VISUAL

colas regulares.
PEF – I.

De 4 a 6 anos de experiência docente com
alunos com deficiência.

Gênero: feminino;Matriculado no 2º
ano;Tinha baixa visão; apresentava nistagmo e, ao manipular objetos, aproximavaos do rosto, próximo ao nariz, e mantinha
os olhos quase fechados.

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.2 Procedimentos para a coleta dos dados
Nas quatro aulas de Educação Física, para cada díade de participantes, foram
filmadas oito aulas. O número de registros baseou-se na tendência à repetição das
informações, a partir da terceira filmagem (BEZERRA, 2010; FIORINI; MANZINI, 2016).
As aulas, com duração de 50 minutos, foram filmadas na íntegra, e o foco foi o
PEF e o aluno com DV.

3.3 Procedimento para a análise e tratamento dos dados
Ao compreender que a estratégia é uma ação do professor que se modifica na
inter-relação de ensino-aprendizagem com seu aluno (MANZINI, 2010) e que, consequentemente, as mudanças nas ações dos professores podem indicar os diferentes
tipos de estratégias utilizadas por eles, optou-se por analisar os filmes a partir da abordagem metodológica denominada Análise Microgenética.
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Na Análise Microgenética, a atenção está nos detalhes das ações e no recorte de
episódios interativos. Implica na realização de filmagem orientada para o funcionamento
dos sujeitos, para as interações e para os cenários socioculturais, sendo uma forma de
examinar as minúcias de um curso de transformação nas ações dos sujeitos (GÓES, 2000).
Esta abordagem permite analisar, em detalhes, as mudanças relativamente sutis nas relações entre agentes e suas ações (MEIRA, 1994; SIEGLER; CROWLEY, 1991).
Quatro passos foram desenvolvidos para analisar os filmes, conforme as orientações de Bezerra (2010), Meira (1994) e Peters e Zanella (2002):
1) Assistir aos oito filmes na íntegra e realizar anotações que remetessem às estratégias utilizadas pelo PEF visando a inclusão escolar do aluno com DV.
2) Elaborar um índice de eventos significativos, isto é, uma lista contendo todos os
tipos de estratégias identificadas, independente da turma que o PEF tenha utilizado. Para tanto, as estratégias identificadas foram separadas e reagrupadas, primeiramente, por semelhança quanto ao tipo e, posteriormente, dentro de cada tipo,
quanto à função.
3) Assistir novamente aos filmes e, a partir do índice de eventos significativos, selecionar os episódios interativos que exemplificassem as estratégias identificadas. Quando o PEF utilizou a mesma estratégia com os dois alunos, o episódio de cada aluno foi
selecionado.
4) Transcrever, literalmente, todos os episódios selecionados, com atenção às ações e
às interações das duas díades de participantes.
Após a análise, todas as estratégias identificadas foram descritas, tendo como
padrão iniciar, sempre, com um verbo no infinitivo, para indicar uma ação (MANZINI,
2010).

4. Resultados e discussão
Ao todo foram identificadas 22 diferentes estratégias, advindas de cinco tipos: 1) Estratégias Prévias; 2) Estratégias para o Ensino da Atividade; 3) Estratégias
para Orientação e Mobilidade; 4) Estratégias que Decorrem da Ação do Aluno com DV;
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e 5) Estratégias para a Segurança. Os resultados serão apresentados e discutidos a
partir dos tipos de estratégias.

4.1 Estratégias Prévias
Compreende toda ação do PEF antes do momento de ensino de uma atividade, sendo crucial para que tanto o ensino quanto a realização da atividade possam
acontecer em condições favoráveis à inclusão escolar do aluno com DV. Ao todo foram identificadas duas Estratégias Prévias.

Reunir os alunos para explicar a atividade, posicionando-os lado a lado, formando um círculo.
A finalidade foi posicionar os alunos para explicar a atividade. Bezerra (2010)
afirmou que a estratégia de reunir os alunos para iniciar a instrução das atividades
favorece a organização e a atenção de todos, além de criar um ambiente de motivação
para a prática das tarefas. Não há na literatura um consenso sobre como o PEF deve
posicionar a turma quando há um aluno com DV, todavia, a indicação é trabalhar em
círculo, fileiras ou colunas para favorecer o domínio corpo-espaço (MUNSTER; ALMEIDA, 2008).
A ação do PEF compreendeu a formação em círculo, uma estratégia considerada exitosa, já que essa disposição poderia auxiliar a aluna com DV, no momento da
explicação da atividade, a focalizar o professor e os colegas em seu campo visual, uma
vez que ela mantinha o olhar sempre para a frente ou rotacionava o pescoço para os
lados para aproveitar o resíduo visual da visão central.

Perguntar à aluna com DV se ela tinha entendido a explicação da atividade, antes
que fosse iniciada.
A intenção, nessa estratégia, foi confirmar o entendimento da explicação. O
não entendimento sobre o funcionamento da atividade poderia comprometer a
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participação do aluno com ou sem deficiência. Como alguns alunos – por timidez e/ou
medo de se expor –, não verbalizam que não entenderam o que será realizado na
atividade, o PEF checou, individualmente com a aluna, se ela havia compreendido. O
parâmetro utilizado pelo PEF foi a confirmação fornecida pela própria aluna com DV,
por meio da expressão facial.

4.2 Estratégias para o Ensino da Atividade
Referem-se às ações do PEF para acompanhar o nível de atenção do aluno,
explicar a atividade, reexplicar individualmente, fornecer feedback, prestar assistência
física, selecionar e utilizar um recurso pedagógico, e preparar o aluno para a realização da atividade. Ao todo foram identificadas 12 estratégias desse tipo.

Certificar-se de que a aluna prestava atenção na explicação e, ao detectar dispersão, aproximar-se e orientar verbalmente.
O objetivo foi acompanhar o nível de atenção da aluna com DV. Ao identificar
a sua dispersão justamente no momento da explicação, o PEF verbalizou, de longe,
para que ela ajeitasse o corpo e, consequentemente, olhasse para a frente e deixasse
de conversar. Todavia, não houve mudança. A estratégia de sucesso foi quando o PEF,
além de chamar a aluna pelo nome, aproximou-se dela e a orientou sobre as consequências de permanecer de lado e conversando. A aluna deixou de conversar, realinhou
o corpo e direcionou sua atenção à explicação do PEF até o final. A dispersão não
estava associada a um maneirismo ou comportamento estereotipado, mas a uma escolha da aluna em conversar com o amigo sentado logo atrás dela. Desse modo, a
conscientização proposta pelo PEF foi fundamental para que a aluna com DV direcionasse a atenção para a explicação.

Instruir a atividade dentro do campo visual da aluna com DV.
Essa estratégia teve o intuito de o PEF posicionar-se durante a explicação da
atividade. Sabe-se que a aluna com DV utilizava o resíduo visual da visão central.
Desse modo, o PEF posicionou-se na frente da aluna e demonstrou os movimentos den-
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tro do seu campo visual (CRAFT; LIEBERMAN, 2004), o que favoreceu o recebimento da
informação visual advinda da demonstração e, também, a aprendizagem, já que a aluna
olhava sempre para o PEF, à sua frente, antes de realizar o movimento proposto.

Manter-se no mesmo lugar durante a explicação da atividade para auxiliar a aluna com DV na própria orientação.
Também com o intuito de o PEF posicionar-se durante a explicação da atividade, o professor manteve-se, durante o alongamento, na mesma posição: na frente da
aluna com DV. Destaca-se a influência direta na orientação espacial da aluna com DV,
para a qual a voz do PEF, advinda sempre da mesma posição, funcionou como uma
pista para a aluna posicionar-se e alinhar-se (SEABRA JUNIOR; MANZINI, 2008).

Verbalizar o movimento a ser realizado e, concomitantemente, demonstrá-lo.
A finalidade foi explicar a atividade. Ao permanecer no campo visual da aluna
com DV e, sempre no mesmo lugar, o PEF explicou a atividade por meio de duas fontes
de informação: a auditiva, pela explicação verbal; e a visual, com a demonstração. A
forma indicada para instruir um aluno com DV é, primeiramente, por meio de informação auditiva (ALMEIDA; OLIVEIRA FILHO, 2001). Entretanto, se a criança tiver algum
aproveitamento visual, o PEF pode demonstrar, o que favorece a compreensão do
aluno (CRAFT; LIEBERMAN, 2004).
Foi justamente essa a estratégia adotada pelo PEF, já que verbalizou o movimento que os alunos deveriam realizar e, simultaneamente, demonstrou a forma como
fazê-lo. Desse modo, em função da existência de um resíduo visual da aluna, foi possível que o professor combinasse demonstração com explicação verbal para maximizar
a aprendizagem da aluna com DV (LIEBERMAN; COWART, 1996).

Instruir a atividade verbalmente e demonstrar o passo a passo da realização, de
modo que a aluna com DV participasse da demonstração.
O objetivo foi explicar a atividade. O PEF explicou verbalmente com descrição
clara e objetiva, e demonstrou o modo como a atividade seria realizada. Porém, a
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atividade envolvia formação de grupo e deslocamento. Para favorecer a assimilação
por parte da aluna com DV, o PEF contou com o auxílio dela na demonstração da
atividade, sendo denominada uma estratégia de sucesso também por Auxter et al.
(2010).

Reexplicar a atividade, individualmente para a aluna com DV, ao identificar que a
explicação verbal e a demonstração para todos não foi suficiente para que ela realizasse a
atividade.
Essa estratégia foi adotada pelo PEF com o objetivo de reexplicar a atividade.
Craft e Lieberman (2004), ao sugerirem estratégias para a instrução de atividades para
alunos com DV, explicaram que se o aluno não entendeu na primeira vez, o professor
deve repetir de forma diferente aquilo que havia sido dito. Em complemento, Auxter
et al. (2010) alertaram que, se necessário, o PEF pode individualizar a instrução. A
estratégia usada pelo professor caminha nessa direção: na primeira explicação ele
disse apenas “mão no cotovelo” e demonstrou. A aluna com DV, entretanto, não realizou o movimento completo. Diante da aparente dificuldade encontrada pela aluna, o
PEF reexplicou, individualmente, usando outras palavras “empurra o cotovelo, empurra”. Ao utilizar o verbo empurrar, a aluna entendeu que não era apenas para colocar a
mão no cotovelo, mas para empurrá-lo.

Proporcionar feedback positivo, por meio de reforço verbal, como o elogio, e de
reforço visual, como os gestos, para que a aluna com DV se motivasse após o êxito na
realização da atividade.
A intenção foi reforçar um comportamento da aluna com DV. Para Iñesta (1974,
p.18), o reforço positivo “[...] consiste em administrar uma consequência tão logo se
emita um comportamento determinado [...] e torna mais factível que esse comportamento se apresente com maior frequência no futuro”. Especificamente para o aluno
com DV, é necessário esse retorno do PEF – pelas palmas, fala e gestos –, para que o
aluno saiba os efeitos da sua performance na atividade (AUXTER et al., 2010).
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Proporcionar feedback corretivo, por meio de reforço verbal, como a dica, e de
reforço visual, como os movimentos corporais, que auxiliassem a aluna com DV no aprimoramento de um movimento ou habilidade relacionados à atividade.
Com a finalidade de modificar um comportamento da aluna com DV, o PEF
utilizou essa estratégia. O feedback corretivo consiste em oferecer ao aluno uma informação sobre como ele realizou a tarefa, para que possa realizar, da próxima vez, de
modo mais eficiente (FOLSOM-MEEK; AIELLO, 2007).
A ação de proporcionar feedback foi bem-sucedida porque o aluno com DV
nem sempre sabe como está se saindo na atividade (MUNSTER; ALMEIDA, 2008). Particularmente nesse caso, a aluna com DV não percebeu que tinha colocado o pino de
plástico fora do local indicado; a partir do feedback corretivo fornecido pelo PEF, a
aluna teve condições de se autoavaliar, modificar sua ação e recolar o pino no local
demonstrado pelo PEF.

Prestar assistência física (instigação física) à aluna com DV quando a explicação
verbal e a demonstração não forem suficientes.
O intuito foi auxiliar a aluna com DV na realização da atividade. Iñesta (1974)
utilizou o termo instigação física ao se referir ao estímulo utilizado na modelagem da
resposta. Trata-se da assistência física, isto é, guiar o movimento do aluno com DV nas
posições adequadas e necessárias para a realização da atividade (CRAFT; LIEBERMAN,
2004).
A assistência física foi oferecida pelo PEF somente após identificar que a explicação verbal e a demonstração inicial não haviam sido suficientes para que a aluna
com DV conseguisse realizar o movimento, exatamente como recomendado por outros autores que também utilizaram essa estratégia (GORGATTI; TEIXEIRA; VANÍCOLA,
2008). É interessante mencionar que a assistência física foi combinada com uma explicação verbal (O’CONNELL; LIEBERMAN; PETERSEN, 2006).

Usar uma bola com gomos coloridos que permitisse contraste com o pano de
fundo, e emitisse sons percebidos auditivamente pela aluna com DV.
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A finalidade foi selecionar e utilizar um recurso pedagógico. Com base na
definição de Manzini e Deliberato (2007), o recurso pedagógico é um estímulo concreto, manipulável, com uma ou mais finalidades pedagógicas. A bola selecionada
pelo PEF, dentre aquelas disponíveis na escola, continha essas três características.
Além disso, a bola possuía outros dois elementos essenciais que poderiam ser
utilizados pela aluna com baixa visão: era perceptível auditivamente, já que continha
guizos que emitiam som, e permitia contraste com o pano de fundo, pois era formada
por gomos coloridos (GORGATTI; TEIXEIRA; VANÍCOLA, 2008; SEABRA JUNIOR; MANZINI, 2008).

Permitir que a bola com guizo fosse utilizada por todos os alunos da fila, e não
exclusivamente para a aluna com DV.
Também com o objetivo de selecionar e utilizar um recurso pedagógico, essa
estratégia mostrou-se bastaste conivente com os princípios da inclusão escolar, já que
a bola com gomos coloridos e com guizos foi socializada, em vez de ser individualizada para a aluna com DV.
Ao permitir que os alunos sem deficiência utilizassem o recurso adaptado, de
certa forma o PEF desmistificou aquele objeto ao demonstrar que apesar de adaptado
em função das necessidades e potencialidades da aluna com DV, também poderia ser
utilizado por alunos sem deficiência.

Oferecer um estímulo de preparação por meio da instrução verbal, que indicasse
de forma clara e objetiva a sequência de movimentos que a aluna com DV deveria realizar.
A finalidade foi preparar a aluna com DV no início da atividade. Uma vez iniciada a atividade, o PEF relembrou-a sobre o que fazer e como realizar, por meio de uma
breve explicação verbal, sendo uma ação realizada individualmente. Esta ação também pode ser analisada sob a ótica da abordagem apresentada por Iñesta (1974, p. 37),
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o qual definiu o estímulo de preparação como aquele que permite “extrair” ou “facilitar” um comportamento. Desse modo, por meio da instrução verbal, o PEF forneceu à
aluna informações precisas sobre o tipo de resposta esperada naquela atividade específica.

4.3 Estratégias para Orientação e Mobilidade
Englobam as ações do PEF para auxiliar o aluno com DV em sua orientação: o
estabelecimento da própria localização e mobilidade, locomover-se com segurança e
eficiência durante as atividades, por meio de pistas visuais e auditivas, e da utilização
de pontos de referência. Ao todo foram identificadas cinco estratégias desse tipo.

Utilizar as linhas coloridas pintadas no chão da quadra como uma fonte de orientação para que a aluna com DV se posicionasse e se orientasse.
O objetivo foi oferecer pistas visuais. Partindo do princípio de que a aluna
com DV possuía baixa visão e utilizava o resíduo visual, o PEF utilizou uma linha no
chão da quadra como pista, um estímulo para que a aluna pudesse determinar sua
posição e estabelecer sua direção (BRASIL, 2002, 2003; FELIPPE, 2003).

Oferecer um estímulo instigador verbal, por meio de coordenadas espaço-temporais, que auxiliasse a aluna com DV em sua orientação.
O intuito foi oferecer pistas auditivas. Diante de um espaço vazio formado
entre a aluna com DV e os demais alunos, e a não percepção da própria aluna, o PEF
recorreu à dica verbal, clara e objetiva, oferecendo pista auditiva para que ela pudesse
determinar sua posição e estabelecer sua direção (BRASIL, 2002, 2003; FELIPPE, 2003).
Além disso, o professor sempre a chamou pelo nome (AUXTER et al., 2010). A mudança
promovida por essa estratégia foi a aproximação da aluna com DV do grupo de alunos. Essas pistas foram denominadas por Iñesta (1974) como estímulo instigador, o
qual auxilia na emissão de uma resposta.
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Utilizar a própria voz como referencial quando estivesse longe da aluna com DV,
a fim de que ela se locomovesse em sua direção.
Essa estratégia foi utilizada pelo PEF com a finalidade de oferecer pistas auditivas. O que difere da estratégia apresentada anteriormente, é que o professor estava
distante da aluna com DV e, por meio da própria voz, pôde auxiliá-la em sua orientação e mobilidade, já que ela estava sem referências para se locomover.
A estratégia usada pelo PEF possui duas características complementares, sendo sugerida por diferentes autores e classificada como bem-sucedida: 1) chamar a
aluna pelo nome; 2) usar a própria voz para conduzir e direcionar a aluna, mesmo
estando distante dela (AUXTER et al., 2010; MUNSTER; ALMEIDA, 2008; SEABRA JUNIOR; MANZINI, 2008).

Usar materiais coloridos que contrastassem com o pano de fundo, e servissem
como ponto de referência para a orientação e mobilidade da aluna com DV.
O objetivo foi fornecer um ponto de referência para a realização da atividade.
Por meio do uso de um cone, em tamanho grande, listrado nas cores laranja e branco,
o PEF forneceu, a todos os alunos, um ponto de referência do local até onde deveriam
se deslocar na atividade. Para a aluna com baixa visão, o tamanho e as cores do objeto
poderiam auxiliá-la a se orientar e a deslocar-se sozinha durante a atividade (SEABRA
JUNIOR; MANZINI, 2008).

Confirmar se a aluna com DV identificou e localizou o ponto de referência indicado.
Essa estratégia está estritamente ligada à anterior, que também teve a finalidade de oferecer pistas auditivas. Ambas as estratégias foram importantes, mas o sucesso foi o PEF ter utilizado as duas estratégias de forma complementar: 1) fornecer o
ponto de referência; e 2) confirmar se a aluna com DV o identificou. Dispor de um
ponto de referência para a realização da atividade não é suficiente para criar condições favoráveis à inclusão escolar de um aluno com DV. Se ele não tiver identificado e
localizado esse ponto de referência previamente, não irá atribuir significado.
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Assim como fez o PEF, antes de iniciar a atividade, é importante que o aluno
com DV tenha formado alguns conceitos básicos, como os pontos de referência a serem utilizados naquela atividade, que o ajudará na formação do mapa mental (SEABRA JUNIOR; MANZINI, 2008).

4.4 Estratégias que Decorrem da Ação do Aluno
Abrangem as ações do PEF que, na verdade, são reações a uma ação específica do aluno com DV, a qual demanda uma estratégia diferente, que não é prévia, não
é voltada ao ensino, não é para a orientação e mobilidade, nem para a comunicação e
segurança. Ao todo foram identificadas duas estratégias desse tipo.

Orientar verbalmente os alunos da turma para que também formassem um grupo
com a aluna com DV.
A estratégia foi utilizada com a intenção de evitar a exclusão da aluna com
DV. A ação do PEF modificou a forma de a aluna com DV participar da atividade, haja
vista que, até então, as experiências vivenciadas por ela não tinham sido agradáveis,
pois nenhum aluno sem deficiência havia se aproximado para formar um trio.
Constata-se que o PEF foi perseverante em buscar uma forma para que a aluna com
DV participasse da atividade, formando um trio com os colegas. Como recomendou
Kowalski (2007), uma das ações para encorajar um comportamento social positivo,
em relação ao aluno com deficiência, é oferecer dicas e orientações aos alunos sem
deficiência.

Identificar a dificuldade da aluna com DV e propor adaptação na maneira de
deslocar, jogar a bola para cima, bater palmas e segurar a bola de volta, de modo que a
aluna com DV jogasse a bola para o PEF, posicionado a sua frente, batesse palmas e jogasse a bola de volta para ela.
O objetivo foi adaptar a regra da atividade. Conforme mencionaram
Lieberman e Houston-Wilson (2009), alunos com deficiência podem necessitar de
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adaptações nas regras a fim de que sejam incluídos com sucesso. A essência da
adaptação é ajustar a tarefa ao nível de desempenho da pessoa (WINNICK, 2004). Nesse
sentido, como a atividade envolvia manejo de bola, e também bola em movimento, o
que poderia representar um perigo à aluna, a adaptação proposta pelo PEF não deixou
a atividade mais fácil para ela, mas permitiu que a atividade fosse realizada de modo
menos restritivo.

4.5 Estratégias para a Segurança
Refere-se à ação do PEF para que a aluna com DV pudesse participar da atividade de maneira segura. Foi identificada uma estratégia desse tipo.

Alertar a aluna com DV sobre elementos de seu vestuário que pudessem gerar
riscos durante a realização da atividade.
A aluna com DV estava com o cadarço do tênis desamarrado e isto poderia
comprometer a sua segurança na atividade, principalmente se envolvesse deslocamento pela quadra. A estratégia usada pelo PEF obteve sucesso, pois condiz com as
recomendações de estudiosos em garantir a segurança dos alunos com DV como um
requisito principal para o relacionamento com o meio, com as pessoas e os materiais
(GORGATTI; TEIXEIRA; VANÍCOLA, 2008). É importante ter estratégias com essa finalidade. Nesse caso, o PEF interrompeu a explicação da atividade, alertou a aluna com
DV sobre o cadarço do tênis desamarrado, e retomou à explicação (AUXTER et al., 2010;
LIEBERMAN, 2007; SEABRA JUNIOR; MANZINI, 2008).

5. Conclusões
Conclui-se que as estratégias utilizadas pelo PEF contemplaram ações bemsucedidas, pois, por meio delas, foram criadas condições favoráveis à participação de
alunos com DV e alunos sem deficiência nas mesmas atividades. As estratégias foram
direcionadas a diferentes aspectos da aula, sendo que o professor adotou estratégias
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prévias para o ensino da atividade, que decorrem da ação do aluno com DV, para
orientação e mobilidade, e para a segurança. Como as ações do PEF se modificaram
por meio da interação com os alunos, conclui-se também que não houve uma linearidade quanto aos tipos de estratégias, com exceção das Estratégias Prévias, as quais
sempre antecederam as Estratégias para o Ensino da Atividade.
A partir de conteúdos convencionais da Educação Física, dentre as 22 estratégias identificadas, três delas foram usuais aos alunos com e sem deficiência, especificamente para posicioná-los, explicar a atividade, e selecionar e utilizar um recurso
pedagógico. As outras 19 estratégias foram específicas ao aluno com DV.
Por fim, conclui-se que, em determinadas situações de aula, uma única estratégia foi suficiente; em outras ocasiões, o PEF utilizou duas ou mais estratégias para
atingir um objetivo. Nesse sentido, as estratégias não são excludentes, pelo contrário,
podem ser combinadas e complementadas. Uma estratégia bem-sucedida para a inclusão escolar é aquela que não limita a atuação do PEF, mas que é selecionada, mantida, alterada ou complementada por outra, em decorrência das características do aluno
e da atividade.
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deficiência visual
The Information and Communication Technologies as a resource of inclusion of
the student with visual impairment
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo mostrar a importância das Tecnologias da Informação e Comunicação
(TIC) como recurso tecnológico acessível à pessoa com Deficiência Visual (DV) na Educação, em termos de
oportunidades e resultados educacionais, assim como apresentar as TIC, enquanto Tecnologia Assistiva, que
oferece ao DV uma maneira concreta de neutralizar as barreiras causadas pela deficiência e, dessa forma,
possibilitar o acesso ao conhecimento, proporcionar maior independência e autonomia, e principalmente
promover a sua inclusão social.
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ABSTRACT
This article aims to show the importance of the Information and Communication Technologies (ICT) as a
technological resource available to the visually impaired person in education, in terms of educational
opportunities and outcomes, as well as introduce ICT, as assistive technology, that offers the visually impaired
a concrete way to neutralize the barriers caused by disabilities and thus enable access to knowledge, providing
greater independence and autonomy and especially promote their social inclusion.
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Introdução
Vivemos, nos dias de hoje, mudanças epistemológicas decorrentes da saída
do período moderno para o pós-moderno, um período no qual temos a “Era da Informação”, batizada por Castells (1999) como a da “sociedade em rede”, na qual as relações se organizam por meio da capacidade de processamento de informação, bem
como da produção de conhecimentos.
Desse modo, não se pode ignorar o impacto das tecnologias na vida em sociedade, lembrando que além da capacidade de organização da informação e do conhecimento, devido à influência tecnológica, as mudanças nos processos de
comunicação também acontecem.
Atualmente é muito comum que a comunicação entre as pessoas ocorra com
uso de recursos da Internet, em um cenário que pode ser classificado como global. As
inovações tecnológicas modificam a forma de nos comunicarmos e trazem impactos,
positivos e negativos, para a nossa sociedade. Esses impactos são vistos sob diferentes
perspectivas, causando divergências entre os pontos de vista de seus estudiosos.
Segundo Rüdiger (2011) podemos classificar essas visões em três tendências
de interpretação. A primeira, denominada como a dos populistas tecnocráticos, se refere aos estudiosos que defendem as qualidades sociais, econômicas, políticas e culturais relacionados aos “negócios da informática e comunicação” (RÜDIGER, 2011, p.
23). Essa linha de entendimento tem como princípio de que o público é o que “determina a forma e o conteúdo do meio, estrutura e controla a comunicação” (RÜDIGER,
2011, p. 32). De acordo com o autor, a relação social estimulada pelo meio digital é
menos normatizada e mais democrática, e cada indivíduo pode se desenvolver por
meio de iniciativas próprias, de acordo com suas necessidades de informação, bem
como seus hábitos de lazer.
Em oposição à primeira tendência, temos os conservadores midiáticos que
acusam a política e a moral da exploração das tecnologias, devido ao objetivo de
preservar a cultura e os valores. Para eles, a revolução social tecnológica “promove a
massificação das atividades culturais com base em práticas e medidas muito medíocres” (RÜDIGER, 2011, p. 33). Conforme o referido autor, os serviços da internet colo184
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cam em xeque as instituições culturais como os jornais, editoras e gravadoras, bem
como lojas especializadas e agências de publicidade, acabando assim com a cultura
do profissionalismo.
Já a terceira tendência é representada pelos cibercriticistas, são os que refletem sobre os vínculos entre a cibercultura3 e o poder, seja o poder político, social e
econômico, considerando os problemas e desafios que isso traz para o indivíduo que
vive em sociedade.
A apresentação das diferenças entre as linhas de pensamentos de estudiosos,
como a de como Rüdiger (2011), é exatamente para ressaltar que essas discordâncias
acontecem, de certa forma, na práxis escolar; isto é, o uso ou não das tecnologias no
cenário educacional dependerá de como os profissionais da educação, particularmente, de como o professor percebe a presença de tal modernização nas suas práticas
pedagógicas. Ressaltamos que a aplicabilidade dos recursos tecnológicos só será efetivada conforme o seu interesse e de que maneira
[...] ele entende esse processo de transformação, e de como ele se sente em
relação a isso, se ele vê todo esse processo como algo benéfico, que pode
ser favorável ao seu trabalho, ou se ele se sente ameaçado e acuado por
essas mudanças (SERAFIM e SOUZA, 2011).

Mediante essa observação, os autores destacam que o docente deve adquirir
novas competências, por meio de uma formação contínua, para adaptar as novas tecnologias na sua atividade educacional, da mesma forma que compete à escola se remodelar para manter-se como instituição educacional na contemporaneidade.

Significados das TIC para os deficientes visuais
Ao considerar a cibercultura, sob o ponto de vista da evolução dos instrumentos criados pela humanidade ao longo da história, conforme essa perspectiva, existe
pouca novidade, pois podemos considerar as ferramentas tecnológicas digitais como

3 Aqui entendida como uma cultura de massa baseada em redes telemáticas. Sob o ponto de vista histórico, o
termo é usual para designar mudanças culturais decorrentes da acelerada expansão tecnológica (CASTELLS, 1999).
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uma progressão dos recursos “da cultura de massa e da indústria cultural [...] no começo da era da televisão, e que agora entram na era da multimídia interativa” (RÜDIGER,
p. 47).
Podemos considerar que esse é mais um processo da evolução das modernas
Tecnologias da Informação (TI), dentre outros que estão por vir. Mesmo que consideremos as TIC como um progresso contínuo de outros equipamentos já produzidos,
não podemos negar que sua presença provocou uma enorme transformação em nossa forma de viver, de nos relacionarmos, de adquirir conhecimentos e informações.
A evolução dessas tecnologias, que fazem a mediação de processos de informação e comunicação, hoje reconhecidas como TIC – Tecnologias de Informação e
Comunicação, ampliou as possibilidades de interação e colaboração, da comunicação, da busca por informações, da gestão do conhecimento, sem muitas das limitações
do espaço físico e temporal.
Tendo em vista esses aspectos, na Era da Informação, a valorização do conhecimento, bem como possuir capacidades para a sua produção, é constantemente ressaltada. Nessa acepção, o desenvolvimento de competências e habilidades será o
diferencial competitivo dos indivíduos. Daí decorre a posição de Coll, Mauri e Onrubia
(2010), de que o conhecimento passa a ser a mercadoria de maior valor, sendo a educação e a formação o caminho para produzi-la e adquiri-la. Para esses autores, a aprendizagem deve ser destacada, pois o objetivo é construir uma economia baseada no
conhecimento; assim, os argumentos a favor da incorporação das TIC, bem como as
facilidades que essas tecnologias oferecem na formação escolar do aluno, passam a
ser uma verdade indiscutível.
À medida que utilizamos as TIC no cotidiano, vamos construindo novas aptidões até se tornarem consolidadas em nossa vida, por isso a sua implantação é necessária na Educação, a fim de que os alunos tenham um espaço para desenvolverem
competências e habilidades. Quando em contato com tais recursos, contribuirão para
a promoção da sua inclusão social em termos de oportunidades e resultados educacionais. Segundo Selwyn (2008, p. 828), “é preciso repensar a relevância, a utilidade e a
significação do uso das TIC para os indivíduos, assim como reconsiderar a relevância
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das práticas socialmente inclusivas nas sociedades da informação contemporâneas”,
senão seu uso continuará sendo uma fonte de desigualdades sociais.
Como exemplo, podemos citar a brecha digital aberta na nossa sociedade,
denominada por Canclini (2007, p. 237) como “tecno-apartheid”, que se configura por
meio das “diferenças culturais, desigualdades socioeconômicas e educacionais”.
No campo educacional, uma grave exclusão digital se intensifica por não ser
concedida uma formação inicial adequada aos docentes, no sentido de prepará-los
para aplicarem as mais recentes tecnologias, enquanto ferramentas pedagógicas, em
sala de aula. Isto acarreta relutância, da maior parte deles, em utilizá-las e acentua seus
prejulgamentos sociais, culturais e ideológicos já estabelecidos (CORTELAZZO, 2012).
Outro aspecto, que podemos registrar quanto à discussão da exclusão digital,
é a questão do acesso às TIC para as Pessoas com Deficiência (PD). As Tecnologias de
Informação e Comunicação podem oferecer, para esse grupo social, uma possibilidade de desenvolvimento das limitações impostas por sua condição fisiológica. Entretanto, a falta de acessibilidade leva a que sejam excluídas dos diversos contextos sociais,
sejam eles físicos ou virtuais.
O conceito de acessibilidade está relacionado, de modo inerente, ao direito
constitucional de ir e vir das PD; por isso é essencial o seu cumprimento com o propósito de contemplá-las com maior independência e autonomia, visando sua inserção
na sociedade.
Em relação à acessibilidade, de acordo com Sassaki (2009, p. 1), podem ser
consideradas seis dimensões:
arquitetônica (sem barreiras físicas), comunicacional (sem barreiras na comunicação entre pessoas), metodológica (sem barreiras nos métodos e técnicas de lazer, trabalho, educação etc.), instrumental (sem barreiras,
instrumentos, ferramentas, utensílios etc.), programática (sem barreiras
embutidas em políticas públicas, legislações, normas etc.) e atitudinal (sem
preconceitos, estereótipos, estigmas e discriminações nos comportamentos da sociedade para pessoas que têm deficiência).
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No tocante à acessibilidade instrumental, podemos ratificar o uso das TIC, na
qualidade de Tecnologia Assistiva (TA), como recursos que objetivam a independência e autonomia da pessoa com deficiência (GALVÃO FILHO e DAMASCENO, 2005). O
conceito de TA é um
termo ainda novo, utilizado para identificar todo o arsenal de recursos e
serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, consequentemente, promover vida independente e inclusão (BERSCH & TONOLLI, 2006 apud BERSCH, 2013, p. 2).

As tecnologias assistivas devem ser aplicadas na Educação Especial (EE) por
meio do serviço de Atendimento Educacional Especializado (AEE), o qual pode ser
realizado nas escolas regulares de ensino e instituições especializadas, e tem a função de
[...] complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para a sua plena participação na sociedade e
desenvolvimento de sua aprendizagem (BRASIL, 2009).

No que se refere aos recursos de acessibilidade, as TA utilizam desde instrumentos de baixa tecnologia (low tech), como um lápis adaptado ou uma letra ampliada até as ferramentas mais elaboradas (high tech), como as da informática e os
programas específicos com sintetizadores de voz.
A diversidade de materiais é fundamental para apoiar a atividade docente,
tanto para promover os processos de superação causados pelas limitações de seus
alunos com deficiência como para potencializar as suas capacidades presentes. Dessa
forma, inserir as ferramentas tecnológicas digitais no seu processo de ensino e aprendizagem seria mais um meio disponível para desenvolver as destrezas necessárias, a
fim de possibilitar a sua atuação e inclusão na sociedade atual.
Em se tratando do desenvolvimento das potencialidades da pessoa com Deficiência Visual (DV), entendemos, sob a perspectiva de Vygotsky (1989), que a interação com o outro, mediada por instrumentos e signos, é o que motiva o
desenvolvimento psíquico mais elaborado do sujeito cego, denominado pelo autor
de funções psíquicas superiores. Nas palavras de Galvão (2004, p. 87):
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O ser humano conseguiu evoluir como espécie graças à possibilidade de ter
descoberto formas indiretas, mediadas, de significar o mundo ao seu redor,
podendo, portanto, por exemplo, criar representações mentais de objetos,
pessoas, situações, mesmo na ausência dos mesmos. Essa mediação pode
ser feita de duas formas: através do uso dos signos e do uso dos instrumentos. Ambos auxiliam no desenvolvimento dos processos psicológicos superiores.

Isso quer dizer que os instrumentos fazem a mediação entre a atividade humana e o objeto externo, ou seja, são elementos extrínsecos ao indivíduo que auxiliam
nas ações concretas, servem de controle ao ambiente e atuam para transformar o meio,
ao mesmo tempo em que transformam o próprio ser humano. Os signos, por seu turno,
são instrumentos da atividade psicológica orientados para dentro do sujeito e facilitadores nos seus processos psicológicos (OLIVEIRA, 2002).
Ao considerar a ótica vygotskyana no âmbito educacional, concluímos que os
instrumentos são essenciais para o progresso psicológico do DV, como também para a
sua evolução social e cultural. Desse modo, proporcionar-lhes o uso das ferramentas
digitais implicará no seu aperfeiçoamento intelectual, além de conceder-lhes acesso
ao mundo virtual.
Para isso, podemos oferecer tecnologias que contemplem questões de acessibilidade nos ambientes de aprendizagem como uma maneira concreta de melhorar a
construção da autonomia do aluno com tal deficiência, bem como favorecer seu desenvolvimento no processo de aprendizado (GALVÃO FILHO, 2005).
Para identificar as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) adequadas à Pessoa com Deficiência Visual (PDV), é necessário saber primeiramente que a
deficiência é classificada como cegueira e baixa visão, ou visão subnormal. Dessa forma, do ponto de vista pedagógico, entendemos como cego aquele que necessita de
instrução em Braille4 ou por softwares de leitura de textos e, como baixa visão ou visão

4 Braille ou Braile é um sistema de leitura e escrita em relevo, com base em 64 (sessenta e quatro) símbolos
resultantes da combinação de 6 (seis) pontos, dispostos em duas colunas de 3 (três) pontos que representam
letras e números. O Sistema Braille é usado por pessoas cegas para ler e escrever através do tato. Também é
denominado código Braile (<http://ibcserver0c.ibc.gov.br/index.php?blogid=1&query=cela>).
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subnormal, aquele que lê tipos impressos ampliados ou com o auxílio de potentes
recursos ópticos5 e não ópticos6. (LANNA JUNIOR, 2010).
É importante ressaltar que nos limitamos a citar alguns exemplos de tecnologias assistivas mais elaboradas (high tech)7, como os softwares leitores para os cegos e
ampliadores de tela para os com baixa visão, conforme o esquema abaixo:
Softwares

Leitores de tela

Dosvox

X

Virtual Vision

X

Jaws

X

NVDA

X

Ampliadores de tela

Magic

X

ZoomText

X

Lente-Pro

X

Fonte: <http://www.vejam.com.br/node/69>.

O Dosvox e o Nonvisual Desktop Access (NVDA) tornaram-se os softwares mais
populares, porque podem ser baixados sem ônus, um aspecto importante para a utilização deles em escolas públicas. São projetos nacionais; o primeiro é um sistema operacional desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e bastante
utilizado por ser relativamente fácil de aprender, gratuito (na sua versão reduzida) e

5 São recursos destinados para pessoas com baixa visão. Eles utilizam lentes ou combinação de lentes para
ampliar as imagens. São exemplos de recursos ópticos: óculos com lentes de alto grau, lupas, telescópios e outros
(<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee_dv.pdf>).
6 Recursos não ópticos são os que não utilizam lentes. São todos os materiais que auxiliam as pessoas com visão
subnormal a enxergarem melhor. Como exemplo, livros impressos com letras grandes, baralhos com figuras e
cores fortes (<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee_dv.pdf>).
7 Para se informar sobre outros softwares para deficientes visuais, acesse a página: <www.saci.org.br>.
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de processamento rápido. Ele permite a utilização de um microcomputador comum
(PC) por pessoas cegas, de modo que seja possível desempenhar uma série de tarefas
das mais simples como digitar um texto até acessar a internet (SANTOS e PEQUENO,
2011). O Nonvisual Desktop Access (NVDA), por sua vez, é um leitor de tela de código
aberto, ou seja, qualquer pessoa pode acessar o código-fonte e modificá-lo de acordo
com seus interesses e necessidades. Funciona com os aplicativos mais usados nos computadores: Windows, Word, Excel, Outlook, MSN, Skype, entre outros.
Domingues (2004) defende a incorporação de tais tecnologias assistivas na educação como instrumentos técnico-semióticos,8 pois os resultados de sua investigação
mostraram que os alunos aprenderam a redigir textos, desenvolver projetos em conjunto e a navegar na internet, ou seja, as ferramentas viabilizaram novas condições de trabalho, de conhecimento, de vida, bem como novas formas de estar no mundo.
Em relação ao Virtual Vision e o Jaws, ambos de custo alto, permitem a leitura
por intermédio de sintetizadores de voz. Os dois viabilizam que deficientes visuais
utilizem aplicativos como o Windows, o Office, o Internet Explorer, sendo que o Jaws,
um sistema americano, usa um sintetizador de voz com vozes brasileiras quase reais,
como também lê o conteúdo que aparece na tela do computador.
De acordo com o recorte de um pequeno trecho da pesquisa de Domingos,
Almeida e Barreto (2014, p. 106), verificamos os benefícios de tais recursos tecnológicos no processo de ensino e aprendizagem de um aluno deficiente visual no curso
superior de Pedagogia
Ao contrário do que eu esperava, Alexandre, que nunca tinha utilizado um
computador, não foi nada resistente a utilizar as tecnologias, e assim fizemos, começamos com o “DOS-VOX”, sistema que lê e digitaliza o som em
português, tendo como limitação o acesso à internet, por não conseguir ler
figuras e gráficos.
Como nosso objetivo inicial era trabalhar com textos, utilizamos o DOS-VOX,
que além de ser um software gratuito, já é instalado em todas as máquinas

8 Segundo Domingues (2004, p. 22), tais instrumentos seriam os objetos historicamente construídos, a fim de dar
acesso a informações para a pessoa com deficiência visual. O autor cita exemplos de ferramentas técnico-semióticas desde a leitura do alfabeto encravado na madeira até os softwares atuais.
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da faculdade, e assim todos os dias Alexandre tinha um novo texto para “ler”;
quem antes não tinha conteúdo, se viu repleto de material, e foi a fundo em
todas as leituras. De textos passamos a artigos, depois para reportagens e
enfim a livros completos, que também são distribuídos gratuitamente na
internet. Logo surgiu a necessidade de utilizarmos a internet como ferramenta de pesquisa, passando assim para outro software, mais potente e que
permitia irmos mais longe; optamos assim pelo “JAWS”.

Quanto aos ampliadores de tela, no próprio Windows, nas opções de acessibilidade (Iniciar>Configurações>Painel de Controle>Opções de Acessibilidade) há um
recurso disponível, muitas vezes desconhecido, com a opção de contraste na tela para
as pessoas com baixa visão, além dos mencionados acima. Em referência ao Magic e ao
Zoom Text são softwares que permitem ampliar a tela em até 16 vezes, no caso do
primeiro e o outro em 32 vezes, e vem com leitores de tela. O Magic pode ser usado com
o Jaws e permite escolher as diversas configurações visuais e formas de exibição para
uma melhor visualização. Elaborado pelo projeto Dosvox da UFRJ, o Lente Pro, único
software gratuito, amplia a tela em uma janela como se fosse uma lupa.
Além dos softwares leitores e ampliadores de tela existem outros instrumentos tecnológicos como as impressoras que imprimem textos, gráficos e ilustrações em
Braille, o recurso talkback9 nos smartphones android, os softwares que reconhecem a
fala e a transforma em texto, e displays em Braille.10
A partir desses exemplos, notamos que a acessibilidade possibilitada por esses
recursos tecnológicos permite ao aluno com Deficiência Visual (DV) ter acesso a mais
informações, conhecimentos, bem como uma comunicação e interação mais ampla.
Desenvolve também a criação de diferentes métodos de ensino e práticas pedagógicas,

9 Talkback é uma função de acessibilidade que ajuda pessoas com deficiência visual a selecionarem as opções do
celular. A função oferece suporte de voz a quem tem baixa ou perda total de visão; ele fala em voz alta cada
operação realizada no aparelho (<http://www.samsung.com/br/support/skp/faq/1038671>).
10 O display Braille, também conhecido como linha Braille, é um dispositivo de saída de computador que exibe
dinamicamente, em Braille, a informação da tela. Trabalha em sincronia com um software leitor de tela, que
seleciona os textos e os traduz para o Braille. Seu sistema eletromecânico movimenta pinos dispostos verticalmente para representar múltiplas celas Braille, permitindo ao utilizador a leitura tátil das informações exibidas. É
um recurso essencial para as pessoas com surdocegueira acessarem computadores e outros aparelhos eletrônicos, como os celulares e computadores de mão. É também importante para pessoas com cegueira que precisam de
um maior controle sobre a ortografia de textos, o layout de um documento ou um complemento à voz sintetizada
para ter maior rapidez na leitura da tela (<http://loja.laratec.org.br/index.php?route=product/category&path=17>).
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abrindo-se um espaço de oportunidades de aprendizagem para pessoas com
necessidades educativas especiais (SANTAROSA e SONZA, 2003). São tecnologias
assistivas que podem ser implementadas na Educação Especial, a fim de prover meios
para que o aluno com DV tenha novas alternativas para aprender a ler, a escrever, e ter
acesso a textos escritos. Enfim, é preciso diversificar os meios para que o aluno
experimente todos até encontrar um que se adapte melhor à sua condição e necessidade
(MANTOAN, 2013).
Ademais, são recursos que proporcionam ou ampliam habilidades funcionais
das pessoas com deficiência visual. Segundo Kelman et al. (2008, p. 14):
a utilização das chamadas tecnologias assistivas tem proporcionado maior
independência e autonomia para pessoas cegas e com baixa visão. A variedade, a adequação e a qualidade dos recursos disponíveis possibilitam o
acesso ao conhecimento, à aprendizagem significativa e à comunicação.

Por fim, mais dois aspectos devem ser considerados. O primeiro é o fato de
que os recursos tecnológicos acessíveis expandem, por meio virtual, as possibilidades
de comunicação e interação social com os videntes, as quais contribuem para a formação da personalidade do sujeito cego, bem como colaboram para o seu valor social.
Este é um aspecto relevante, pois sob a perspectiva de Vygotsky (1989), é na experiência social que a pessoa com deficiência visual desenvolve processos compensatórios
para superar suas limitações causadas pela cegueira, além de terem efeitos nas suas
dimensões socioafetivas (SANTAROSA, 1997). O segundo aspecto é que a tecnologia
não o isola culturalmente, mas só com o domínio do Braille, o DV tem acesso limitado
ao que está escrito nesse código, o que reduz consideravelmente seu alcance às informações.

Considerações finais
O uso da tecnologia na sala de aula é um recurso que possibilita acesso às
novas alternativas de desenvolvimento e aprendizagem para a Pessoa com Deficiência (PD), sendo uma ferramenta relevante da nossa cultura. Oportunizar o acesso a
elas facilitaria a sua inclusão, bem como a sua interação social.
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Para tanto, as tecnologias deveriam ser incorporadas ao cenário escolar. Porém, muitas vezes, isso não é perceptível no cotidiano das escolas, devido à ausência
desses recursos ou, quando presentes, não são utilizados, ou ainda que sejam utilizados, não são usados adequadamente (MANTOAN, 2013).
Cumprir com todas as dimensões de acessibilidade instrumental, em uma perspectiva inclusiva, é um grande desafio. Todavia, o mais importante é que a escola
consiga, mesmo nas suas limitações, colocar-se à disposição do aluno com DV para
que ele tenha a oportunidade e condições de interagir, de aprender, de relacionar-se e
competir em seu meio com recursos proporcionados pelas adaptações de acessibilidade (GALVÃO FILHO, 2005).
Autonomia, independência e inclusão são ideias que precisam estar permanentemente presentes nos objetivos da Educação, seja ela voltada para os alunos considerados “normais” (sem deficiência), ou para os que apresentam algum tipo de
deficiência.
Desse modo, podemos viabilizar a inserção das PD nos diversos contextos sociais e, assim, elas poderão conquistar seu espaço e o respeito que merecem na sociedade.

REFERÊNCIAS
BERSCH, R. Introdução à Tecnologia Assistiva. Porto Alegre, 2013. Disponível em:
<http://www.assistiva.com.br/Introducao_Tecnologia_Assistiva.pdf>. Acesso em: 18
mar. 2017.
BRASIL. Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009. Diretrizes Operacionais para o
Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação
Especial, Brasília: MEC, 2009.
CANCLINI, N. Diferentes, desiguais e desconectados. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2007.
CASTELLS, M. A sociedade em Rede. São Paulo: Paz e terra, 1999. v. 1.
COLL, C.; MAURI, T.; ONRUBIA, S. A incorporação das tecnologias da informação e
educação na Educação: do projeto técnico-pedagógico às práticas de uso. In: COLL,

194

Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 22, n. 59, v. 2, p. 183-196, jul.-dez. 2016

As tecnologias da informação e comunicação como recurso de inclusão do aluno com deficiência visual

C. et al. (Org.) Psicologia da Educação virtual: aprender e ensinar com as Tecnologias
da Informação e da Comunicação. Porto Alegre: Artmed, 2010. p. 66-93.
CORTELAZZO, I. B. C. Formação de professores para uma Educação Inclusiva
mediada pelas tecnologias. In: GIROTO, M.; POKER, R.; OMOTE, S. (Org.). As
tecnologias nas práticas pedagógicas inclusivas. Marília: Oficina Universitária; São
Paulo: Cultura Acadêmica, 2012. p. 238.
DOMINGOS, R.; ALMEIDA, G. B. S.; BARRETO, S. M. da C. O papel das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TICs) na inclusão de alunos com necessidades
educacionais especiais no Centro Universitário do Espírito Santo – UNESC. Revista
Educação por Escrito, Porto Alegre, v. 5, n. 1, p. 98-110, jan.-jun. 2014.
DOMINGUES, C. A. Modos de participação e apropriação de práticas sociais: um estudo
sobre o uso de novas tecnologias por crianças e adolescentes com deficiência visual.
2004. 156f. Dissertação (Mestrado em Educação). Faculdade de Educação,
Universidade Estadual de Campinas. Campinas, São Paulo, 2004.
GALVÃO, N. C. S. S. Inclusão escolar de crianças com deficiência visual na educação
infantil. 2004. 178f. Dissertação (Mestrado em Educação). Faculdade de Educação,
Universidade Federal da Bahia. UFBA, Salvador, 2004.
GALVÃO FILHO, T. Ambientes computacionais e telemáticos na educação de alunos
com necessidades especiais. In: PRETTO, Nelson De Luca. (Org.). Tecnologia e novas
educações. Salvador: EDUFBA, v. 1, p. 105-126, 2005.
______; DAMASCENO, L. L. A Tecnologia Assistiva em ambiente computacional e
telemático para a autonomia de estudantes com deficiência. Revista da Faced.
Salvador, n. 9, 2005.
KELMAN, C. et al. Necessidades especiais no contexto escolar: a ação do professor.
Brasília: Editora UnB, 2008.
LANNA JUNIOR, M. C. M. (Comp.). História do movimento político das pessoas com
deficiência no Brasil. Brasília: Secretaria de Direitos Humanos. Secretaria Nacional de
Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 2010.

Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 22, n. 59, v. 2, p. 183-196, jul.-dez. 2016

195

S EÇÃO A RTIGOS

MANTOAN, M. T. E. O desafio das diferenças nas escolas. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2013.
OLIVEIRA, Marta Kohl. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento, um processo sóciohistórico. 4. ed. São Paulo: Scipione, 2002.
RÜDIGER, F. As teorias da cibercultura: perspectivas, questões e autores. Porto Alegre:
Meridional, 2011.
SANTAROSA, L. M. C. Escola virtual para a Educação Especial: ambientes de
aprendizagem telemáticos cooperativos como alternativa de desenvolvimento.
Revista Ibero-latino-americana. Colombia, v. 10, n. 1, p. 115-138, 1997.
______.; SONZA, A. P. Ambientes digitais virtuais: acessibilidade aos deficientes
visuais. Revista Novas Tecnologias na Educação. Porto Alegre, v. 1, n. 1, fev. 2003.
SANTOS, L.; PEQUENO, R. Novas tecnologias e pessoas com deficiência: a informática
na construção da sociedade inclusiva? In: Tecnologias digitais na educação. Campina
Grande: EDUEPB, 2011. p. 71-101.
SASSAKI, R. K. Inclusão: acessibilidade no lazer, trabalho e educação. In: Revista
Nacional de Reabilitação (Reação). São Paulo, v.12, p.10-16, 2009.
SERAFIM, M.; L.; SOUZA, R. P. Multimídia na educação: o vídeo digital integrado ao
contexto escolar. In: Tecnologias digitais na educação. Campina Grande: EDUEPB,
2011.
SELWYN, N. O uso das TIC na Educação e a promoção de inclusão social: uma
perspectiva crítica do Reino Unido. Educação e sociedade. Campinas, v. 29, n.104 –
Especial, p. 815-850, out. 2008.
VYGOTSKY, L. S. Obras completas. Tomo V. Fundamentos de defectologia. Tradução de
Maria del Carmen Ponce Fernandez. Havana: Editorial Pueblo y Educación, 1989.

Recebido em: 15.3.2017
Reformulado em: 19.5.2017
Aprovado em: 22.6.2017

196

Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 22, n. 59, v. 2, p. 183-196, jul.-dez. 2016

SEÇÃO ARTIGOS

Relevância dos resultados da avaliação da
força muscular respiratória dos adolescentes
com deficiência visual do Instituto Benjamin
Constant
Relevance of the results respiratory muscle force assessment in adolescents
with visual impairments in the Benjamin Constant Institute
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RESUMO
Objetivo: Comparar a força muscular respiratória (FMR) de alunos com deficiência visual – adolescentes do
Instituto Benjamin Constant (IBC) que fazem somente Educação Física escolar –, e alunos do IBC que praticam
atividades físicas no contraturno escolar além da Educação Física escolar. Métodos: Foi desenvolvido um
estudo observacional, transversal, descritivo, cujas medidas de pressões inspiratórias máximas (PImáx) e pressões
expiratórias máximas (PEmáx) foram realizadas por manovacuometria digital. A comparação das variáveis
entre meninos e meninas foi feita pelo teste de Mann-Whitney para dados numéricos e pelo teste de X2 para
os categóricos, com critério de significância de p<0,05. Resultados: Foram avaliados 77 alunos, com mediana
de idade de 16 anos, sendo 39 (50,65%) do sexo masculino. A mediana de PImáx foi 94 cmH2O e de PEmáx
95 cm H2O. Conclusão: Não houve diferença significativa entre os alunos que praticavam atividades físicas no
contraturno escolar além da Educação Física escolar, quando comparados com os que faziam somente Educação
Física escolar.
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ABSTRACT
Objective: To compare the respiratory muscle strength (RMS) of adolescent students with visual impairment
from Benjamin Constant Institute (IBC) who only practice school Physical Education within Institute with
students who practice physical activities in addition to scholar Physical Education. Methods: An observational,
cross-sectional, descriptive study was performed, whose maximal inspiratory pressure (MIP) and maximal
expiratory pressure (MEP) measurements were performed by digital manovacuometry. The comparison of
variables between boys and girls was done by the Mann-Whitney test for numerical data and by the X2 test for
categorical ones, with criterion of significance of p <0.05. Results: A total of 77 students were evaluated with
a median age of 16 years, which 39 (50.65%) of them were male. The median MIP was 94 cm H2O and MEP 95
cm H2O. Conclusion: There was no significant difference between students who has been practicing physical
activities out of school shift and those who has only been practicing Physical school Education.
Keywords: Respiratory pressure. Visual impairment. Adolescent. Physical activity.

Introdução
Estudos já demonstraram que na adolescência, a atividade física proporciona
benefícios à saúde óssea, contribui para a melhora do nível de gordura no sangue,
auxilia no sistema metabólico e na redução do percentual de gordura corporal (HALLAL
et al., 2006; LAZZOLI et al., 1998). No entanto, a prática de atividade física não traz
benefícios somente à saúde, mas também a melhoria da qualidade de vida (LEE et al.,
2012).
O Instituto Benjamin Constant (IBC) é considerado um centro de referência
nacional para questões da deficiência visual. Atende a crianças e adolescentes cegos,
surdocegos, com baixa visão e deficiência múltipla. Possui uma escola que capacita
profissionais da área da deficiência visual, assessora escolas e instituições, realiza consultas oftalmológicas à população, reabilita e produz material especializado, impressos em Sistema Braille e ainda atua na produção e difusão da pesquisa acadêmica no
campo da Educação Especial. Através da Imprensa Braille, edita e imprime livros e
revistas em braile, além de contar com um farto acervo eletrônico de publicações científicas (INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT, 2017).
A equipe de Educação Física do IBC proporciona aos alunos atividades lúdicas
e esportivas, objetivando o conhecimento e o domínio corporal para o desenvolvimento geral, através da experimentação corporal, de situações de aprendizagem e de
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aquisição de conceitos básicos. Além disso, oportuniza aos seus alunos, no contraturno escolar, atividades esportivas, através de projetos esportivos. Os alunos que participam desses projetos são acompanhados por uma equipe multidisciplinar composta
por técnicos, psicólogos, nutricionistas e fisioterapeuta.
A força muscular respiratória (FMR) é definida como sendo as pressões máximas geradas pela contração dos músculos respiratórios e mensuradas ao nível da boca
(SHAFFER; WOLFSON; BHUTANI, 1981). É estimada pelas pressões inspiratória máxima
(PImáx) e expiratória máxima (PEmáx), respectivamente (MCCONNELL; COPESTAKE,
1999).
Ao mensurar a PImáx, considera-se a força máxima dos músculos inspiratórios, principalmente o músculo diafragma; e a PEmáx, a força dos músculos expiratórios,
principalmente dos músculos abdominais (COOK; MEAD; ORZALESI, 1964; VALLE et al.,
1997).
Para medir a PImáx e PEmáx emprega-se o método de avaliação pressórica
por meio de um instrumento chamado manovacuômetro, introduzido em 1969 por
Black e Hyatt. Esse aparelho pode ser do tipo analógico ou digital, e tem como finalidade medir pressões positivas (manômetro) e pressões negativas (vacuômetro) (PIRES et al., 2005), cujos valores são dados em escala de cmH2O.
O presente artigo é um recorte da pesquisa de mestrado, desenvolvida no IBC,
sobre avaliação das pressões respiratórias máximas e função pulmonar em adolescentes com deficiência visual, com o objetivo de descrever os resultados encontrados na
avaliação da FMR, focado nos achados dos resultados da variável prática de esportes
(alunos que frequentavam apenas aulas de educação física e alunos que além da educação física frequentavam escolinhas esportivas no contraturno escolar).

Métodos
A pesquisa se classificou como observacional, transversal, descritiva. Desenvolveu-se no IBC, no Rio de Janeiro, que atende a uma clientela variada com diversas
doenças visuais que ocasionam cegueira e baixa visão. O projeto foi aprovado pelo
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Comitê de Ética da Universidade Federal Fluminense/HU, sob o número CAAE
33733714.5.0000.5243, e a coleta de dados foi realizada no período de outubro a dezembro de 2014.
Participaram da pesquisa alunos cegos e de baixa visão que frequentavam
somente as aulas de Educação Física no IBC, e alunos que além da Educação Física
participavam de projetos esportivos oferecidos no contraturno escolar. Para a classificação da doença de base segundo o diagnóstico anatômico e a classificação oftalmológica foi consultado o banco de dados do setor de oftalmologia do IBC.
Foi preenchido um formulário clínico, elaborado pela equipe e norteado pelo
questionário padronizado (ATS-DLD-78-C) (FERRIS, 1978). Foram excluídos da pesquisa alunos que possuíam outra deficiência, além da deficiência visual, e que apresentavam alguma restrição clínica para a realização dos exames, tais como: febre, tontura,
dispneia, tosse, dor de cabeça e resfriado no momento da avaliação. Ainda nesse formulário havia o questionamento para a verificação de doenças respiratórias como
bronquite, rinite e sinusite.
As medidas de peso dos alunos foram obtidas por uma balança digital DLK Sports
(modelo SF751B) com capacidade de pesagem até 180 kg, previamente calibrada; suas
estaturas também foram medidas com um estadiômetro portátil, fixado na parede.
As medidas de PImáx e PEmáx foram feitas com manovacuômetro digital MVD
300® (GlobalMed, RS, Brasil), sendo coletados seus valores basais (em repouso) com os
alunos sentados, utilizando clipe nasal para evitar vazamento de ar pelo nariz. Para a
avaliação da PImáx foi solicitado que realizassem um esforço inspiratório máximo a
partir do volume residual e para PEmáx foram orientados a realizar um esforço expiratório máximo a partir da capacidade pulmonar total.
Os alunos fizeram três repetições tecnicamente satisfatórias, ou seja, sem vazamento de ar, com duração de um segundo no mínimo e intervalo de repouso de um
minuto entre cada avaliação. Foi aproveitado o resultado de maior valor. Para o cálculo dos valores preditos das PRM foi utilizada a equação abaixo – proposta por Neder
(1999) para indivíduos saudáveis e sem deficiência visual, de acordo com a faixa etária
e sexo –, sendo comparados com os valores medidos em cada aluno.
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Pressões respiratórias máximas

Feminino

Masculino

PIM

-0,49 x idade + 110,4

-0,80 x idade + 155,3

PEM

-0,61 x idade + 115,6

-0,81 x idade + 165,3

Todos os procedimentos foram realizados de acordo com os critérios da American Thoracic Society (2005). Os resultados foram apresentados em tabelas e expressos pela mediana e intervalo interquartílico (Q1 e Q3), mínimo e máximo para dados
numéricos; frequência (n) e percentual (%) para dados categóricos. A análise inferencial foi composta pelos seguintes métodos: comparação das variáveis clínicas; a manovacuometria entre os meninos e meninas foi avaliada pelo teste de Mann-Whitney
para dados numéricos e pelo teste de X2 para dados categóricos. Foram aplicados métodos não paramétricos, pois as variáveis não apresentaram distribuição normal (Gaussiana) devido à rejeição da hipótese de normalidade do teste de Shapiro-Wilks na
amostra total e/ou nos subgrupos. Utilizou-se o nível de significância de 5% e a análise
estatística foi processada pelo software estatístico SAS® System, versão 6.11 (SAS Institute, Inc., Cary, North Carolina).

Resultados
Avaliamos 86 alunos regularmente matriculados no Ensino Fundamental, em
2014, na faixa etária entre 12 a 19 anos. Desses alunos, nove foram excluídos por possuírem, além da deficiência visual, outra deficiência associada ou por não terem compreendido o exame. A amostra final consistiu em 39 alunos do sexo masculino e 38 do
sexo feminino, totalizando 77 alunos, sendo 34 alunos cegos e 43 com baixa visão.
Na análise das variáveis categóricas dos 77 alunos deficientes visuais, observamos que não houve diferença relevante na variável do grau de escolaridade entre
os sexos, pois todos estavam basicamente nas mesmas séries; não houve ainda diferença estatisticamente significante nas variáveis de prática de esportes e classificação
oftalmológica (Tabela 1).
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Tabela 1. Descrição do grau de escolaridade, prática de esportes, classificação
oftalmológica e condições de saúde respiratória, segundo o sexo em
77 alunos deficientes visuais
Meninos
Variável

Escolaridade - Ensino
Fundamental

Meninas

Categoria

1ª fase

n

%

n

%

12

30,8

15

39,5

p valor a

0,42
2ª fase

27

69,2

23

60,5

pratica

23

59,0

21

55,3

não pratica

16

41,0

17

44,7

cego

15

38,5

19

50,0

Esporte

Classificação
oftalmológica

0,74

0,31
baixa visão

24

61,5

19

50,0

presente

11

28,2

14

36,8

ausente

28

71,8

24

63,2

Doença respiratória

a

0,42

teste de χ2

A Tabela 2 descreve as medidas de FMR dos alunos com deficiência visual,
com valores inferiores de PImáx (78,5% do predito) e de PEmáx (81,6% do predito)
quando comparados aos valores preditos por Neder et al. (1999).
Tabela 2. Variáveis clínicas e resultados de avaliação da força muscular
respiratória e de espirometria dos 77 alunos
Variável

Mediana

AIQ

Mínimo

Máximo

Idade (anos)

16,0

14,0

17,0

12,0

19,0

Peso (Kg)

56,3

48,4

69,4

29,9

97,8

Altura (cm)

161,0

155,0

169,0

129,0

202,0

PImáx cmH2O

94,0

74,5

118,5

44,0

208,0
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PImáx cmH2O

94,0

74,5

118,5

44,0

208,0

% PImáx PRED

78,5

61,4

94,1

43,1

145,2

PEmáx cmH2O

95,0

78,0

125,0

47,0

177,0

% PEmáx PRED

81,6

63,3

91,3

38,3

128,4

AIQ: Amplitude Interquartílica: Q1- Q3
PRED: Preditos pela equação do teórico Neder (1999) – Força muscular respiratória

Entre os subgrupos de alunos que praticavam esportes no contraturno escolar
e Educação Física escolar, e os que somente faziam a Educação Física escolar, não
houve diferença significativa entre eles, embora os valores de PImáx e PEmáx do primeiro grupo tenham sido maiores que os valores do segundo grupo (Tabela 3).

Tabela 3. Análise do PImáx, PEmáx segundo prática de esportes em
77 alunos deficientes visuais

Prática de esporte
Sim
n=44
Variável

Não
n=33

p valor a

mediana

AIQ

mediana

AIQ

PImáx cmH2O

96,0

82,3 - 123,3

87,0

67,0 - 114,5

0,16

PEmáxcmH2O

101,0

78,5 - 133,3

90,0

78,0 - 114,5

0,11

AIQ: Amplitude Interquartílica: Q1- Q3 e a teste de Mann-Whitney

Discussão
Freitas et al. (2011) fizeram uma revisão bibliográfica sobre equações preditivas para valores de normalidade de PRM em crianças e adolescentes brasileiros, porém não encontraram artigos com equações para essa população. Embora Mendes et
al. (2013) tenham publicado um artigo com equações preditivas de PImáx e PEmáx

Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 22, n. 59, v. 2, p. 197-208, jul.-dez. 2016

203

S EÇÃO A RTIGOS

para adolescentes brasileiros, não consideramos adequado utilizarmos essas equações,
pois na equação para PEmáx os autores utilizaram como variável somente o sexo, sem
levar em consideração a idade, diferentemente de Neder et al. (1999). Como em nossa
avaliação a idade teve influência na PRM, julgamos mais adequado utilizarmos esses
últimos autores para o cálculo dos valores preditos das PRM de nossa amostra.
Ao compararmos as medidas das pressões respiratórias máximas (PRM) obtidas em nosso estudo com os valores preditos pela equação proposta por Neder et al.
(1999) para a população brasileira, observamos que os alunos com deficiência visual
obtiveram valores inferiores de PImáx e PEmáx. Constatamos ainda que os valores de
PImáx foram percentualmente menores que os de PEmáx, sugerindo que, pela postura
inadequada e estresse, houve uma diminuição no comprimento dos músculos respiratórios, proporcionando pouca eficácia dos músculos inspiratórios e uma diminuição
da capacidade contrátil e, por conseguinte, a diminuição de PImáx.
Pessoas com deficiência visual tendem a fazer uma compensação postural ao
se locomoverem, pois necessitam de mais atenção para encontrar referências e pistas
memorizadas, mostrando-se mais tensas e inseguras em relação aos movimentos do
corpo nos diversos ambientes, causando aumento da cifose torácica, cabeça anteriorizada, protrusão de cintura escapular e anteversão pélvica para o alinhamento do centro de gravidade (MASCARENHAS et al., 2009).
Souchard (1987) mostrou que as principais causas de encurtamento da musculatura inspiratória são: agressões neuropsíquicas (estresse), aumento do volume da
massa visceral, postura inadequada e doenças respiratórias. Embora em nosso estudo
não tenhamos realizado nenhum tipo de avaliação postural, nem aplicado protocolo
de estresse, levantamos a hipótese de que a fragilidade muscular que nossa amostra
apresentou também seja em decorrência dessas mesmas causas.
Estudos mostram que a maioria dos adolescentes não pratica atividade física,
de moderada a intensa, por pelo menos uma hora por dia. As atividades oferecidas a
eles são de baixa intensidade, frequência e duração, sendo inadequadas para alcançar
adaptações e efeitos benéficos à saúde proporcionados pelo exercício físico (TEIXEIRA et al., 2005; NUNES; FIGUEIROA; ALVES, 2007; WONG; LEATHERDALE, 2009; PELEGRINI; PETROSKI, 2009; ZOELLER, 2009; SANTOS et al., 2010).
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Apesar de o IBC oferecer atividades esportivas extracurriculares todos os dias,
os alunos avaliados por nós praticavam atividades esportivas somente duas vezes na
semana, sendo a quantidade e intensidade inadequadas para promover diferença significativa em seu condicionamento físico. Provavelmente tenha sido esse o motivo de
não ter sido observada diferença significativa entre os subgrupos de alunos que só
participavam das aulas de Educação Física do IBC, e alunos que participavam das aulas de Educação Física e das atividades esportivas oferecidas pelo IBC no contraturno
escolar. Embora todas as variáveis avaliadas, os alunos que praticavam atividades esportivas apresentaram valores maiores.
Destacamos que para a pessoa com deficiência visual, a prática da atividade
física desencadeia benefícios não só para o corpo, mas também para a mente, uma vez
que promove a integração social, previne o isolamento psicológico/social e contribui
para a melhoria da autoimagem e autoconfiança, o que amplia as chances de inclusão
social.
Estudos mostram que a atividade física em grupo é muito importante para os
deficientes visuais, pois a troca de experiências proporciona conexões emocionais com
interações sociais positivas entre eles (GOODWIN et al., 2011). É importante que os
familiares e os professores incentivem a participação em atividades físicas extracurriculares, pois contribuem para o aperfeiçoamento de habilidades sociais (ZEBEHAZY;
SMITH, 2011).
Em seu estudo, Movahedi, Mojtahedi e Farazyani (2011) indicam que há maior
socialização em deficientes visuais atletas que dos não atletas. Os autores verificaram
ainda que a participação em atividades desportivas contribui para o fortalecimento
da socialização.

Considerações finais
Verificamos que alunos com deficiência visual apresentaram valores menores
de FMR que os valores preditos. Embora os valores não caracterizem ainda doença
respiratória, é necessário que os músculos respiratórios sejam bem estimulados para a
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melhora da mecânica respiratória, evitando que esse déficit aumente mais que o normal. Do ponto de vista da qualidade de vida, os adolescentes devem ser incentivados
a praticar atividades físicas.
Encontramos na literatura muitos trabalhos que abordam a importância da
atividade física. Apesar da grande importância desses estudos, faltam trabalhos que se
concentrem especialmente em atividades físicas para pessoas com deficiência visual.
Consideramos importante que as pessoas com deficiência visual sejam estimuladas à prática de atividades físicas direcionadas por profissionais, para prevenção
das defasagens respiratórias e avaliações periódicas de FMR a fim de monitorar as
condições do aparelho respiratório, tendo em vista que é um procedimento de baixo
custo e de fácil aplicabilidade. Essas avaliações podem auxiliar na orientação de medidas preventivas com trabalhos específicos para essa musculatura nas aulas de Educação Física ou em atendimentos especializados e individuais com profissionais da área
de saúde.
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Formação dos licenciandos para o trabalho
com alunos cegos ou com baixa visão:
um estudo desenvolvido na Universidade
Federal de São Carlos
Training teachers to teach blind and low vision students:
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RESUMO
Uma das preocupações atuais, com a chegada de alunos com necessidades educacionais especiais nas escolas
regulares, é a formação dos professores para a atuação eficaz em contextos de ensino inclusivo. Muitos dos
professores da rede regular reclamam que não receberam formação adequada para esse trabalho em sua
formação inicial. Considerando-se a realidade, a pesquisa buscou conhecer as crenças de autoeficácia de
licenciandos da UFSCar em relação à sua formação para o trabalho em contextos inclusivos, que tenham
alunos cegos ou com baixa visão. Foi desenvolvido um questionário com sete questões que analisaram se os
licenciandos se sentiam aptos a trabalhar em turmas com alunos cegos ou com baixa visão, e se os licenciandos
acreditam que recebiam uma formação adequada para realizar essa tarefa. Os dados coletados apontam que
os licenciandos apresentam uma baixa crença de autoeficácia na sua formação e possível prática em uma
turma inclusiva.
Palavras-chave: Formação de licenciandos. Alunos cegos. Alunos com baixa visão.
ABSTRACT
One of the current concerns with the arrival of students with special educational needs in regular schools is the
training of teachers for effective action in inclusive education contexts. Many of the regular schoolteachers
complain that they did not receive adequate training for this work in their initial training. Considering this
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reality, this research sought to know the self-efficacy beliefs of undergraduate students (prospective teachers)
of the Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) in relation to their training to work in inclusive contexts that
have blind students or low vision students. A questionnaire was developed with seven questions that sought
to analyze whether the participants – prospective teachers – felt able to work in groups with visually impaired
or low vision students and if the participants believed that they were receiving adequate training to perform
this task. The collected data indicate that the graduates present a low belief of self-efficacy in their formation
and possible practice in an inclusive class.
Keywords: Training teachers. Blind students. Students with low vision.

Introdução
Desde 1996 com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), o
estudante com necessidades educacionais especiais tem o direito a um atendimento
educacional gratuito na rede regular de ensino (BRASIL, 1996). Como consequência
das determinações da LDBEN e de outras declarações como a Declaração Mundial
sobre Educação para Todos (UNESCO, 1990) e a Declaração de Salamanca (UNESCO,
1994), o número de alunos cegos e com baixa visão matriculados nas escolas regulares
de ensino aumentou nos últimos anos. Esse processo ficou conhecido como inclusão
escolar.
O processo de inclusão traz à escola o desafio de oferecer condições igualitárias a todos os alunos para a aquisição do conhecimento. Para que a inclusão escolar
funcione, a escola precisa mudar assim como as práticas de sala de aula e, consequentemente, o professor.
Em consequência do processo de inclusão escolar muitos trabalhos foram
desenvolvidos buscando analisar como o processo ocorria. Muitos desses trabalhos
discutem a necessidade de melhorar a formação de professores para que possam ser
capazes de trabalhar em turmas inclusivas (BUENO, 1999; CARNEIRO, 1999; MAGALHÃES,
1999; GLAT et al. 2003).
Em suas pesquisas, Glat et al. (2003) e Castro (2002) dizem que os professores
não se sentem preparados para atuar em turmas que tenham alunos com necessidades educacionais especiais, pois não tiveram a formação adequada. Precisariam de
uma formação continuada para que aprendessem a incluir os alunos.
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Com as determinações da LDBEN e com o passar dos anos é de se esperar que
as universidades, cientes da necessidade de formar os licenciandos para o trabalho em
contextos inclusivos, mudem algumas práticas ao pensar na formação dos licenciados
para atuar em turmas de alunos com necessidades especiais.
Mas será que as universidades formam licenciandos para trabalhar em turmas
inclusivas? O que os licenciandos pensam sobre a sua formação? Este trabalho apresenta um recorte de um estudo maior que investigou as crenças da autoeficácia dos
licenciandos em relação à sua futura prática docente, dentro de um contexto o qual se
espera que seja inclusivo.
O recorte aqui apresentado relata a primeira etapa da pesquisa em que se
buscou, por meio de um questionário, entender se os licenciandos da Universidade
Federal de São Carlos (UFSCar) se sentem aptos a trabalhar em turmas que tenham
alunos com necessidades educacionais especiais (NEE) ou alunos público-alvo da educação especial.3 Apresentaremos aqui as discussões que envolveram o preparo para
trabalhar com alunos cegos e com baixa visão.

Crenças de autoeficácia
Crenças de autoeficácia são “julgamentos das pessoas sobre suas capacidades
para organizar e executar cursos de ação necessários para alcançar certo grau de performance” (BANDURA, 1986, p. 391). A autoeficácia tornou-se o pilar fundamental da
Teoria Social Cognitiva. A Teoria Social Cognitiva é uma construção teórica desenvolvida por Albert Bandura para explicar o comportamento humano. Segundo Azzi e
Polydoro (2006, p. 17):

3 Nesta pesquisa utilizamos o termo estudante com NEE, pois é um termo conhecido dos licenciandos, de modo
que facilita a compreensão do instrumento de coleta de dados. No entanto, ressalta-se que desde 2013 a LDBEN
não fala mais em educandos com necessidades educacionais especiais, mas em educandos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. De acordo com NOTA TÉCNICA Nº
04/2014/MEC/SECADI/DPEE Art. 1º § 1º - Para fins deste Decreto, considera-se público-alvo da educação especial as
pessoas com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação.
§ 2º - No caso dos estudantes surdos e com deficiência auditiva serão observadas as diretrizes e princípios
dispostos no Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2014).
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A Teoria Social Cognitiva apresenta um modelo explicativo para o funcionamento humano que se desenha pelo determinismo recíproco, no qual comportamento, fatores pessoais e ambiente operam, todos interagindo, como
determinantes que influenciam um ao outro bidirecionalmente (BANDURA;
JOURDEN, 1991). Por esse modelo determinista desenhado pela teoria, a
determinação comportamental é probabilística já que a maior parte do comportamento é codeterminado por muitos fatores que operam interativamente (BANDURA, 1997).

Bandura (1989) acredita que o comportamento humano é um reflexo da interação entre o indivíduo e o meio. Para a sua teoria, as realizações humanas e o bemestar requerem uma crença positiva de eficácia pessoal. Isto porque a realidade
cotidiana é repleta de dificuldades, que podem levar a contratempos, frustrações, desigualdades, entre outros; desta forma, se as pessoas não tiverem forte senso de eficácia pessoal possivelmente não conseguirão enfrentar uma dificuldade e alcançar o
sucesso. Segundo Bandura:
As crenças das pessoas em suas capacidades afetam a quantidade de estresse e depressão que experimentam em situações ameaçadoras ou tributárias, bem como seu nível de motivação. Tais reações emocionais podem afetar
a ação, direta e indiretamente, alterando a natureza e o curso do pensamento. A ameaça não é uma propriedade fixa de eventos situacionais, nem a
avaliação da probabilidade de acontecimentos aversivos depende exclusivamente da leitura de sinais externos de perigo ou segurança. Em vez disso,
a ameaça é uma propriedade relacional no que diz respeito à correspondência entre capacidades de enfrentamento percebidas e aspectos potencialmente aversivos do ambiente. As pessoas que acreditam que podem exercer
controle sobre potenciais ameaças não evocam cognições apreensivas e,
portanto, não são perturbadas por elas. Mas aqueles que acreditam que não
podem gerenciar ameaças potenciais enfrentam altos níveis de estresse e
ansiedade (BANDURA, 1989, p. 1177, tradução nossa).

Bandura (1986) afirma que os resultados esperados por uma pessoa são dependentes do que ela acredita que pode fazer. Pessoas que tenham baixo nível de
autoeficácia não mostram predisposição para a realização de algumas atividades, uma
vez que acreditam que os resultados podem não ser de grande valia.
Segundo Rocha (2011, p. 24):
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As crenças de autoeficácia influenciam as escolhas dos indivíduos, fazendo
com que os mesmos optem por realizar tarefas em que se sintam mais confiantes e competentes, como também evitem aquelas em que não se sintam dessa forma. Além disso, as crenças de autoeficácia determinam o grau
de esforço e persistência que um sujeito irá aplicar na execução de uma
atividade, em vista dos obstáculos que advirão dessa situação. As crenças de
autoeficácia influenciam também os padrões de pensamento e reações
emocionais dos indivíduos, promovendo por vezes sentimentos de serenidade (alto nível de autoeficácia), ou de estresse e/ou depressão (baixo nível
de autoeficácia) na abordagem de determinadas tarefas.

Assim, a pessoa deve possuir alto nível de autoeficácia para desenvolver bem
determinada tarefa. O estudo dos níveis de autoeficácia de licenciandos é importante,
pois uma vez conhecidas as crenças em suas capacidades é possível determinar prováveis ações desses futuros professores. Nesses estudos é essencial inferir que pessoas
com diferentes níveis de autoeficácia podem interpretar de forma diferente uma mesma realidade.
O estudo das crenças de autoeficácia desenvolvido por Bandura (1977) apresenta quatro fontes para a construção das crenças de autoeficácia: as experiências
positivas, as experiências vicárias, a persuasão verbal e os estados fisiológicos.
Para Bandura (1977, p. 195), as experiências positivas correspondem a uma
“fonte de informação de eficácia especialmente influente porque se baseia em experiências de domínio pessoal. Os êxitos elevam as expectativas de domínio; repetidas
falhas baixam, especialmente se as falhas ocorrem no início da tarefa”. Nas palavras de
Rocha (2011, p. 26), as experiências positivas são “situações em que o sujeito se defronta com uma circunstância problemática e obtém sucesso em seu enfrentamento, permitindo-lhe obter informações de suas próprias capacidades para encarar momentos
similares”.
As situações de sucesso, uma experiência positiva, ajudam a aumentar o nível
da crença de autoeficácia.
As experiências vicárias estão ligadas à observação da experiência de outras
pessoas em situações que possam influenciar seu comportamento. Para Bandura:
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Muitas expectativas derivam da experiência vicária. Ver outros realizarem
atividades ameaçadoras sem consequências adversas pode gerar expectativas em observadores; de que eles também irão melhorar se intensificarem
e persistirem em seus esforços (1977, p. 197, tradução nossa).

Segundo Rocha (2011, p. 27), “as experiências vicárias são fontes de informações mais fracas do que as experiências positivas, contudo são grandes colaboradoras
para a formação das crenças de autoeficácia”. Isto porque, ao observar uma pessoa
mais experiente realizar uma tarefa, o indivíduo pode aprender com o exemplo e adquirir a capacidade de realizá-la.
A percepção verbal são estímulos verbais que levam a pessoa a ter consciência do que pode ou não fazer. Pajares e Olaz (2008, p. 105) dizem que os “persuasivos
efetivos devem cultivar as crenças das pessoas e suas capacidades, enquanto garantem que o sucesso imaginado é alcançável”. Para Bandura:
Na tentativa de influenciar o comportamento humano, a persuasão verbal é
amplamente utilizada por causa de sua facilidade e pronta disponibilidade.
As pessoas são levadas, por sugestão, a acreditarem que podem lidar, com
sucesso, com o que as sobrecarregou no passado. As expectativas de eficácia induzidas dessa maneira também são provavelmente mais fracas do que
aquelas que surgem de suas próprias realizações, porque elas não fornecem
uma base experiencial única. Diante de ameaças angustiantes e de uma
longa história de fracasso em lidar com elas, quaisquer expectativas de domínio induzidas pela sugestão podem ser facilmente extinguidas por experiências de fracasso (1977, p. 198, tradução nossa).

Os estados fisiológicos são as reações emocionais (alegria, tristeza, medo, confiança) e fisiológicas das pessoas (aumento dos batimentos cardíacos, sudoreses, tremores), que interferem na realização de atividades. Para Bandura:
As pessoas dependem, em parte, de seu estado de excitação fisiológica ao
julgar sua ansiedade e vulnerabilidade ao estresse. Como a excitação elevada geralmente delibera o desempenho, os indivíduos são mais propensos a esperar sucesso quando não são acossados por excitação aversiva do
que se estiverem tensos e visceralmente agitados. As reações de medo
geram mais medo de situações estressantes iminentes (1977, p. 198-199,
tradução nossa).
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Ao considerar as quatro fontes para a construção das crenças de autoeficácia,
para que os licenciandos possam ter altas crenças de autoeficácia, e não somente isto,
terem serenidade para lidar com uma situação de inclusão, eles precisam ter acesso a
diferentes tipos de informação e formação durante a graduação.
As experiências positivas podem ser adquiridas mediante as práticas efetivas
ou simuladas da realidade inclusiva em sala de aula. Se o licenciando tiver contato
com situações escolares inclusivas similares as que irá encontrar quando exercer a
prática docente poderá, a partir dos êxitos e falhas, criar expectativas de domínio e se
sentir preparado para trabalhar em situações de ensino e de aprendizagem que envolvam alunos com NEE.
Por meio da experiência de professores que já lidaram com diferentes situações de inclusão escolar de alunos com NEE, os licenciandos podem assimilar como
desenvolver boas práticas em turmas inclusivas.
Os licenciandos também podem aumentar suas crenças de autoeficácia quando persuadidos verbalmente por seus professores, que devem mostrar-lhes o que e
como melhorar para desenvolver uma prática adequada, e o quanto já evoluíram e
aprenderam.
Uma vez que o licenciando discutiu em sala de aula diferentes casos de inclusão, e dentro do possível interagiu com alunos com NEE, sua crença de autoeficácia
pode ser maior, visto que o medo do enfrentamento de situações estressantes se torna
menor à medida que se conhece a realidade a ser enfrentada. O medo das situações
ameaçadoras, situações diferentes das habituais, pode gerar excitações excessivas que
levam a uma prática medíocre. Segundo Bandura:
As pessoas temem e tendem a evitar situações ameaçadoras que acreditam
exceder suas habilidades de enfrentamento, enquanto se envolvem em atividades que se julgam capazes de lidar, que de outra forma seriam intimidadoras (1977, p. 194, tradução nossa).

Assim, para realizar um bom trabalho em uma turma que tenha alunos cegos
ou com baixa visão, os licenciandos devem ter uma alta crença de autoeficácia. Eles
devem crer que podem realizar um bom trabalho e que receberam uma formação
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adequada para realizar a tarefa. Se os licenciandos não se acreditarem aptos a realizar
uma boa prática acadêmica, possivelmente terão dificuldades em incluir adequadamente o aluno. Contudo, a prática docente pode ser muito complexa. Ter uma alta
crença de autoeficácia não garante que o professor conseguirá incluir adequadamente todos os alunos, mas ter uma baixa crença de autoeficácia pode, na prática, significar que esse professor irá se esforçar menos em incluir o aluno. Segundo Bandura:
As expectativas de eficácia determinam quanto esforço as pessoas gastarão,
e quanto tempo irão persistir no enfrentamento do obstáculo e das experiências adversas. Quanto mais forte a autoeficácia percebida, mais esforços
(1977, p. 194, tradução nossa).

Assim, um professor se esforçará mais para incluir seu aluno, tentando diferentes alternativas, se tiver uma alta crença de autoeficácia.

Desenvolvimento metodológico
A pesquisa foi desenvolvida na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).
Ao conhecer as crenças de autoeficácia dos licenciandos da UFSCar em relação à prática docente nas turmas que tenham alunos cegos ou com baixa visão contatou-se
todos os cursos de licenciatura da UFSCar solicitando a colaboração com a pesquisa.
A UFSCar possui 12 cursos de licenciatura: Biologia, Educação Especial, Educação Física, Educação Musical, Filosofia, Física, Geografia, Letras, Matemática, Música,
Pedagogia e Química. Foram enviados aos 12 cursos de licenciatura solicitação de
divulgação da pesquisa a todos os alunos da licenciatura.
Foi enviado um e-mail explicativo a todas as coordenações dos cursos. Neste
e-mail era apresentado o objetivo da pesquisa e solicitado aos alunos do curso que
participassem da pesquisa, que consistia em responder a um questionário online; 53
licenciandos de sete cursos de licenciatura (Biologia, Educação Especial, Física, Geografia, Matemática, Pedagogia e Química) participaram desta pesquisa.
Buscando conhecer as crenças de autoeficácia dos licenciandos dos cursos de
graduação da UFSCar, desenvolvemos um questionário baseado na escala do tipo Likert
(LIKERT, 1932). No desenvolvimento do questionário, para cada questão de múltipla
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escolha – que consistia em uma afirmativa –, foram disponibilizadas cinco opções de
resposta, tendo um ponto neutro no meio da escala. As opções de resposta foram:
“Concordo Plenamente”; “Concordo”; “I ndiferente”; “Discordo”; e “Discordo
Plenamente”. Optamos pelo uso de cinco opções de resposta, pois estudos
desenvolvidos por Jenkins e Taber (1977) e Lissitz e Green (1975) concluíram que
questionários com escalas de cinco pontos são suficientes, uma vez que não foi
observado um ganho de confiabilidade em escalas com mais de cinco itens.
O questionário desenvolvido continha sete questões, três questões abertas e
quatro questões de múltipla escolha. Nas questões abertas buscou-se conhecer um
pouco sobre os participantes: a que curso pertenciam e em que período estavam matriculados. Também foi pesquisado o que os licenciandos entendiam por cegueira e
por baixa visão. No Quadro 1 é possível observar as três questões abertas do questionário.
Quadro 1. Questões abertas do questionário
1. Você está matriculado em qual curso da UFSCar?
2. Qual período do curso você está cursando?
3. O que você entende por cegueira e por baixa visão?

As questões de múltipla escolha buscavam saber se os licenciandos se sentiam capacitados para trabalhar em turmas com alunos cegos ou com baixa visão, além
de identificar se os participantes entendem que a formação recebida tem preparado
para o trabalho com essas turmas. Para coletar esses dados, as quatro questões de
múltipla escolha apresentavam afirmativas referentes à capacitação para o trabalho
com alunos cegos e com baixa visão, sendo solicitado ao participante que escolhesse
uma opção de resposta: Concordo Plenamente; Concordo; Indiferente; Discordo; e
Discordo Plenamente.
No Quadro 2 é possível observar as quatro questões de múltipla escolha do
questionário.
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Quadro 2. Questões de múltipla escolha do questionário
4. Eu me sinto capacitado(a) para trabalhar em uma turma que tenha alunos com cegueira.
5. Eu entendo que a formação que estou recebendo está me preparando para a prática em
turmas que tenham alunos com cegueira.
6. Eu me sinto capacitado(a) para trabalhar em uma turma que tenha alunos com baixa
visão.
7. Eu entendo que a formação que estou recebendo está me preparando para a prática em
turmas que tenham alunos com baixa visão.

O questionário foi analisado por três pesquisadores doutores e quatro alunos
da licenciatura da UFSCar, que avaliaram o conteúdo do instrumento garantindo sua
fidedignidade. Os avaliadores do questionário analisaram se as perguntas estavam
claras; se não geravam ambiguidades.
Uma vez definido o questionário, este foi disponibilizado em uma página na
internet do Google Docs. A edição do questionário no site foi feita em quatro partes.
Na primeira era explicado o objetivo da pesquisa e disponibilizado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Se o participante concordasse com o termo, apertava o
botão para continuar e responder ao questionário; caso contrário, apertava o botão
de voltar. Na segunda parte foram disponibilizadas as duas primeiras questões, que
buscavam saber o curso que o participante frequentava. Na terceira etapa foi disponibilizada a questão 3, que buscava captar o conhecimento dos participantes para os
conceitos de cegueira e baixa visão. Na quarta etapa foram disponibilizadas as questões de múltipla escolha.

Resultados e discussões
Primeiramente, analisaremos as questões de 1 a 3.
Embora a UFSCar tenha 12 cursos de licenciatura somente sete aceitaram
participar da pesquisa (Biologia, Educação Especial, Física, Geografia, Matemática,
Pedagogia e Química); 53 alunos aceitaram participar da pesquisa (6 da Biologia, 7
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da Educação Especial, 6 da Geografia, 6 da matemática, 4 da Química e 17 da Pedagogia).
Os participantes da pesquisa estavam matriculados em diferentes períodos de
seus cursos de graduação. Oitenta e cinco por cento dos participantes estavam nos
últimos períodos da graduação, ou já passaram por ele. Muitos dos participantes estavam no 11º ou 13º período; alguns estavam prontos para colar grau.
O número de participantes pode ser considerado pequeno se comparado ao
número de alunos de cada curso, por volta de 100 alunos. No entanto, é preciso destacar que não há nenhum benefício direto ao licenciando na participação da pesquisa.
Com relação à questão 3, “o que você entende por cegueira e por baixa visão?”,
selecionamos algumas respostas para análise. O Quadro 3 abaixo apresenta algumas
das respostas recebidas para essa questão.
Quadro 3. O que você entende por cegueira e por baixa visão?
“Dificuldade ou incapacidade de enxergar”.
“Cegueira: pessoa que não enxerga nada”.
Baixa visão: pessoa que perde certa porcentagem da sua visão, mas nada se relaciona com
miopia, hipermetropia etc., pois tenho 10 graus de miopia, mas minha visão está 100%”.
“Deficiência visual em maior ou menor grau”.
“Deficiência que impede a pessoa de ter uma visão perfeita e requer cuidados/recursos
especiais para cada caso”.
“O aluno que tem dificuldade (baixa visão) ou não enxerga (cegueira)”.
“Cegueira corresponde à perda da habilidade de enxergar, sem possibilidade de reversão.
Baixa visão pode ser reversível ou irreversível”.
“Cegueira: ausência total da visão. Baixa visão: ausência parcial da visão”.
“Um problema no sentindo da visão, complicadíssimo, que requer muitos cuidados”.
“Dificuldade de enxergar em diferentes graus”.
“Cegueira: compreendo que se refere à deficiência que torna incapaz o indivíduo enxergar,
tendo sua visão 100% escurecida. Baixa Visão: quando o indivíduo possui a deficiência no
campo da visão, porém consegue enxergar focos de luz, sombras etc.”.
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“Não entendo sobre o tema”.
“A cegueira seria o oposto da habilidade de enxergar o ambiente ao redor, ou seja, não
perceber visualmente e de forma completa o ambiente, pessoas e objetos. A baixa visão
entendo que é um problema mais amplo e de menor intensidade que a cegueira e que se
caracterizaria por algum tipo de limitação da visão por percepção visual plena. Então
problemas como miopia, hipermetropia, visão embaçada, eu enquadraria como sendo
problemas de baixa visão; quando a pessoa enxerga algo do ambiente, mas sua visão é
debilitada”.
“Eu entendo que é um problema que acarreta uma boa parte da população, sendo eles os
mais idosos e as pessoas que nascem com essa deficiência , e que requer compreensão e
auxilios médicos quando possível”.
“Cegueira - A pessoa que é totalmente cega”.
“Baixa Visão - A pessoa que consegue enxergar por meio de óculos, lentes de contato etc”.
“Entendo que uma pessoa com tal deficiência necessita de auxílio nas atividades que
exigem esse sentido, mas não entendo muito sobre o assunto especificamente”.

Ao observar o Quadro 3 é possível perceber que alguns licenciandos não entendem muito bem a diferença entre o que significa os termos baixa visão e cegueira.
Um participante disse, claramente, que não entendia sobre o assunto; outros tentaram
explicar como entendiam, mas respostas como “Um problema no sentindo da visão,
complicadíssimo, e que requer muitos cuidados” não deixa claro se o participante realmente entende o que os termos significam, principalmente se pensarmos em seu significado para a prática educacional.
Um dos participantes enquadrou patologias como miopia e hipermetropia na
categoria de baixa visão. Outro participante declarou que a baixa visão é um problema que atinge boa parte da população. Contudo, a fala de outro participante ilustra o
quanto a descrição de baixa visão, observada anteriormente, está completamente
equivocada: “Baixa visão: pessoa que perde certa porcentagem da sua visão, mas nada
se relaciona com miopia, hipermetropia etc., pois tenho 10 graus de miopia, mas minha visão está 100%”.
É possível perceber que muitos licenciandos não compreendem as limitações
visuais que um aluno poderia apresentar por ser cego ou ter baixa visão. O Decreto nº
5.296 (BRASIL, 2004, p.1), define que:
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Deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que
0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, significa
acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção
óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos
os olhos for igual ou menor que 60°; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.

As pessoas com cegueira ou com baixa visão precisam de práticas educacionais diferenciadas, práticas que valorizem os sentidos não visuais. E o primeiro passo
para desenvolver práticas adequadas a esses alunos é entender qual é a limitação
visual.
Na sua maioria, os participantes da pesquisa já estavam no final da graduação. Era de se esperar que com as mudanças na LDBEN, e com a elaboração de decretos
nacionais – que dispõem sobre a importância da inclusão escolar adequada dos alunos público-alvo da Educação Especial –, que os licenciandos apresentassem um conhecimento mais abrangente sobre o que significam cegueira e baixa visão.
A seguir, apresentaremos algumas discussões em relação às questões de múltipla escolha. No Quadro 4 estão as respostas recebidas para as questões de múltipla
escolha. Lembramos que nas questões de múltipla escolha foram apresentadas algumas afirmativas, e solicitado aos participantes que optassem por uma das cinco possibilidades de resposta: CP (Concordo Plenamente); C (Concordo); I (Indiferente); D
(Discordo); e DP (Discordo Plenamente).
Quadro 4: Questões de múltipla escolha
Questões de múltipla escolha
1. Eu me sinto capacitado(a) para trabalhar em uma turma
que tenha alunos com cegueira.
2. Eu entendo que a formação que estou recebendo está
me preparando para a prática em turmas que tenham
alunos com cegueira.
3. Eu me sinto capacitado(a) para trabalhar em uma turma
que tenha alunos com baixa visão.
4. Eu entendo que a formação que estou recebendo está
me preparando para a prática em turmas que tenham
alunos com baixa visão.
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Ao buscar compreender as crenças de autoeficácia dos licenciandos, podemos dizer que a crença é alta quando ele acredita que pode realizar uma tarefa, ou que
recebeu a formação adequada para realizá-la. Da mesma forma, a crença de autoeficácia do licenciando é baixa quando ele acredita que não está apto a realizar uma tarefa,
ou que não recebeu a formação adequada a fim de realizá-la.
No caso de a resposta ser “indiferente”, podemos interpretá-la como um caso
em que o licenciando tem dúvidas se realmente é capaz de realizar a tarefa, embora
não se considere incapaz. Para esta pesquisa, em que buscamos entender as crenças
de autoeficácia dos licenciandos para o trabalho em turmas inclusivas, consideramos
a resposta “indiferente” como uma crença de baixa autoeficácia, pois acreditamos que
o cotidiano inclusivo pode ser muito desafiador. Se o licenciando tem dúvidas sobre a
sua capacidade, é possível que ao exercer a função de professor não saiba como proceder ao receber um aluno cego ou com baixa visão. Esta situação não contribui para
uma correta inclusão presencial e acadêmica do aluno. Segundo Bandura (1989, p.
1176), “quando confrontados com dificuldades, as pessoas acossadas por dúvidas sobre suas capacidades afrouxam seus esforços ou abortam suas tentativas prematuramente, e rapidamente se contentam com soluções medíocres”.
Ao observar o Quadro 4, percebe-se que 43 licenciandos (81,2% dos participantes) discordam da afirmativa apresentada na questão 4, ou seja, esses licenciandos não
acreditam que estejam aptos a trabalhar em uma turma com alunos cegos. Também se
observa que 35 licenciandos (66% dos participantes) não consideram que a formação
recebida seja preparadora para a prática educacional em turmas que tenham alunos
cegos. Em relação ao trabalho nas turmas com alunos com baixa visão, 33 licenciandos
(62,3% dos participantes) disseram que não estão aptos à prática educacional; 30 licenciandos (56,6% dos participantes) acreditam que não recebem uma formação que os
prepare para a prática em turmas que tenham alunos com baixa visão.
Com esses dados, podemos concluir que mais da metade dos participantes da
pesquisa apresentam uma baixa crença de autoeficácia em relação à sua aptidão para
o trabalho em turmas com alunos com baixa visão ou cegos. Esses licenciandos também apresentam uma baixa crença de autoeficácia na formação que recebem, ou seja,
não acreditam que estejam sendo corretamente preparados para trabalhar em turmas
inclusivas com alunos cegos ou com baixa visão.
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Vale destacar também que o número de licenciandos que acredita ser capaz
de ensinar alunos com baixa visão (aproximadamente 40%) é maior que o número de
licenciandos que acredita ser capaz de ensinar alunos cegos (aproximadamente 20%).

Considerações finais
Os dados apresentados neste trabalho nos mostram que mais da metade dos
participantes da pesquisa não acreditam que estejam recebendo uma formação inicial
adequada para o trabalho em contextos inclusivos com alunos cegos e com baixa
visão. Os participantes demonstraram que não entendem claramente os conceitos de
cegueira e baixa visão.
Sabe-se que é importante uma boa formação para que o trabalho com alunos
cegos ou com baixa visão seja adequado. O que percebemos, nesta pesquisa, é que a
maioria dos licenciandos não acredita que poderia atuar de forma adequada em um
contexto inclusivo. Na prática, essa crença negativa em sua capacidade de atuação
pode gerar a exclusão do aluno do processo de ensino-aprendizagem.
No entanto, os dados apresentados neste trabalho são limitados. É preciso
aprofundar as discussões e descobrir o porquê dos licenciandos apresentarem baixas
crenças em suas capacidades de atuação nas turmas com alunos cegos e com baixa
visão, e como isso pode ser revertido.
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POLÍTICA
EDITORIAL

A revista Benjamin Constant, veículo de difusão científica e cultural, é um periódico de publicação semestral do Instituto Benjamin Constant. Tem como objetivo publicar trabalhos originais e inéditos de autores brasileiros e estrangeiros, que contribuam
para o conhecimento e o desenvolvimento do pensamento crítico e da pesquisa na área
da deficiência visual. O recebimento dos artigos se dá em fluxo contínuo, conforme a
ordem de chegada. O prazo para avaliação e/ou publicação pode ser de seis meses a um
ano. Os artigos aprovados são publicados na forma digital, na página do IBC
(www.ibc.gov.br). As informações contidas nos originais e publicadas nas revistas são de
inteira responsabilidade do(s) autor(es), não refletindo, necessariamente, a opinião do
Corpo Editorial da revista.
A aprovação final do artigo é de responsabilidade da Comissão Editorial da revista Benjamin Constant. Quando aceito, o artigo passa por revisão e pode sofrer alterações
nos originais, garantindo a formatação, de acordo com as normas editoriais, respeitados,
contudo, o conteúdo, o estilo e a opinião do autor. Fica a critério da Comissão Editorial
submeter ou não as possíveis alterações nos originais do artigo à aprovação do autor. Não
há remuneração para o autor da obra publicada. O envio de qualquer artigo com a Carta
de Submissão, Responsabilidade e Transferência dos Direitos Autorais (ANEXO I) implica,
automaticamente, o aceite do(s) autor(es) para a publicação na revista.

1. Temática da Revista
Deficiência Visual.

2. Modalidade dos trabalhos
2.1. Artigo Científico
Deve apresentar uma análise suficientemente aprofundada da temática que se propõe a discutir; deve centrar a problemática no campo da deficiência visual; deve apresentar elementos empíricos ou argumentações suficientemente desenvolvidas que
fundamentem as conclusões; deve apresentar resultados, formulações ou conclusões
que apontem avanços para a temática proposta.
2.2. Relato de Experiências
Relato de informações/experiências sobre temas relevantes inerentes à área da deficiência visual, apoiados em aportes teóricos de pesquisas recentes, com o intuito de
subsidiar o trabalho de profissionais que atuam na área. Deve revelar aproximação
da prática com a teoria, com base em processos metodológicos empíricos e/ou acadêmicos.
2.3 Revisão de Literatura
Síntese de múltiplos conhecimentos disponíveis sobre determinado tema, mediante
análise e interpretação de bibliografia pertinente, de modo a conter reflexão crítica e
comparativa dos trabalhos na área, que discuta os limites e alcances metodológicos,
permitindo indicar perspectivas para a continuidade dos estudos. Somente serão aceitos nesta categoria artigos escritos por profissionais de reconhecida experiência no
assunto.
2.4 Resenha Crítica
Apresentação comentada e detalhada do resumo de obras que tenham até dois anos,
contados de sua 1ª edição, respeitando critérios e normas acadêmicas.

3. Envio dos trabalhos e normas para publicação
O trabalho deve ser enviado sem identificação do(s) autor(es), grupos de pesquisas
associados e/ou instituições que possa(m) identificar o(s) autor(es) ao longo do texto.
Encaminhar, em arquivo separado, conforme ANEXO II, o título do trabalho, o nome
completo do(s) autor(es), sua vinculação institucional, um breve currículo, endereço,
e-mail e telefone para contato.
Formatação: em papel A4, com páginas numeradas, com o limite de 40 mil caracteres
(máximo 15 laudas), incluindo referências, quadros e figuras (espaço um e meio, letra
Times New Roman, tamanho 12, justificado, parágrafo com 2 cm).
3.1 Título do trabalho:
O título deve ser apresentado em português e inglês.
3.2 Resumo
Deve ser incluído um resumo informativo em português e inglês (abstract) de aproximadamente 200 palavras.
3.3 Materiais gráficos, quadros e tabelas:
Fotografias nítidas e gráficos (estritamente indispensáveis à clareza do texto) poderão ser aceitos (e/ou solicitados) e deverão estar contidos no texto e enviados em
arquivo separado em alta resolução (no mínimo de 150 dpi). Se as ilustrações enviadas
já tiverem sido publicadas, mencionar a fonte e a permissão para reprodução. Os quadros e tabelas deverão ser acompanhados de cabeçalho que permitam a compreensão e o significado dos dados reunidos, sem a necessidade de retornar ao texto.
3.5 Referências bibliográficas/citações/notas:
Devem ser observadas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, de acordo com o Guia do Autor – Benjamin Constant, disponível em: http://www.ibc.gov.br/
?catid=6&blogid=2&itemid=72

4. Avaliação
Os trabalhos são avaliados quanto a seu mérito e forma. Passam pela comissão editorial da revista, que analisa sua pertinência com a área da deficiência visual, se estão
enquadrados em uma das modalidades de publicação e se são considerados adequados e de prioridade científica suficiente para publicação na revista. Os trabalhos serão
encaminhados a dois pareceristas (membros do conselho editorial ou ad hoc), em versão cega. Os pareceristas podem aceitar plenamente o artigo, aceitar solicitando reformulações ou recusá-lo. Qualquer uma das hipóteses é justificada por um parecer
descritivo. Quando os dois pareceristas recusam o trabalho, ocorre a devolução ao
autor. Quando os dois pareceristas o aceitam, ele passa para a fase seguinte. Quando
um parecerista aceita o trabalho e o outro recusa, ocorre o envio a um terceiro parecerista para decisão final. Em caso de reformulação, o trabalho é devolvido ao autor,
solicitando-se que considere os pareceres e reformule o artigo no prazo de trinta dias.
Quando o autor reenvia o texto reformulado segundo as sugestões dos pareceristas,
este deve ser enviado com as devidas modificações em fonte colorida (cor azul) ou
sublinhado. Por fim, será reavaliado e passará à fase final.
4.1 Serão devolvidos aos autores os trabalhos que:
i) contenham excessivos erros de redação, bem como de estruturação do texto, a ponto
de dificultar a compreensão das partes ou mesmo do todo; ii) sejam meramente
descritivos e não apresentem uma análise da problemática abordada; iii) não possuam a
forma de artigo científico/relato de experiências/resenhas usualmente praticada nos
periódicos de Educação; iv) não cumpram as normas da revista Benjamin Constant para
submissão dos artigos (formatação, citações, referências etc.); v) não apresentem
elementos empíricos ou argumentações suficientemente desenvolvidas que
fundamentem as conclusões; vi) configurem-se notadamente como simples recorte de
uma dissertação ou tese, sem a devida adaptação; vii) apresentem-se sob a forma de
projeto ou relatório de pesquisa; viii) não se enquadrem nas temáticas da revista Benjamin
Constant.

4.2 Para a publicação, é preciso que atenda aos seguintes critérios:
i) contribuição à área da deficiência visual; originalidade do tema e/ou do tratamento
dispensado ao tema; consistência argumentativa; rigor da abordagem teórico-metodológica; qualidade geral do texto; ii) qualidade científica atestada pela Comissão
Editorial, após parecer do Conselho Editorial; iii) cumprimento das normas editoriais
aqui estabelecidas.

5. Considerações éticas
Estudos que envolvam seres humanos deverão estar de acordo com a RESOLUÇÃO n.
196/96 do Conselho Nacional de Saúde e ter sido aprovados pela Comissão de Ética da
Unidade/Instituição em que foram realizados. Fica a critério da Comissão Editorial solicitar parecer de aprovação do artigo pelo Comitê de Ética. Caso julgue necessário, a
Comissão poderá solicitar a cópia da aprovação do trabalho pelo Comitê de Ética.

Anexo I (modelo )
Carta de Submissão, Responsabilidade e Transferência dos
Direitos Autorais
Prezada Comissão Editorial,
Encaminho o artigo intitulado ___________________ (Título completo do artigo) de autoria
de ____________________________________________ (nome e sobrenome de todos os
autores) para análise e publicação na revista Benjamin Constant.
Por meio deste documento, transfiro para a Benjamin Constant os direitos do
texto do manuscrito identificado acima, bem como todas as informações contidas em
tabelas e/ou ilustrações ou qualquer outra informação submetida em conjunto com o
artigo, quando da sua aceitação para publicação.
Certifico que o manuscrito representa um trabalho original e que o mesmo,
em parte ou na íntegra, não foi publicado ou está sendo considerado para publicação
em outro periódico, sendo o(s) autor(es) responsável(is) por todo o conteúdo.
Este acordo prevê a publicação de todas as informações em qualquer tipo de
mídia para todo o mundo, em qualquer língua. Esta transferência de direitos autorais
inclui ainda o direito de adaptação do manuscrito para sua veiculação em formato
ampliado, eletrônico e em braille.
Aos autores é garantido o direito de utilização do artigo em congressos, aulas
e distribuição dentro de universidades, desde que obedeçam às políticas deste documento, citando a Benjamin Constant como a devida fonte do artigo.

(Por favor, marque uma das opções abaixo e a seguir assine e date o documento)
(
(

) Eu sou o único autor do artigo
) Eu sou o autor que assina em nome de todos os coautores do artigo.

(Por favor, envie a cópia escaneada deste formulário, preenchido e assinado, em
formato JPG/PDF para o e-mail: revistabenjaminconstant@ibc.gov.br )
___________________________________________
AUTOR E DATA

Anexo II (modelo Folha de rosto)
Utilização de jogos para estimular o Ensino da Matemática para
cegos e baixa visão.
Use games to stimulate Mathematics Teaching for the visually
impaired and low vision.
Autor 1: nome
Instituto Benjamin Constant (IBC)
e-mail:
Rua XXX, Bairro: XXXXX Cidade: XXX, CEP: 22.290-240, Tel: (21) 3478-0000
Breve Currículo:

Autor 2: nome
Instituto Benjamin Constant (IBC)
e-mail:
Rua XXXX, Bairro: XXXX Cidade: XXX, CEP: 22.290-240, Tel: (21) 3478-0000

Breve Currículo:
Modalidade dos trabalhos:

