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Caríssimo leitor, venha juntar-se às nossas discussões!

O avanço do processo de inclusão educacional, ainda que nos pareça um tanto lento, pode ser percebido

por meio de iniciativas acadêmicas que emergem de diferentes Instituições de Ensino em todo o país.

Estudos, das mais diversas áreas, buscam refletir sobre a complexidade que reveste as necessidades

específicas da aprendizagem de estudantes cegos ou com baixa visão. Esses estudos penetram em

teorias, levantam hipóteses, estabelecem contatos, criam redes e apontam possibilidades. A formação

intelectual dessa faixa de alunos precisa ser ampliada e garantida. A inclusão efetiva desse alunado

somente será concretizada a partir da instrumentalização consciente do professor e da adoção de práticas

pedagógicas que dinamizem o ensino e permitam ao aluno com deficiência visual ser partícipe do

próprio desenvolvimento e membro ativo do espaço educacional em que se insere.

A tradição de nosso periódico se faz presente na teia de saberes tecida por nossos pesquisadores. Mais

uma vez, e sempre, o tom dessa edição é determinado pela multiplicidade de temas, pela procura de

novos aportes didáticos e pelo enfrentamento de desafios que instigam o docente a trilhar com seu

aluno as vias de descobertas, muitas vezes aparentemente improváveis, mas que lhe propiciam o alcance

de objetivos calculados; objetivos que jamais se prendem a propostas que não tenham cunho científico-

pedagógico.

Quatro artigos e dois relatos de experiência compõem o número 61 volume 2 de nossa revista.

Carla Cristina Reinaldo Gimenes de Sena e Barbara Gomes Flaire Jordão trazem o estudo:

A cartografia tátil e os cadernos do aluno: possibilidades e desafios para o ensino de Geografia

na rede pública de São Paulo

O artigo baseia-se na pesquisa feita para a criação de materiais afeitos à cartografia tátil para o ensino de

Geografia a alunos com deficiência visual. O referido trabalho teve, como fonte de análise, os livros

adaptados pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo.

Análises e discussões acerca do uso de um material didático táctil para o ensino do tema “padrões

de herança” a estudantes com deficiência visual

Thalita Cássia Rodrigues Paiva Ferreira, Amanda Séllos Rodrigues e Flávia Lage Pessoa da Costa

As pesquisadoras abordam a temática da herança das características humanas, partindo do histórico

familiar, mostrado por uma representação gráfica denominada Heredograma. A utilização elevada de

aspectos visuais que aparecem no ensino da Biologia diminui significativamente o acesso do estudante

cego aos conteúdos dessa disciplina. Para suprir essa necessidade, as autoras do presente artigo

Editorial
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desenvolveram um material tátil destinado ao ensino do tema proposto “padrões de herança” para

pessoas com deficiência visual.

O terceiro trabalho analisa o perfil dos estudantes com deficiência visual no Brasil entre os anos de 2008

e 2015, tendo como base de dados o Censo Escolar. Essa análise nos é trazida pelos autores Sérgio

Henrique da Silva Júnior, Fabio Brandolin e Vladimir Schuindt da Silva por meio da pesquisa:

Perfil dos estudantes com deficiência visual pelo Censo Escolar – Brasil, 2008-2015

Prática docente e ensino de Biologia: quais os desafios à inclusão de estudantes cegos?

Daniel Figueira de Aquino e Allan Rocha Damasceno

Os dois pesquisadores discutem os desafios e obstáculos enfrentados por estudantes cegos nos ensinos

Fundamental e Médio na área de Biologia. O estudo busca proporcionar a efetiva inclusão desses

estudantes no processo educacional. Para tanto, coletaram dados com os professores, sujeitos dessa

pesquisa, verificando-se em relação a eles uma formação insuficiente e inadequada para atender às

demandas desse alunado.

Fechamos esta edição com relatos de experiências.

Taise Zaleski, Cristina Lúcia Sant’Anna Costa Ayub, Amanda Drzewinski de Miranda e Luciana de Boer

Pinheiro de Souza relatam no trabalho - Do macroscópico ao microscópico: uma proposta de

confecção e aplicação de um modelo tátil para o ensino de histologia a estudantes com deficiência

visual, uma visita feita à Associação de Pais e Amigos do Deficiente Visual (APADEVI), a qual resultou em

uma pesquisa para a construção de modelos táteis para o ensino de conceitos de microscopia.

Claudio Mendes Dias

Alunos com deficiência visual em sala de aula: vou te contar o que estamos fazendo!

O relato apresenta uma reflexão sobre as estratégias empregadas na confecção de materiais grafotáteis

utilizados no ensino de trigonometria, atendendo a dois alunos com deficiência visual matriculados no

primeiro ano do Ensino Médio de uma Instituição Federal de Ensino do Rio de Janeiro.

Até nosso próximo número!
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A cartografia tátil e os cadernos do aluno: possibilidades e desafios para o ensino de Geografia na rede pública de São Paulo

RESUMO
Este trabalho apresenta uma proposta de adaptação de materiais, baseada nos princípios da cartografia tátil, para o ensino
de Geografia a estudantes com deficiência visual. A pesquisa, que originou este artigo, partiu da análise dos livros
adaptados e distribuídos gratuitamente pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP) para alunos
matriculados regularmente no Ensino Básico público, os chamados Cadernos do Aluno. Ao avaliar os cadernos adaptados
dos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, cujos princípios da Cartografia são apresentados para os alunos, buscamos
contribuir para o processo de inclusão. Discutiremos também sobre a possibilidade de adequação, a partir dos princípios
da Semiologia Gráfica presentes nos mapas impressos, com a finalidade de propiciar o desenvolvimento do raciocínio
geográfico desse público. Os resultados desta pesquisa foram obtidos por meio de avaliações presenciais do material
com os professores da Educação Especial e alunos com cegueira e baixa visão matriculados nas escolas estaduais no
município de Ribeirão Preto (SP), com estudantes de graduação e pós-graduação em Educação Especial, além de uma
professora de Geografia que ministra aulas para estudantes com deficiência visual. Na prática, obtivemos um ensino de
Geografia e Cartografia com representatividade para os estudantes com deficiência, para os demais alunos e professores,
e a socialização dos conhecimentos adquiridos.
Palavras-chave: Ensino de Geografia. Deficiência visual. Cartografia tátil.

ABSTRACT
This paper presents a proposal to adapt materials for geography teaching, aimed at students with visual impairment,
based on the principles of Tactile Cartography. The research that originated this text came from the analysis of adapted
books distributed free of charge by the State Department of Education to students enrolled in public basic education, the
so-called Cadernos do Aluno. Seek to contribute to the inclusion process by evaluating the student notebooks adapted
for the sixth grade of Elementary School, in which the principles of Cartography are presented. In addition, this article
propose to discuss another possibility of adequacy in which the principles of graphic semiology present in printed maps

1 Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP)
Doutorado em Geografia Física pela Universidade de São Paulo (USP).
E-mails: carla@ourinhos.unesp.br/carla.sena@unesp.br.

2 Universidade de São Paulo (USP)
Doutoranda em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo (USP).
E-mail: barbaraflaire@hotmail.com

A cartografia tátil e os cadernos do aluno:
possibilidades e desafios para o ensino de
Geografia na rede pública de São Paulo
The tactile cartography and the Students books: possibilities and challenges for
the teaching of Geography in the public schools of São Paulo
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Barbara Gomes Flaire Jordão2



Benjamin
Constant

7
Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 24, n. 61, v. 2, p. 6-23. 2020

A cartografia tátil e os cadernos do aluno: possibilidades e desafios para o ensino de Geografia na rede pública de São Paulo

are respected, in order to promote the development of geographic reasoning in this audience. The results of this
research were obtained through face-to-face evaluations of the material with special education teachers and students
with blindness and low vision enrolled in state schools in Ribeirão Preto/SP, with undergraduate and postgraduate
students in Special Education and a Geography teacher who teaches classes for students with visual impairment. In
practice, this research obtained a teaching of geography and cartography with representation for students with disabilities,
for other students and teachers, in addition to the socialization of the knowledge acquired.

1. Introdução

Durante boa parte do século XX, a Geografia escolar foi considerada um subproduto

da Geografia acadêmica. Pouco se estudava sobre as questões metodológicas do “ensinar”

Geografia para crianças e jovens, e do potencial dessa ciência na formação do cidadão. No

entanto, nas últimas décadas houve um expressivo crescimento das pesquisas na área da Geo-

grafia escolar ao repensar as práticas educativas desenvolvidas a fim de que se tornassem

significativas, de fato, para os sujeitos da aprendizagem. Neste artigo, destacaremos as pesqui-

sas referentes à cartografia tátil, cujos materiais e metodologias são desenvolvidos para o en-

sino de Geografia destinado a pessoas com algum tipo de deficiência visual em uma perspectiva

inclusiva.

Mapas e gráficos são bastante utilizados para promover a aprendizagem do aluno nas

aulas de Geografia, porém os que são destinados a estudantes cegos ou com baixa visão são

raros; os que existem nem sempre são usados com a frequência desejável, o que contribui para

um baixo desempenho dos sujeitos com alguma limitação visual em ambiente escolar. Como

iniciativa na expansão ao acesso de materiais táteis, destacamos o Instituto Benjamin Constant

(IBC), que encaminha alguns mapas a escolas e instituições públicas no Brasil, mediante solici-

tação por correio eletrônico, e sem custo.

Como o acesso a materiais em larga escala fica, muitas vezes, a cargo de órgãos regio-

nais de educação, neste artigo apresentamos a Cartografia tátil como opção de adaptação por

meio da análise da relação entre os objetos didáticos adaptados e a realidade paulista, ou seja,

da adoção de um material comum entre as escolas e que, a partir da obrigatoriedade da inclu-

são, contribuiu para diversos desafios no ensino de Geografia na escola pública.

Em 2008, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP) lançou uma pro-

posta curricular para ser implementada, de forma imediata, em todas as escolas da rede públi-

Keywords: Geography teaching. Visual impairment. Tactile cartography.
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ca de São Paulo. Atualmente, o currículo adota um material didático específico com conteúdo

mínimo por disciplina. Sob o título “São Paulo Faz Escola”, o material é composto por dois

volumes do “Caderno do Professor” e dois volumes do “Caderno do Aluno” de cada disciplina.

Basicamente, o Caderno do Aluno contém exercícios para serem resolvidos em aula e/ou em

casa; já o modelo do professor traz sugestões (metodologia) para a aplicação das atividades. A

política de inclusão trouxe particularidades para a educação na rede pública estadual de São

Paulo, visto que, em busca de um ensino para todos, o governo disponibilizou versões do

Caderno do Aluno em braille e ampliado.

Apesar de tratar-se de versões do material para a inclusão de pessoas com deficiência

visual, alguns obstáculos na política de inclusão foram identificados durante as entrevistas e

avaliações, sobretudo para o ensino de Geografia e de Cartografia. Com a intenção de ampliar

o diálogo sobre essa temática, além de viabilizar a pesquisa, foi analisado o Caderno do Aluno

do 6º ano do Ensino Fundamental (volume 2) nas duas versões disponibilizadas para estudan-

tes com deficiência visual (braille e ampliado). A escolha por esse caderno é justificada pela

concentração de conteúdos cartográficos, desde conceitos básicos da linguagem cartográfica

até mapas mais complexos, como os de fuso horário e de urbanização.

Ao avaliar o potencial dos cadernos distribuídos gratuitamente, criamos uma propos-

ta alternativa de adaptação, baseada nos princípios da Cartografia tátil, com a finalidade de

comparar os seus resultados com os modelos disponibilizados pelo Governo do Estado de São

Paulo.

2. Comunicação e representação gráfica tátil do espaço geográfico

A formação do cidadão envolve raciocínio espacial, representações, entre outras coi-

sas. É preciso pensar o “espaço geográfico” como um complexo conjunto de sistemas de obje-

tos e ações, isto é, itens e elementos artificiais somados às ações humanas para transformar o

meio, seja natural ou social (SANTOS, 2006). A Geografia escolar se utiliza da linguagem carto-

gráfica para efetivar esse processo.

A cartografia viabiliza a construção de habilidades incentivadoras da criticidade dos

estudantes para que compreendam o mundo e o seu papel diante dos fenômenos espaciais;

também reflete a relação do indivíduo com o seu lugar e, portanto, deve estar acessível a

todos. Já a homogeneização do espaço conflita com a desigualdade, o que faz dessa Ciência

dinâmica, algo difícil de ser compreendido.
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Kaercher (2014, p. 20) corrobora à visão das autoras deste artigo:

[...] nossa existência, nossa identidade se dá no espaço. Pensar o ser humano implica
pensar nos espaços que habitamos e transformamos permanentemente para que
nossa existência possa acontecer, continuar. Existir implica, necessariamente, fazer
Geografia, transformar a natureza em espaços cotidianos: prédios, estradas, planta-
ções, fábricas, etc. Para que possamos existir precisamos fazer Geografia, transfor-
mar a natureza. Transformando-a, fazemos “civilização”.

Uma das características que torna a Geografia uma Ciência ímpar é a estreita relação

que mantém com a Cartografia, responsável pela aprendizagem e linguagem geográfica. É

nos conteúdos geográficos que os mapas são apresentados e o seu uso orientado pelo profes-

sor de Geografia. As potencialidades da linguagem cartográfica serão atingidas se esses mate-

riais e metodologias estiverem disponíveis a todos os públicos.

Ao utilizar um mapa, a principal preocupação é torná-lo capaz de guiar o usuário atra-

vés da informação, a fim de permitir que se construa o aprendizado sobre Geografia, ou seja,

transformar a informação em conhecimento. Na sequência a essa reflexão, Castellar (2011,

p.121-122) afirma que:

Entendemos que se o discurso escolar fosse mais articulado e a linguagem cartográ-
fica fosse de fato utilizada em sala de aula, a aprendizagem seria mais significativa e
os alunos trariam problemas do cotidiano para resolver em sala de aula, estabele-
cendo relações entre os conteúdos e a representação cartográfica. Isso seria inovar
do ponto de vista metodológico.

Como instrumento fundamental nesse processo de transcrição de informações, o Sis-

tema Braille – criado por Louis Braille em 1829 (combinação de seis pontos divididos em uma

matriz de duas colunas e três fileiras, a “cela braille”) –, mostra-se bastante útil para a adapta-

ção de textos, cálculos matemáticos e até partituras musicais.

No caso da Geografia, Ciência que trabalha com várias informações visuais, e muitas

vezes não textuais, principalmente dentro da Cartografia, nem todas as informações podem

ser traduzidas apenas pela utilização dos pontos braille ou pela oralidade em sala de aula. A

Geografia lida com diversos temas abstratos, como os movimentos da Terra, as coordenadas

geográficas, as linhas imaginárias etc. Como seria possível compreendê-los apenas com um

texto?

Não é objetivo invalidar o braille ou a explicação oral; ao contrário, para ensinar Geo-

grafia e Cartografia, tanto um quando o outro deve se aliar à representação tátil do fenômeno

estudado para facilitar o processo de aprendizagem. Quanto mais os educandos conviverem
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com situações concretas de aprendizagem, independente de terem ou não restrição sensorial,

mais fácil farão as suas abstrações. Esse é um desafio motivador de pesquisas que associam o

braille às representações/interpretações multissensoriais para transcrever os fenômenos de

espacialização, territorialidade e transformações físicas, de modo que capacite professores

como multiplicadores do saber, e levem estudantes a perceberem as relações espaciais.

A ausência ou limitação da visão interfere na relação do indivíduo com seu espaço de

vivência, que por sua vez influencia na compreensão do raciocínio geográfico e dificulta a

apropriação e interação autônoma do indivíduo com o lugar. Portanto, é preciso oferecer con-

dições adequadas para a aprendizagem. No caso da Geografia, a cartografia tátil é uma aliada

nesse processo.

2.1 A cartografia tátil e a representação espacial

A cartografia tátil se apresenta como uma área específica da Cartografia (Figura 1),

que se preocupa em pesquisar procedimentos metodológicos, produzir mapas e instrumentos

cartográficos táteis e/ou multissensoriais para pessoas com deficiência visual (VASCONCELLOS,

1993), e que está presente tanto no universo formal da educação quanto no informal.

Figura 1: Cenários da Cartografia Tátil Escolar. Fonte: Jordão (2015)
Descrição da imagem: Cartografia Tátil Escolar no centro da imagem e suas conexões principais,

com a educação informal representada pelo cotidiano e pelo lazer; e a educação formal
representada pelo universo escolar.
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Como todo mapa, o mapa tátil deve conter elementos que privilegiem a leitura crítica

do receptor. O título, subtítulo, escala, orientação, encarte, legenda, fonte, autor, órgão/insti-

tuição e data são partes do mapa, que por si só não conseguiria transmitir toda informação.

Esses elementos são pensados para a cartografia tátil, e devem responder às seguintes ques-

tões: “o quê?”, “onde?” e “quando?”, porém a principal pergunta da comunicação por meio do

tato é: “para quem?”.

Vasconcellos (1993) é considerada uma referência teórica no campo da Cartografia

Tátil ao citar, em sua tese, as pesquisas que mais contribuíram para o tema desde 1950. Além

disso, trouxe uma proposta de metodologia para a construção e à aplicação da cartografia tátil

no ensino da Cartografia e Geografia. A autora propôs a adaptação das variáveis visuais da

Teoria da Semiologia Gráfica de Bertin (1977), a partir de signos e sinais abstratos que constro-

em a representação gráfica cartográfica, podendo expressar, de forma lógica e estética, qual-

quer fenômeno da superfície terrestre. A partir do estudo de Vasconcellos (1993), Vasconcelos

(1993) transferiu essas características à percepção tátil, como mostra a Figura 2.

Figura 2: As variáveis gráficas na forma visual e tátil. Fonte: Vasconcellos (1993)
Descrição da imagem: À esquerda são apresentadas as variáveis visuais: plano, valor, granulação/
textura, forma, orientação e cor. São apresentadas em três colunas que mostram como as respec-
tivas variáveis se comportam quando representadas em ponto, em linha e em área. À direita, as
mesmas variáveis visuais recebem a dimensão tátil, ganhando altura e textura, também em três

colunas que representam a sua execução ao representar um ponto, uma linha e uma área.
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Segundo o proposto por Bertin (1977), um mapa pode conter oito variáveis visuais: as

duas dimensões do plano (x e y) e as seis variáveis da terceira dimensão (z): tamanho, valor,

granulação, cor, orientação e forma; cada uma das variáveis pode transcrever um componente

da informação. Agraphique exprime as relações entre as três componentes (BERTIN, 1977, p. 186).

A linguagem gráfica deve permitir a transcrição de relações de semelhança/diferença,

ordem ou proporcionalidade existentes entre os objetos. Essas relações consistem nos signifi-

cados da representação gráfica expressa pelas variáveis visuais, que são os significantes e po-

dem ser convertidas na modalidade tátil. Na dimensão z é inserido o volume e a textura para a

compreensão tátil. Esta substitui a cor, que se torna justificável quando uma representação

pretende atender os estudantes cegos. Quando o mapa for destinado a pessoas com baixa

visão, a cor também deve fazer parte da representação. Na realidade, quando se busca um

material que dê conta do processo de inclusão, incentiva-se que os mapas, mesmo para estu-

dantes com cegueira, possuam cores, pois facilitará o uso com outra pessoa, como um profes-

sor, colega ou ainda familiares, que não necessariamente possuam alguma deficiência.

As variáveis devem ser pensadas de maneira que não causem confronto de informa-

ções ao serem tateadas. Por exemplo, quando há texturas, espera-se que sejam bastante distin-

tas (pontos/quadrados/listras) para que não causem a impressão de ordenação. Ainda deve-se

pensar em mantê-las com alturas iguais, com a mesma preocupação de não haver uma apreen-

são hierárquica do fenômeno representado.

A cartografia tátil permite que sejam selecionados os elementos cartográficos a serem

inseridos no mapa, possibilitando exageros e subversões impensados na Cartografia tradicio-

nal. Isso é possível porque há clareza em seu objetivo: tornar a Geografia mais inclusiva. Por-

tanto, ao trabalhar com a representação/interpretação do mapa,o que se deve ter em mente é

que esse transmita a mensagem desejada, ainda que para isso alguns “sacrilégios” cartográfi-

cos sejam necessários.

A cartografia tátil deve proporcionar, a pessoas com deficiência, oportunidades seme-

lhantes àqueles que podem enxergar. A adaptação deve ser estudada exaustivamente, já que o

tato e a visão possuem resoluções diferentes, e a simples transposição de elementos gráficos

para o tátil não obteria os resultados esperados. Muitas vezes ocorre a perda de sentido do

material adaptado ou simplesmente se tornam enfadonhos e/ou confusos, desestimulando o

interesse pela Geografia.

Existem diferentes técnicas para a produção e reprodução de representações gráficas

táteis. Como critério geral, o material escolhido deverá ser suficientemente rígido e estável
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(para suportar mudanças bruscas de temperatura sem quebrar ou rachar); resistente (para que

possa ser submetido a processos de manipulação); e agradável ao toque.

Os estudos de cartografia tátil passaram a ser incorporados, não só para a produção de

mapas, mas também para esquemas e gráficos com caráter interdisciplinar, como mostra o

projeto Diseño y producción de Cartografia para las personas ciegas de América Latina, desenvol-

vido numa parceria entre Argentina, Brasil e Chile, com a adaptação do ciclo da água, por

exemplo. Também se tornou fonte de pesquisa de designers, engenheiros e artistas plásticos

que trazem grandes contribuições para a autonomia do indivíduo com deficiência.

A modalidade tátil é, ainda, bastante funcional para a orientação e mobilidade, como

nos estudos sobre o turismo inclusivo (SENA, 2008; CATELLI, 2011), e nos mapas presentes em

espaços públicos, como em algumas estações de metrô das maiores cidades brasileiras.

Com o manuseio de diferentes objetos, com texturas, tamanhos e formatos variados, a

atividade cerebral é estimulada, o que permite o conhecimento de si e daquilo que o cerca.

Para Kastrup (2007), o tato pode ser considerado o sentido mais apropriado para a pessoa com

deficiência visual, a fim de fornecer as referências para se deslocar no espaço e, portanto,

deveria ser por meio dele que a maior parte do conhecimento espacial deve ser reconstituído.

Embora pouco se saiba sobre a formação de conceitos pelo sistema háptico, os mapas

táteis são viáveis nas salas de aula da rede pública, porque uma de suas técnicas alia diversos

materiais de baixo custo, como o braille, as cores e as texturas com os sons e/ou com os odores

a fim de possibilitar que estudantes, com ou sem deficiência, professores e pais, trabalhem em

conjunto por um aprendizado significativo.

Os obstáculos que envolvem a adaptação de materiais são inúmeros. Quando se tra-

balha com a ausência de sentidos, e em certo grau também com as pessoas sem deficiência,

devemos levar em consideração a sua construção social, suas experiências. No caso da Geogra-

fia, como ciência essencialmente visual, é importante saber se o estudante tem visão residual,

se é cegueira congênita ou adquirida, se há memória visual, se já teve contato com recursos

didáticos de Geografia e/ou assistiu aulas, se teve estímulo tátil, se já manuseou materiais

adaptados de outras disciplinas, enfim, deve-se valorizar o conhecimento individual e prévio

do estudante, assim como em qualquer modalidade de ensino.

Ao avaliar o potencial dos cadernos adaptados distribuídos, uma proposta alternativa

de adaptação foi desenvolvida, baseada nos princípios da cartografia tátil aliada com o braille,

com a finalidade de comparar seus resultados com os modelos disponibilizados pelo Governo

de São Paulo.
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3. Análise do caderno do aluno

Nessa etapa da pesquisa, investigou-se o processo de aquisição do Caderno do Aluno

adaptado para estudantes com deficiência visual e os itens relevantes envolvidos no seu uso.

Realizamos uma visita à Fundação Dorina Nowill a fim de adaptar o material, sendo

contratada pelo Estado. Há 60 anos essa Fundação produz livros adaptados para pessoas com

deficiência visual, utilizando diversas tecnologias. Entretanto, para as escolas estaduais, o con-

trato previu técnicas mais comuns para a produção de material. Sendo assim, o aluno que se

autodeclarar e comprovar cegueira, irá receber o caderno em braille com pontos impressos em

relevo. Já o estudante que apresentar baixa visão, terá acesso ao caderno impresso com ampli-

ação em até 20%.

Encaminhados para a SEE-SP, os cadernos são distribuídos para a escola estadual me-

diante o cadastro de alunos com algum tipo de deficiência visual com laudo médico, a fim de

comprovar a necessidade de material especial. Essa etapa evidencia que ainda não houve

diálogo entre os autores do material impresso original e os profissionais responsáveis pela

versão adaptada. Acreditamos que isso dificulta o processo de aprendizagem do aluno sobre

mapas nas aulas de Geografia, tendo em vista a linguagem específica que o mapa apresenta; a

Semiologia Gráfica pode ficar comprometida e não cumprir a sua função de comunicar uma

informação, caso os materiais sejam apenas transpostos para o sistema de pontos ou amplia-

dos.

Na etapa seguinte foi feito contato com estudantes, regularmente matriculados em

escolas estaduais, que tivessem acesso ao caderno adaptado a fim de que os dados de distri-

buição do caderno fossem verificados. Para tanto, visitou-se a Associação dos Deficientes Vi-

suais de Ribeirão Preto e Região (ADEVIRP), sendo entrevistados 10 alunos (3 com cegueira; 1

congênito; 2 adquiridos; 7 com baixa visão). Todos utilizavam materiais ampliados, com auxí-

lio de lupa e diferenciação satisfatória das cores dos objetos, tinham entre 12 e 16 anos e

encaixavam-se no perfil, além de duas professoras da Educação Especial. Nesse momento,

registrou-se um problema que ultrapassou a questão da adaptação do material: o atraso na

entrega dos cadernos. A logística adotada para a aquisição de um caderno adaptado exige o

laudo do estudante, o preenchimento de um formulário intranet disponibilizado pela SEE-SP

e a validação do órgão regional (Diretoria de Ensino) do cadastro realizado pela escola para

que o pedido seja efetuado. Toda essa burocracia gera uma demora de até quatro meses para

a entrega do material nas escolas.
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A investigação sobre o material continuou com mais dois encontros com os mesmos

participantes, e, a partir de então, com uma análise de cunho qualitativo sobre os cadernos.

Foram apresentados dois cadernos ampliados (6º ano/volume 2; 7º ano/volume 1) e dois em

braille (6º ano/volume 2; 1º ano Ensino Médio/volume 1) escolhidos pela grande presença de

mapas (em média dois mapas para cada atividade). Ainda ocorreram análises com relação ao

conhecimento prévio dos alunos sobre esses materiais, pois todos já tiveram contato, em al-

gum momento, com os cadernos adaptados.

Também foi possível manter contato com estudantes de graduação e pós-graduação

de Educação Especial da Universidade Federal de São Carlos durante um evento científico

realizado no local. Uma professora que leciona Geografia no Instituto Benjamin Constant (IBC)

foi consultada para que contribuísse com a análise. As questões que nortearam essa etapa

referem-se a: 1) percepção tátil do material/qualidade da ampliação; 2) paginação; 3) eficácia

na resolução de exercícios; 4) transporte do material e 5) contato com a cartografia tátil.

A seguir os principais apontamentos dos participantes, de maneira resumida:

I. Os mapas apresentados nos cadernos ampliados possuem baixa resolução com pi-

xels estourados, o que dificultou a leitura.3

II. Alguns mapas foram ampliados, mas não atingiram o máximo da ampliação. Sobrou

espaço em branco nas folhas; em outros casos, a folha foi ampliada, mas não o mapa.

III. A ampliação, em grande parte, não respeitou a escala dos mapas.

IV. Os mapas em braille e ampliados possuem, em alguns casos, o mesmo tamanho da

versão impressa comum.

V. A versão em braille do caderno foi, algumas vezes, dividida em mais de um volume,

o que dificultou o transporte pelo estudante.

VI. Os cadernos adaptados pela SEE-SP não estimularam o trabalho em grupo na sala

de aula.

VII. Os pontos utilizados na versão em braille dificultaram, em grande parte, a obten-

ção de informações baseadas na semiologia gráfica dos mapas.

VIII. Os mapas em braille demonstraram-se enfadonhos e cansativos de tatear.

3 Nesse caso, os estudantes com baixa visão entrevistados afirmaram que, para evitar atraso no recebimento do material,
algumas vezes é a própria Diretoria de Ensino que adapta o material para eles e, por isso, a qualidade da resolução é baixa.
Portanto, as considerações I e II apresentadas não se referem aos materiais adaptados pela Fundação Dorina Nowill.
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IX. Alguns exercícios inexistem na versão em braille.

X. Somente a professora do IBC teve contato com a cartografia tátil.

XI. As páginas dos materiais não corresponderam às páginas do material adaptado.

A partir da análise do material, o processo de dar voz para os envolvidos na inclusão

do estudante com deficiência visual balizou a produção de representações gráficas, proporci-

onando uma alternativa para o ensino tradicional de Geografia, de modo a estimular a intera-

ção desses estudantes com o restante da sala de aula.

4. Uma nova proposta de adaptação de materiais: a cartografia tátil em cena

A partir do que foi elencado pelos participantes como sendo os principais problemas

do material disponível – aliado à experiência do uso da cartografia tátil para o ensino de Geo-

grafia em salas de aulas comuns (JORDÃO; SENA, 2011; JORDÃO, 2015; VENTORINI, 2007; CAR-

MO, 2009, 2016; ALMEIDA, 2007, 2015; SENA, 2008; VASCONCELLOS, 1993) –, foi desenvolvido

um material que atendesse o público com deficiência visual em salas de aulas comuns, e que

estivesse em consonância com o processo de inclusão educacional e social, a partir da adapta-

ção do material do 6º ano (volume 2), quando a Cartografia é inserida, pela primeira vez, por

um professor especialista, totalizando-se 22 imagens para a adaptação.

Com relação à produção do material, a primeira decisão é que aliassem as texturas e as

cores ao braille e à tinta. Ou seja, não teriam versões distintas no caderno. O caderno seria

apresentado de uma maneira que pudesse ser manuseado por quem não enxerga e àqueles

que enxergam sem dificuldade. Essa foi uma preocupação inicial adotada pelas autoras, que

buscaram oferecer condições de igualdade, não só para a apreensão do conteúdo, mas tam-

bém para a realização de atividades em grupo em sala, na execução de tarefas de casa, no

auxílio de pais e professores no processo de facilitar a aprendizagem do aluno, uma vez que o

estimula a sanar as suas dúvidas sem maiores dificuldades, já que o material pode ser lido e

tocado.

Os materiais utilizados para a adaptação foram escolhidos pelo baixo custo e fácil

aquisição em território nacional, uma vez que são encontrados em armarinhos e papelarias

(papéis, miçangas, lantejoulas, cordões, palitos de madeira, lixas, tecidos, areia, cortiça, velcro,

isopor, cola plástica, entre outros). A técnica adotada foi a de colagem, pois apresenta maior

diversidade de texturas e cores, que permitem seguir as recomendações referentes à semiolo-

gia gráfica e táteis para a confecção de mapas. Recomenda-se o uso de uma base firme, geral-
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mente de papelão ou papel-cartão de gramatura espessa para oferecer firmeza e resistência à

peça.

Os recursos empregados foram pensados de acordo com a resistência ao toque e às

altas temperaturas, tendo em vista que os mapas produzidos servirão de base para a reprodu-

ção em larga escala por meio de máquina de Thermoform.4 Ao inserir a matriz na máquina, uma

folha de acetato ou PVC5 entra em contato com a sua superfície. A partir do calor e vácuo

produzidos, o acetato se molda de acordo com a matriz, reproduzindo as texturas utilizadas

nos materiais. Essa forma de reprodução foi escolhida, pois o tempo de produção de um mapa

tátil é relativamente longo para a realidade de um professor.

Em alguns mapas, optou-se por uma legenda que facilitasse a compreensão do fenô-

meno retratado em vez de inserir todas as informações escritas dentro do mapa ou da figura

adaptada. Outra recomendação adotada para a confecção do caderno adaptado, é utilizar

letra maiúscula só quando for essencial, pois é necessário mais espaço no Sistema Braille. Além

disso, as palavras devem ser apresentadas no sentido horizontal, pois é o sentido da leitura do

usuário.

Para dar conta dos problemas causados pelo excesso de informação em alguns mapas

no Caderno do Aluno, recorreu-se a uma coleção de mapas. Cada tema é trabalhado separada-

mente, mantendo-se a linguagem-base (projeção, norte e escala), a mesma localização dos

demais elementos do mapa (título e legenda) e os mesmos símbolos (representações de dife-

rentes informações), a fim de evitar a “poluição tátil”.

Algumas representações pedem ampliação ou redução na forma tátil. Edman (1992)

defende que a distância entre os símbolos não deve ser menor que 3 mm (distância aproxima-

da entre duas celas braille) e que devem caber nas pontas dos dedos, mas devem ser grandes o

bastante para que o leitor consiga encontrá-los e identificá-los.A quantidade de texturas e

cores também deve ser levada em consideração na produção de materiais adaptados ao tato.

Para Jordão e Sena (2011) existem avaliações que afirmam que cinco variáveis seriam suficien-

tes na cartografia tátil.

Foi adotado um padrão para a informação disponível nos materiais produzidos. Se em

um modelo foi utilizado papel cartonado ondulado amarelo, para representar a primeira ima-

gem do Sol, nas demais imagens deve-se adotar o mesmo material para o Sol. Isso não significa

4 Reprodução de materiais a partir de uma matriz produzida a partir de técnicas que resistem ao calor.

5 Policloreto de polivinila; Braillex ou braillon.
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que não possa ser substituído. O objetivo é facilitar a leitura da informação por meio do reco-

nhecimento da mesma textura e cor.

Para as bases, optou-se pelo papel-cartão branco com três tamanhos (30 x 22 cm; 35 x

22 cm; 40 x 33 cm), o que facilita a leitura e o transporte. A ampliação se esforçou, ao máximo,

para que o material não se tornasse incômodo ao ser transportado, e que não comprometesse

a apreensão pelo tato. Segundo Almeida (2007), as folhas tateadas não devem ultrapassar 50

cm, porque o campo das mãos é muito mais restrito que o da visão. Na maioria dos casos, a

redundância foi usada propositalmente; ou seja, usar duas variáveis gráficas para representar

uma única informação: textura associada com a cor ou com a forma, por exemplo.

Já a paginação foi organizada da seguinte forma: quando for necessário desdobrar o

mapa em mais de um volume, e o mapa original estiver na página 1, utiliza-se “P. 1 A” e “P. 1 B”;

quando for necessário dividir um único mapa em dois mapas na versão tátil – uma vez que a

quantidade de informação é superior à compreensão pelo sistema háptico –, utiliza-se “P. 1 A”

para o primeiro mapa e “P. 1 A 2” para o segundo mapa. Essa metodologia foi adotada para

facilitar a identificação das imagens durante as aulas, tendo em vista que o material adaptado

pelo Estado possui uma numeração diferente do material original.6

Como principal elemento de qualquer adaptação, destacamos o retorno (feedback) do

usuário como norteador nas decisões relacionadas à produção de representações gráficas tá-

teis, tornando-a eficaz. Esse fato tem sua relevância proporcional à dificuldade, pois as carac-

terísticas individuais de cada usuário (cego congênito, cegueira adquirida, visão residual) –

somadas à “alfabetização tátil” e ao conhecimento de Cartografia e Geografia –, devem ser

levadas em consideração. Nesta pesquisa fizemos duas verificações a partir dos mapas produ-

zidos. O primeiro encontro foi realizado com 25 estudantes em diferentes etapas de ensino,

entre baixa visão e cegueira, com faixa etária de 15 a 45 anos, e duas professoras da ADEVIRP.

Nesse momento, buscou-se analisar a qualidade do material elaborado, baseando as pergun-

tas sobre três pilares:

1) É agradável ao toque?

2) As diferenças e semelhanças das informações são facilmente percebidas (nas cores

ou táteis)?

3) Quais as mudanças que você faria?

6 Está disponível um tutorial das 22 adaptações com detalhes dos materiais utilizados para os mapas táteis. Fonte: https://
drive.google.com/file/d/0B-5-Z1Tz3fCRNFBPT0toQ1Qza0E/view/.
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Essa etapa balizou algumas modificações no material inicial para a adequação das

imagens, a fim de abarcar o maior público possível (Figura 3).

Figura 3: Avaliação dos mapas pelos estudantes com deficiência visual da ADEVIRP.
Fonte: Jordão (2015)

Como resultado dessa etapa, o material mostrou-se agradável ao toque para todos os

estudantes. Foram usadas expressões como “mais limpo” e “atrativo” para adjetivar os mapas

táteis. O tamanho das bases também foi destacado, de maneira positiva, pelos estudantes, pois

caberia na mochila. Entretanto, fizeram ressalvas sobre o volume de determinados materiais,

deixando-os espessos, sendo necessário rever algumas opções de texturas. Sobre as semelhan-

ças e diferenças pelo tato e as cores, algumas ressalvas também foram feitas, sobretudo ao uso

de lixa. Para oito estudantes, o uso desta textura para áreas maiores que 2 cm foi bastante

incômoda. As texturas mais aceitas foram a do papel camurça, barbante, papel-cartão micro-

ondulado e EVA.

Outras modificações foram elencadas com relação às coordenadas geográficas apre-

sentadas em alguns mapas, exigindo maior destaque para facilitar a leitura. Outra questão

levantada se deu com relação ao posicionamento do material: uma modificação nas 22 ima-

gens adaptadas, com a inserção de um corte lateral (Figura 4) no canto superior direito da base,

a fim de facilitar e agilizar o seu uso, principalmente para o estudante com cegueira.
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Figura 4: Greenwich e os meridianos, Caderno do Aluno (2013, p. 20).
Da esquerda para a direita, as versões gráficas em braille,

ampliadas e baseadas na Cartografia Tátil.
Fonte: Jordão (2015)

No encontro seguinte, foi validado se o material auxiliaria na compreensão dos con-

teúdos, na resolução de exercícios e no compartilhamento da aprendizagem com colegas,

professores e pais. Para isso, houve o auxílio de duas professoras e dois alunos da ADEVIRP (um

com cegueira adquirida aos 7 anos e um com baixa visão) do 6º ano da escola regular. Nesse

processo, verificou-se maior agilidade na identificação dos elementos presentes no mapa e/ou

na legenda, possibilitando maior velocidade e 100% de acerto na resolução do exercício, além

da possibilidade de compartilhar informações com os colegas. O raciocínio geográfico foi pro-

movido a partir de recursos adequados para a apreensão dos conteúdos. Os estudantes apre-

sentaram maior autonomia durante a resolução dos exercícios, bem como a capacidade de

análise e reflexão sobre o que estava sendo tateado. As professoras especializadas, que acom-

panharam a avaliação, aprovaram o material, enfatizando a facilidade de leitura e propensão

ao toque ativo pelo aluno (GIBSON, 1966).

A metodologia para a adaptação – baseada nas técnicas de Sena e Carmo (2018) e na

Semiologia Gráfica apresentada por Vasconcellos (1993) –, foi aprovada à medida que as alte-

rações elencadas foram sendo realizadas. A técnica de colagem possibilitou formas de apre-

sentação de mapas com cores e texturas contrastantes, o que estimulou o manuseamento do

material e o compartilhamento de experiências entre os sujeitos da pesquisa, atendendo aos

objetivos propostos e possibilitando o desenvolvimento de habilidades no uso de representa-

ções. Esse é um importante passo na autonomia do indivíduo com deficiência visual: possibili-

tar condições para um “ensino que transmita, por vias alternativas, a informação que não pode

ser obtida através dos olhos.” (OCHAITA; ROSA, 1995, p. 183).

Sabemos que esta pequena amostra ainda é insuficiente para a generalização do pro-

cesso de produção de materiais táteis, entretanto, com este texto, temos o objetivo de instigar
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novas propostas e dar sequência às avaliações que envolvem a Cartografia Tátil e o processo

de inclusão, além de atentar para as especificidades no uso de mapas no ensino e aprendiza-

gem de Geografia, tendo em vista as especificidades desta linguagem para o processo de co-

municação de informações sobre o espaço.

5. Conclusões

Ao longo da vida, os estudantes com deficiência visual utilizam materiais com diferen-

tes formas e texturas para a sua estimulação, sendo frequente o uso e a produção de livros com

essas características. No entanto, quando avançam para as séries finais, os materiais multissen-

soriais diminuem e a aprendizagem fica cada vez mais restrita às descrições orais.

Foi por meio da produção e avaliação do material como alternativa, seguindo-se os

princípios da cartografia tátil, que notamos uma melhora no processo de apreensão do conhe-

cimento cartográfico pelos estudantes participantes do estudo. O material estimula a curiosi-

dade e possibilita o uso em conjunto. A apropriação da linguagem cartográfica, mais eficiente,

contempla a construção do conhecimento na interação e na prática individual.

A ausência desses recursos nas escolas deve-se à falta de pessoas especializadas para

produção, despreparo do professor na utilização do material didático em sala de aula (CARMO,

2009), tempo e custo de produção, falta de equipamentos e máquinas apropriadas para con-

feccionar e reproduzir os materiais, pouco incentivo financeiro na área de pesquisa e, até mes-

mo, a necessidade de ter uma iniciação cartográfica. O processo de adaptação é demorado e

requer bastante conhecimento de Cartografia em geral, pois no momento de confeccionar e

desenvolver uma metodologia mais adequada, é necessário retomar os conceitos cartográfi-

cos básicos e os preceitos da Semiologia Gráfica.

O objetivo é que o estudante, no fim do processo de educação geográfica, possa res-

ponder o porquê de as coisas estarem onde estão. Esclarecemos que, para isso, não basta so-

mente ter os mapas táteis; é uma questão mais profunda, que envolve a formação do professor

de Geografia, e deve ser constantemente revisitada.

Quanto à impossibilidade e à falta de previsão para mudanças na educação do Estado

de São Paulo, este trabalho apresentou algumas possibilidades de adaptação que atendem

prontamente as necessidades mais urgentes. Com algum investimento, a produção tátil pode-

ria tornar-se de larga escala e com uma durabilidade aceitável, levando-se em conta o proces-

so de transporte, distribuição e manuseio do material. No entanto, para que isso ocorra, é
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necessário, além da boa vontade governamental, o intercâmbio entre os centros especializa-

dos de pesquisa e maiores discussões sobre os mapas táteis na academia (e fora dela), além da

participação daqueles que irão utilizar o material e as metodologias desenvolvidas.
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RESUMO
Para determinar o padrão de herança de características humanas são realizadas análises, a partir do histórico familiar, por
meio de uma representação gráfica denominada Heredograma. O ensino de Ciências e de Biologia faz uso de muitos
elementos visuais durante o processo de ensino e aprendizagem, sendo, portanto, um ensino excludente para as
pessoas com deficiência visual. Para tanto, foi desenvolvido um material didático táctil destinado ao ensino do tema
“Padrões de Herança” para pessoas com deficiência visual. Apesar da dificuldade inicial em propor a elaboração de
algumas simbologias pela similaridade de algumas representações, criou-se uma identificação adequada e um auxílio
para as pessoas com deficiência visual quanto aos códigos empregados em heredogramas.
Palavras-chave: Padrões de herança. Heredogramas. Pessoas com deficiência visual.

ABSTRACT
To determine the pattern of inheritance of human characteristics, analyzes are carried out based on the survey of family
history through a graphic representation called heredogram. The teaching of science and biology makes use of many
visual elements during the teaching and learning process, being, therefore, an exclusive teaching, for the visually
impaired. Thus, the objective was to develop a tactile didactic material for teaching the theme “Heritage Patterns” for
people with visual impairments. Despite the initial difficulty in proposing the elaboration of some symbologies due to
the similarity of some representations, an attempt was made to create an appropriate identification that would help
people with visual impairments regarding the codes used in heredograms.
Keywords: Inheritance patterns. Heredogram. Students with visually impaired.
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1. Introdução

Segundo os dados publicados no último Censo Demográfico nacional (INSTITUTO

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010), 23,9% da população residente no Brasil pos-

sui algum tipo de deficiência, como a deficiência visual (18,6%), a auditiva (5,10%), a motora

(7%) ou a mental/intelectual (1,40%). Essa diversidade está presente também nas salas de aula

e é um grande desafio a ser enfrentado pelos professores. Isso porque se de um lado a varieda-

de enriquece a ação pedagógica do docente, por outro lado demanda intervenções diferenci-

adas para o pleno desenvolvimento de suas potencialidades.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil (BRASIL, 1996), em seu Capítulo V, “Da

Educação Especial”, garante aos alunos com deficiência o direto de acesso ao ensino regular.

Porém, para que possa ser ofertado, com qualidade, às pessoas com deficiência é necessário

que as instituições de ensino consigam suprir as demandas do aluno com deficiência. Dos 45,2

milhões de brasileiros autodeclarados com deficiências, 81% são alfabetizados e, desses, 80%

apresentam algum tipo de deficiência visual, o que equivale a 29.608.907 pessoas (INSTITUTO

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010).

A deficiência visual é definida como a perda total ou parcial, congênita ou adquirida

da visão (MINAS GERAIS, 2016). Nesse âmbito, além do uso de recursos didáticos tácteis, suge-

re-se que sejam ministradas mais aulas com atividades em grupo, aulas práticas e em campo

(MOTA, 2009). Além disso, para que as atividades sejam eficazes para todos os alunos, e não

apenas para aqueles com deficiência visual, necessita-se de três aspectos: i) a presença do

aluno na escola para a socialização e aprendizagem; ii) a participação do aluno em todas as

atividades escolares, uma vez que as instituições de ensino devem garantir as condições ne-

cessárias para a realização das atividades propostas; e iii) a escola deve adquirir conhecimen-

tos e metas para o processo de inclusão (AINSCOW, 2017).

O ensino de Ciências e Biologia baseia-se, excessivamente, no emprego de recursos

visuais – como esquemas, desenhos, heredogramas e a exibição de animações e vídeos (LI-

AÑO; SANTOS; VARANDA, 2016) – para garantir uma aprendizagem adequada dos processos,

das reações e das estruturas estudadas pelos discentes. No entanto, “a oferta de recursos didá-

ticos variados nas escolas parece escassa e sua presença torna-se fundamental para que se

efetive a inclusão” (STELLA; MASSABNI, 2019, p. 356) no ensino de Ciências biológicas de todos

os alunos. Além disso, sabe-se que os recursos físicos didáticos, como objetos complementa-

res, auxiliam o educando a alcançar a sua aprendizagem de forma mais eficiente (CERQUEIRA;

FERREIRA, 2000).
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Quando se utilizam diagramas instrucionais, a aprendizagem é influenciada por três

fatores: 1) objetivos de aprendizagem específicos; 2) forma como o diagrama revela informa-

ções relevantes; 3) como os alunos interpretam o diagrama com base em seus conhecimentos

prévios e percepção (DAVENPORT; YARON; KLAHR et al., 2008). É importante que os diagramas

considerem o processamento cognitivo do aluno e proporcionem uma ponte entre o conheci-

mento prévio para o conhecimento alvo (FARIA; COSTA; DELOU et al., 2017).

Neste trabalho relatamos a experiência da criação de um heredograma táctil, a partir

de um diagrama destinado ao ensino do conteúdo de padrão de herança para alunos com

deficiência visual e sua relevância para melhor compreensão do tema, segundo quatro volun-

tárias com deficiência visual.

Por meio de uma aula expositiva sobre o tema “genética” e de atividades envolvendo

o padrão de herança, bem como a aplicação de questionários, constatou-se que o heredogra-

ma desenvolvido mostrou-se um material promissor para auxiliar o ensino de genética para

alunos com deficiência visual.

2. Metodologia

A pesquisa foi iniciada após a autorização do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), vin-

culado à Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), conforme Parecer nº.

2.855.526. Sequencialmente foi construído um heredograma táctil para ensinar sobre o con-

teúdo de padrões de herança às pessoas com deficiência visual. Após a sua construção, o ma-

terial foi validado por uma pessoa com deficiência visual, quanto à capacidade de reconhecer

as peças, antes mesmo de ser avaliada a relevância do produto por demais pessoas com defici-

ência visual.

Todos os testes realizados durante este trabalho foram alcançados com a colaboração

de participantes voluntárias pertencentes à Associação de Cegos Louis Braille, uma entidade

beneficente, sem fins lucrativos, localizada em Belo Horizonte (BH). Inicialmente, realizou-se a

testagem do material com alunos da Educação Básica, porém pela dificuldade de encontrar

escolas de Ensino Médio que tivessem alunos com deficiência visual, e que aceitassem partici-

par do trabalho, optou-se pela Associação que se interessou em realizar o trabalho.

Para a realização do trabalho, participaram quatro voluntárias da Associação, todas

do sexo feminino, entre 31 e 57 anos de idade. As Voluntárias A, B e C apresentam cegueira total

congênita, enquanto a Voluntária D apresenta cegueira total desde a adolescência. As quatro
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voluntárias cursaram o Ensino Fundamental (EF) em escola pública estadual referência no

acolhimento de pessoas com deficiência visual em BH, o Instituto São Rafael; apenas a Volun-

tária A reprovou de série durante a Educação Básica por problemas de saúde. Todas cursaram o

Ensino Médio (EM) completo em escolas públicas estaduais regulares.

Todo o processo durou seis meses, desde a construção do heredograma táctil até a

testagem do material. A aplicação do questionário se deu de forma individual, enquanto a

aplicação do heredograma táctil foi realizada coletivamente no intuito de simular uma aula de

genética com problematização da temática.

2.1 Construção do Heredograma Táctil

Em um primeiro momento selecionamos um material de referência (Figuras 1 e 2) con-

tendo as principais simbologias de heredogramas para construirmos o modelo táctil. Como

referência foram usados os símbolos presentes na página eletrônica do Núcleo de Tecnologia

Educacional para a Saúde, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – NUTES.

Figura 1: Símbolos do heredograma empregados como referência
para a construção do modelo táctil.

Fonte: (NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA A SAÚDE, s.d.)
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Figura 2: Símbolos do heredograma empregados como referência
para a construção do modelo táctil.

Fonte: (NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA A SAÚDE, s.d.)

Posteriormente foram confeccionados, manualmente, todos os símbolos acima repre-

sentados, empregando recursos de baixo custo. Para a produção do material foi necessário o

uso de: 3 folhas lisas vermelhas de Etil Vinil Acetato – EVA (40 cm x 48 cm); 1 folha de EVA com

glitter vermelho (40 cm x 48 cm); 1 folha de papelão (29,7 cm x 42 cm); 3 tubos de cola quente;

1 vidro de cola 3D; 1 metro de velcro; 1 tesoura; 1 régua; 2 zíperes; ½ metro de pano pelúcia; 1

cartela de pérolas adesivas. Inicialmente, o papelão foi recortado para a construção dos mol-

des (em círculo 10 cm de diâmetro cada; em quadrado 10 x 10 cm cada); em seguida, os moldes

foram usados para desenhar o formato dos símbolos do heredograma em EVA.

Os indivíduos do sexo feminino foram representados por círculos (Figura 3 – Indivídu-

os I-1; I-2; I-3) e os indivíduos do sexo masculino foram representados por quadrados (Figura 3

– Indivíduos II-1; II-2; II-3) feitos em EVA vermelho. Para fazer uma diferenciação táctil dos

indivíduos (normais, portadores e dos afetados) foi utilizado EVA com glitter, que garante uma

textura áspera. Esse material foi adicionado de forma parcial (Figura 3 – Indivíduos I-2; II-2) ou

total (Figura 3 – Indivíduos I-3; II-3) nos indivíduos portadores e nos indivíduos afetados, res-

pectivamente.

De textura diferenciada, a cola em alto-relevo é facilmente percebida, sendo utilizada

como componente para indicar ausência de progênie – símbolo representado como um triân-

gulo repleto de listras realizadas com essa cola em alto-relevo (Figura 3 – Indivíduo X) e para

compor o símbolo representativo do acasalamento extramarital (Figura 4 – Indivíduo XIII-1).
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A característica que representa o portador do caráter recessivo ligado ao X foi repre-

sentada por um círculo de pano felpudo dentro de um círculo de EVA liso (Figura 3 – Indivíduo

VII). Para as características que representam os indivíduos falecidos e morte pré-natal, usou-se

o zíper. No caso do indivíduo falecido realizou-se um “X” com os zíperes (Figura 3 – Indivíduo

VI); para indicar a morte pré-natal acoplou-se um zíper, na diagonal, ao símbolo (Figura 3 –

Indivíduo V).

O símbolo de aborto espontâneo foi representado por uma estrela (Figura 3 – Indiví-

duo VIII). Para indivíduos adotados foram usadas pérolas adesivas; para os adotados para den-

tro da família foram coladas pérolas ao redor do quadrado (sexo masculino) e do círculo (sexo

feminino) (Figura 3 – Indivíduo III); para os adotados para fora da família, as pérolas formaram

um parêntese no meio do símbolo (Figura 3 – Indivíduo IV).

Figura 3: Símbolos do Heredrograma (EVA). Legendas: I (Indivíduos sexo feminino); I-1 (Indivíduos
sexo feminino não afetados); I-2 (Indivíduos sexo feminino portador); I-3 (Indivíduos sexo femini-
no afetados); II (Indivíduos sexo masculino); II-1 (Indivíduos sexo masculino não afetado); II-2 (In-

divíduos sexo masculino portador); II-3 (Indivíduos sexo masculino afetado); III (Indivíduo adotado
para dentro da família); IV (Indivíduo adotado para fora da família); V (Morte pré-natal); VI (Indiví-
duo falecido); VII (Portadora de caráter recessivo ligado ao X); VIII (Aborto espontâneo); IX (Sexo

indefinido); X (Ausência de progênie); XI (Gêmeos dizigóticos); XII (Gêmeos monozigóticos).
Fonte: Acervo dos autores
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Sabendo-se que para a construção do heredograma é necessário associar os símbolos

representativos de forma a criar um histórico familiar a ser interpretado, também foram cons-

truídos conectores para fazer a união dos símbolos indicando a relação acontecida entre eles,

como o casamento, a descendência ou a ascendência. Os conectores foram construídos com

EVA liso vermelho e podem ser visualizados na Figura 4 abaixo. Cada um desses conetores foi

produzido na dimensão de 3,5 cm x 31 cm.

Figura 4: Símbolos do Heredrograma (EVA). Legendas: XIII (Conectores da união entre dois indiví-
duos); XIII-1 (Casamento); XIII-2 (Acasalamento consanguíneo); XIII-3 (Acasalamento extramatri-

al); XIII-4 (Divórcio); XIV (Casamento); XV (Acasalamento consanguíneo); XVI (Acasalamento
extramatrial); XVII (Divórcio); XVIII (Suporte usado para fixar os pais com seus descendentes no

heredograma) e XIX (Exemplo de um heredograma montado contendo a geração parental e três
descendentes). Fonte: Acervo dos autores

Para que fosse possível a montagem do heredograma completo e a fixação dos símbo-

los indicadores do histórico familiar em um suporte construído de EVA, utilizamos cola quente

para fixar um pequeno pedaço de velcro (3,5 cm x 5 cm) em todos os materiais e permitir a

associação dos mesmos (Figura 5). Pedaços de velcro foram colados na parte posterior de

todos os símbolos (Figura 5 – imagens B e C) e na parte anterior dos suportes (Figura 5 – ima-

gem A). Para estabelecer as relações entre os indivíduos foi inserido um velcro na região cen-
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tral dos conectores de relação. Além disso, foram adicionados velcros nas extremidades de cada

conector, para que fosse possível anexar os indivíduos aos conectores (Figura 4 – símbolo XIII).

Figura 5: Exemplos de símbolos com velcro para fixar o heredograma. Imagem A – Suporte com
velcro na parte anterior. Imagens B e C – Exemplos de símbolos com velcro na região posterior.

Fonte: Acervo dos autores

2.2 Validação do material táctil

Após a produção do heredograma foi feito um pré-teste para avaliar a relevância do

produto para as pessoas com deficiência visual. Nesta etapa verificou-se a necessidade de

alterar alguma simbologia construída, caso restassem dúvidas sobre o aspecto táctil e não pelo

conteúdo biológico inerente a ele. Para tanto, apenas a Voluntária B participou da validação

do material, sugerindo alteração de apenas um dos símbolos do heredograma, o de aborto

espontâneo (Figura 2 – Q), sendo substituído pela representação indicada na Figura 3 – VIII.

Todo o processo realizado com a Voluntária B foi gravado e fotografado (Figura 6).

Para que os resultados produzidos na aplicação do teste tivessem autorização legal de

uso, a Voluntária B assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) exigido pelo

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da universidade, e um termo de autorização de uso de

imagem e depoimentos. Ambos os documentos foram lidos em voz alta para a voluntária na

presença de uma testemunha de sua confiança. Após concordar em ceder os direitos das ima-

gens e os dados produzidos na atividade, a assinatura foi colhida na presença da sua testemu-

nha.
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Figura 6: Validação do material pela Voluntária B.
Fonte: Acervo dos autores

2.3 Aplicação do material para teste

O heredograma táctil foi testado mediante a participação de quatro voluntárias identi-

ficadas por A, B, C e D. Os testes foram aplicados à Voluntária B (metodologia descrita no item 2.2).

Com a finalidade de mensurar o conhecimento do conteúdo biológico de padrões de

herança pelas participantes, aplicou-se um questionário a cada uma das voluntárias, antes do

uso do heredograma táctil (Anexo A). Após aplicar o questionário, uma breve explanação do

conteúdo de padrões de herança ressaltou os principais conceitos relativos a essa temática.

Durante a etapa de tatear os materiais houve uma problematização sobre o trabalho com a

temática.

Para facilitar essa etapa, as ervilhas lisas e rugosas de Mendel foram exemplificadas

por duas bolinhas lisas e duas bolas cravos, ambas do mesmo tamanho (Figura 7). Além disso,
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no momento em que as simbologias dos heredogramas foram apresentadas, foram usados

símbolos e suas respectivas legendas em braile, conforme exemplificado na Figura 8.

Figura 7: Analogia às ervilhas de Mendel: bola lisa e bola cravo respectivamente.
Fonte: Acervo dos autores

Figura 8: Legendas em braile dos símbolos usados no Heredograma.
Fonte: Acervo dos autores
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Após a explanação sobre o conteúdo, duas atividades relativas ao tema foram aplica-

das avaliando-se a relevância do heredograma táctil. O primeiro exercício foi realizado pelas

voluntárias com a professora, enquanto o segundo foi realizado de forma individual por cada

participante. Na última etapa do teste, as participantes responderam ao questionário (Anexo

B). Todos os questionários foram lidos em voz alta para as participantes na presença de uma

testemunha de confiança. As respostas das voluntárias foram anotadas, na íntegra, pela pes-

quisadora.

3. Resultados

3.1 Questionário

O relato das quatro voluntárias foi unânime em afirmar que no Ensino Fundamental

aprenderam por meio de atividades pedagógicas inclusivas, o que facilitou o aprendizado, ou

seja, escutar vídeos sobre os temas e visitar laboratórios contendo peças tácteis. De acordo

com a Voluntária B, essas práticas foram tão essenciais para a sua aprendizagem que influen-

ciou na compreensão de conteúdos estudados no Ensino Médio nas escolas regulares, uma

vez que não apresentavam nenhum tipo de adaptação às pessoas com deficiência visual. To-

das as voluntárias afirmaram que a aprendizagem no Ensino Médio foi comprometida pela

ausência de materiais pedagógicos destinados à inclusão, e que o uso de modelos tácteis faci-

lita muito a compreensão dos conteúdos nas mais diversas disciplinas.

Com relação à disciplina de Biologia, todas as participantes afirmaram gostar de estu-

dar o conteúdo, mas relataram dificuldade na compreensão dos conceitos, estruturas e proces-

sos biológicos em função da excessiva associação à morfologia e às cores, à abstração excessiva

exigida pela disciplina, e pela ausência de materiais didáticos especializados no ensino aos

cegos.

Especificamente em relação ao conteúdo de genética, três voluntárias afirmaram

gostar parcialmente do conteúdo, enquanto uma afirmou não gostar. Todas as participantes

acharam o conteúdo de genética muito complexo; duas voluntárias atribuem a dificuldade

do conteúdo à ausência de materiais didáticos especializados às pessoas com deficiência

visual. Três participantes afirmaram ter estudado padrões de herança e as simbologias dos

heredogramas no Ensino Médio; e uma afirmou nunca ter estudado o conteúdo na Educação

Básica.
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3.2 Aplicação do heredograma táctil

Após a aplicação do questionário foi ministrada uma aula expositiva. Observou-se

que as voluntárias conseguiram acompanhar o conteúdo das aulas, exceto a Voluntária D que

nunca estudou genética na escola regular. No decorrer da aula expositiva, todas as simbologi-

as construídas em EVA foram apresentadas (Figuras 3, 4 e 5), além das legendas em braile de

cada um dos símbolos do heredograma (Figura 8).

Para as voluntárias participantes deste estudo não houve dificuldade em identificar

nenhuma das simbologias do heredograma (Figuras 3, 4 e 5), à exceção do símbolo de aborto

espontâneo. Inicialmente, a representação desse código seguiu o formato original indicado

na Figura 2 – Q, porém após a realização do pré-teste (item 2.2), a Voluntária B teve muita

dificuldade para interpretá-lo, porque seu formato circular remetia ao significado de indiví-

duo do sexo feminino; portanto o símbolo foi substituído por uma estrela (Figura 3 – VIII). No

entanto, ao ser apresentada ao novo formato de identificação do símbolo no teste do material

(item 2.3), a Voluntária B sugeriu que voltasse para o formato original, e que a textura fosse

alterada. Dessa forma a identificação do modelo de aborto espontâneo foi refeita e identifica-

da conforme a Figura 9 abaixo. O novo símbolo foi construído com manta acrílica.

Figura 9: Novo símbolo atribuído ao aborto espontâneo.
Fonte: Acervo dos autores
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Nenhuma das demais participantes sugeriu adaptações no material, ou seja, foi um

grande facilitador para a assimilação do conteúdo de padrões de herança, fato verificado pe-

las respostas no questionário aplicado após a realização da atividade prática.

Apesar das participantes não se queixarem do uso de EVA com glitter, este material

mostrou-se inadequado às pessoas com deficiência visual, pois afeta o tato e deixa resíduos

nas mãos e em partes do corpo, como o rosto. Sugeriu-se a utilização de papel corrugado, EVA

com texturas, camurça/carpete, entre outros para a reprodução do material.

As Voluntárias A, B e D apresentaram grande desenvoltura na realização das ativida-

des realizadas individualmente. Essas voluntárias caracterizaram a atividade como um exercí-

cio com pequeno grau de dificuldade. A Participante B, após a realização da atividade prática,

ressaltou que o uso do heredograma táctil foi essencial para o entendimento de um conteúdo

tão complexo como os padrões de herança. A Voluntária C apresentou dificuldade na realiza-

ção dos seus exercícios; foi necessário monitorá-la para que conseguisse finalizá-los correta-

mente.

Os contratempos da Voluntária C caracterizaram-se pela dificuldade em encontrar os

símbolos do heredograma no espaço da mesa onde estavam dispostos, em fixar as simbologias

nos suportes do heredograma, e a localização exata de cada heredograma no suporte. É impor-

tante ressaltar que apesar dos desafios para realizar a atividade, a Participante C não resistiu

quanto à compreensão e à identificação das simbologias tácteis. A Voluntária D atuou como

monitora da Voluntária C, auxiliando-a em suas dificuldades, além de sugerir grande domínio

do modelo em teste.

4. Discussão

O ensino de Ciências e Biologia baseia-se, excessivamente, no emprego de recursos

visuais (LIAÑO; SANTOS; VARANDA, 2016) para garantir uma aprendizagem adequada dos pro-

cessos, das reações e das estruturas estudadas pelos discentes. De acordo com as participantes

deste trabalho, a ausência de materiais tácteis – destinados à complementação das explica-

ções dos docentes –, torna a compreensão do conteúdo de genética muito complexa e difícil

de ser assimilada, sendo comprovado por estudos. Observou-se que dentre os conteúdos mi-

nistrados na disciplina de Biologia, a genética é um tema considerado difícil de aprender, como

apresentado por Cid e Neto (2005, p. 2):
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As dificuldades que os conteúdos científicos levantam decorrem, frequentemente,
da própria natureza desses conceitos, como é, por exemplo, o caso dos conceitos de
DNA, proteína ou gene, os quais escapam a um acesso sensorial direto dos alunos, ou
seja, às suas experiências quotidianas. O mesmo se passa, aliás, com muitos dos pro-
cessos estudados em biologia, como é o caso da síntese proteica ou da divisão celu-
lar. Para além disso, a informação que os alunos já possuem acerca destes conceitos
ou processos pode interferir no processo de construção de significados, causando
distorção ou compartimentação do novo conhecimento.

O tamanho do material a ser trabalhado também foi considerado. Para que seja efici-

ente não deve ser muito pequeno, de forma que permita a percepção de detalhes, e para que o

estudante não se perca durante a execução da atividade. Também não deve ser muito grande

para que não haja perda na percepção espacial do material, e dificulte a interpretação do

conteúdo. É necessário atentar para o tamanho do modelo didático, uma vez que influencia

diretamente na aprendizagem do aluno. Recomenda-se, portanto, que o tamanho seja sufici-

ente para que o aluno possa carregá-lo e manuseá-lo com facilidade durante toda a sua ativi-

dade (CERQUEIRA; FERREIRA, 2000).

Outro cuidado necessário para a produção de materiais destinados às pessoas com

deficiência visual é a significação táctil. É extremamente importante que as informações tác-

teis produzidas sejam facilmente perceptíveis e construídas com texturas capazes de destacar,

com clareza, as informações que precisam ser interpretadas (CERQUEIRA; FERREIRA, 2000). Na

construção do modelo em questão foram empregados materiais lisos e rugosos, peludos e sem

pelo, em alto-relevo e em uma dimensão, áspero e macio, rígido e flexível para diferenciar as

características apresentadas. A fim de estimular a visão residual de alguns alunos com defici-

ência, optou-se por produzir o heredograma em vermelho, uma tonalidade forte e chamativa

e, portanto, capaz de auxiliar na percepção e localização do material pelos alunos com reduzi-

da acuidade visual.

Neste trabalho, buscou-se confeccionar as peças do modelo mantendo a representação

de maneira fidedigna. Ainda assim foi necessário, em dado momento, realizar algumas adapta-

ções para evitar interpretações errôneas de simbologias similares no heredograma, garantindo

maior empregabilidade do material (OLIVEIRA; BIZ; FREIRE, 2002). Cabe ressaltar que todas as

alterações realizadas no trabalho foram modificadas após as sugestões das voluntárias.

A primeira adaptação realizada foi no símbolo de sexo indefinido, que consiste em um

losango, podendo ser interpretado como um quadrado dependendo da posição em que é

colocado (Figura 2 – C). Para evitar ambiguidade em relação à simbologia do sexo masculino
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(Figura 2 – símbolo A), o símbolo foi representando como um triângulo (Figura 3 – IX). Outros

símbolos adaptados foram os representativos de indivíduo falecido e de morte pré-natal, am-

bos representados de forma similar. Para distingui-los corretamente foi mantida a diferença de

tamanho entre eles; além disso, acrescentou-se textura diferenciada por meio da inclusão de

um zíper na representação desses símbolos: para o indivíduo falecido foi usado dois zíperes

cruzados, na forma de um X (Figura 3 – VI), e na morte pré-natal apenas um zíper na diagonal

(Figura 3 – V). Para o símbolo de aborto espontâneo, que também passou por adaptações,

adicionou-se uma manta acrílica (Figura 9) para diferenciá-lo do símbolo de sexo feminino,

assim como os símbolos de adotados para fora e para dentro da família, também adaptados

por meio de textura (Figura 3 – IV; Figura 3 – III).

A aplicação do heredograma táctil foi essencial para analisar a relevância das simbo-

logias adaptadas e das não adaptadas no aprendizado do conteúdo de padrões de herança

por pessoas com deficiência visual. No momento da apresentação das simbologias às quatro

participantes do projeto, o uso da legenda em braile foi de suma importância para a compre-

ensão do conteúdo, uma vez que as voluntárias recorriam a esse material, quando necessário,

para relembrar o significado de cada símbolo.

Observou-se que as modificações realizadas nos símbolos não apresentaram proble-

mas para caracterizar a informação, sendo bem compreendidas pelas quatro estudantes. No

entanto, algumas dificuldades de interpretação da Voluntária C (no velcro dos conectores e

símbolos dos heredogramas) nos fizeram refletir sobre a necessidade de realizar mais de uma

modificação no material (Figura 5). Durante a realização das atividades, a Voluntária C teve

dificuldade de compreender o que configuraria a frente e o verso dos símbolos e conectores;

não pôde distinguir onde deveria inserir (ou não) os símbolos do heredograma. Para resolver

esse problema, foi realizada uma nova adaptação para diferenciar a frente e o verso do mate-

rial: o verso dos símbolos e conectores foram completamente cobertos pelo velcro.

Ao aplicar o material, o professor percebeu a importância de organizar os símbolos em

um único espaço para que fossem localizados facilmente, ao longo da atividade. Essa questão

foi diagnosticada durante a execução da atividade pela Voluntária C. Para ela foi complexo

encontrar os materiais de que necessitava pela quantidade de símbolos no heredograma. Para

amenizar esse obstáculo, permitiu-se que as demais voluntárias, uma vez finalizada a ativida-

de, pudessem ajudá-la. Isto foi enriquecedor, pois uma participante favoreceu a aprendizagem

da outra. Em salas de aula regulares, essa situação é solucionada por meio de parcerias entre os

alunos videntes e alunos cegos, oportunizando crescimento pessoal para ambas as partes,
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além da aprendizagem da turma como um todo (PEREIRA, J.; PEREIRA, S., 2009; BOOTH; AINS-

COW, 2002).

6. Conclusão

Apesar das adaptações e modificações realizadas no material, constatou-se a contri-

buição para a compreensão do conteúdo lecionado para as participantes do trabalho, que

demonstraram maior interesse durante a atividade. Isso sugere, portanto, a viabilidade de uso

do heredograma táctil para o ensino de padrões de herança às pessoas com deficiência visual.

O heredograma táctil produzido neste trabalho foi desenvolvido com materiais que

não apresentaram rejeição e não atrapalharam o desempenho de sua função. Os critérios se-

guidos foram competentes para a construção de um material interessante, promissor e com

potencial para ser usado em sala de aula. O objetivo foi aprimorar o ensino do conteúdo “pa-

drões de herança”, ministrado na disciplina de Biologia, para alunos com deficiência visual.

Apesar da boa receptividade observada é necessário que o material, em questão, seja testado

em um contexto escolar para que seja avaliado o seu potencial inclusivo e pedagógico.
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RESUMO
A deficiência visual (DV) compromete 2,2 bilhões de pessoas no mundo, com reflexos na rede regular de ensino
brasileiro. Objetivou-se descrever o perfil dos estudantes brasileiros com DV entre 2008 e 2015. Trata-se de um estudo
descritivo, que utilizou dados do Censo Escolar. Avaliou-se a associação entre DV e indicadores socioeconômicos e
demográficos por meio dos testes Qui-quadrado, não paramétrico de Wilcoxon e a correlação linear de Spearman. Dos
51 milhões de estudantes no Brasil,entre 2008 e 2015, 53.760 tinham DV. O IDH, PIB e o número de médicos por 100.000
habitantes correlacionaram-se positiva e significativamente à taxa de “alguma deficiência”, no entanto a taxa de DV
mostrou-se correlacionada negativamente com os mesmos indicadores. A maioria dos alunos com DV foi do sexo
feminino (50,2%), da raça parda (41,3%), da EJA (39,8%), com média de 25,3 anos de idade, da rede municipal de ensino
(71,3%) e da Região Nordeste do país (52,7%). O perfil evidenciado sugere a urgência de ações estratégicas de iniciativas
políticas e educacionais que levem em conta as disparidades sociais na população de escolares com DV no Brasil.
Palavras-chave: Educação especial. Deficiência visual. Inclusão.

ABSTRACT
Visual impairment (VI) affects 2.2 billion people worldwide, with repercussions on the regular Brazilian education network.
The objective was to describe the profile of Brazilian students with VI between 2008 and 2015. This is a descriptive study,
which used data from of the School Census. The association between VI and socioeconomic and demographic indicators
was assessed using the Chi-square, non-parametric Wilcoxon tests and Spearman’s linear correlation. Of the 51 million
students in Brazil between 2008 and 2015, 53.760 had VI. The HDI, GDP and the number of doctors per 100.000
inhabitants correlated positively and significantly with the rate of “some disability”, however, the VI rate was negatively
correlated with the same indicators. Most students with VI were female (50.2%), brown race (41.3%), youth and adult
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education (39.8%), with an average age of 25.3 years old, of the municipal education network (71.3%) and the Northeast
Region in the country (52.7%). The evidenced profile suggests the urgency of strategic actions of political and educational
initiatives that take into account social disparities in the population of students with VI in Brazil.
Keyword: Special education. Visual impairment. Inclusion.

1. Introdução

O Brasil possui 210,1 milhões de habitantes, Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 7,3

trilhões (soma de todos os bens e serviços finais produzidos em um ano), Índice de Desenvol-

vimento Humano (IDH) de 0,761 (medida resumida do progresso a longo prazo em três dimen-

sões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde, que varia de 0 a 1; quanto

maior, mais desenvolvido o país; é medido anualmente) e a 79ª posição no ranking mundial,

muito embora com Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado à Desigualdade (IDHAD) de

0,574 (índice que mede a perda do desenvolvimento humano devido à distribuição desigual

dos ganhos do IDH; em situação de igualdade perfeita, o IDH e o IDHAD são iguais; quanto

maior a diferença entre os dois, maior a desigualdade) e a 102ª posição dentre os países avali-

ados no mundo (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2019, 2020; INTERNA-

TIONAL MONETARY FUND, 2020).

O país é membro do Grupo de Washington sobre Estatísticas das Pessoas com Defici-

ência (Washington Group on Disability Statistics); o objetivo de padronizar o levantamento

das estatísticas das pessoas com deficiência – aquelas que têm impedimento de longo prazo

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barrei-

ras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições

com as demais pessoas. Utilizam-se as pesquisas domiciliares e os censos populacionais, como

o Censo Demográfico (CD) e o Censo Escolar (CE) – levantamento estatístico-educacional de

âmbito nacional realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educa-

cionais Anísio Teixeira (INEP) –, que dentre as diversas informações obtidas, é possível conhe-

cer os números da evolução das matrículas dos alunos que possuem deficiências (BRASIL, 2008,

2009, 2010; INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEI-

RA, 2020).

O CD 2010 pesquisou as deficiências visual, auditiva e motora, com seus respectivos

graus de severidade, e, também, mental ou intelectual, e identificou a deficiência visual (DV)

como a que mais incidiu sobre a população brasileira, em que 35.774.392 pessoas declararam

ter dificuldade para enxergar, mesmo com o uso de óculos ou lentes de contato, o que equivale

a 18,8% da população brasileira. Desse total, 6.562.910 pessoas apresentaram DV severa, sendo
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que 506.337 eram cegas (0,3% da população) e 6.056.533 tinham grande dificuldade para en-

xergar (3,2%) (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010).

Destarte, a constatação do aumento, anual, de estudantes com DV na rede regular de

ensino brasileiro (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO

TEIXEIRA, 2020), com acesso e permanência assegurados segundo a Constituição Federal (BRA-

SIL, 1988), regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (BRASIL,

1996) e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015) estão embasados nos Princípios

da Inclusão Educacional (UNESCO, 1994).

No mundo são 2,2 bilhões de pessoas vivendo com DV ou falta de visão e doenças

oculares, que relacionadas à idade afetam as oportunidades econômicas e educacionais, redu-

zem a qualidade de vida e aumentam o risco de morte (STEVENS et al. 2013; WORLD HEALTH

ORGANIZATION, 2019).

Segundo a Organização Mundial da Saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2013,

2019), a participação econômica e social das pessoas com deûciência depende tanto das con-

dições de saúde como do ambiente físico, social e operacional no qual essas pessoas estão

inseridas; o diagnóstico e a apresentação do lugar que o aluno com DV atualmente ocupa no

Brasil são necessários para a implementação e/ou aperfeiçoamento de políticas públicas de

inclusão no cenário educacional brasileiro.

O presente estudo tem como objetivo descrever o perfil dos estudantes com DV no

Brasil de 2008 a 2015.

2. Métodos

O presente estudo caracteriza-se como descritivo, transversal, de abordagem quantitati-

va, que utilizou dados secundários, de domínio público, do perfil de alunos com DV no Brasil,

originários do CE de 2008 a 2015 realizado pelo INEP em parceria com as secretarias municipais e

estaduais de educação, e com a participação das escolas públicas e privadas de todo o país (INS-

TITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2020).

A escolha por esse recorte temporal justifica-se pelo fato de que antes de 2007 a uni-

dade básica de coleta do CE era a escola, e depois passou para o aluno recolhendo um número

maior de informações. Utilizou-se o código “FK_COD_ALUNO”, recebido pelo aluno quando

entra no CE e o acompanha até o final do estudo, para obtenção da variável “alunos matricula-

dos em cada ano”, retirando-se os casos duplicados.
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As deficiências foram classificadas por declaração do responsável do estudante, e não

por laudo médico (diagnóstico clínico), considerando-se que o Atendimento Educacional Es-

pecializado (AEE) tem objetivo pedagógico e não clínico (BRASIL, 2014).

A variável dependente DV refere-se aos alunos com baixa visão (BV) e cegos.

Como variáveis independentes foram selecionados indicadores socioeconômicos e

demográficos: idade (anos); sexo (masculino e feminino); raça (não declarada, branca, preta,

parda, amarela e indígena); dependência administrativa (municipal, estadual, federal e priva-

da); região (sudeste, nordeste, norte, sul e centro-oeste); ensino (infantil, fundamental, médio,

técnico, Educação de Jovens e Adultos – EJA e em branco); IDH, PIB e número de médicos por

100.0000 habitantes.

As taxas de matrículas específicas para alunos com alguma deficiência, com DV, com

BV e cegos foram calculadas a partir do quociente entre cada ano e o total de matrículas gerais

multiplicado por 1.000.

Empregou-se estatística descritiva (frequência relativa e absoluta, média e desvio pa-

drão – DP) e inferencial. A associação entre DV e as variáveis categóricas (sexo, raça, depen-

dência administrativa, região e ensino) e a variável contínua idade foram verificadas por meio

dos testes Qui-quadrado e não paramétrico de Wilcoxon, respectivamente. A associação entre

a DV e IDH, PIB e número de médicos por 100.0000 habitantes foi verificada por meio da corre-

lação linear de Spearman, eliminando municípios com taxa de matrícula igual a zero. Foi ado-

tado um nível de significância de 5% para os procedimentos inferenciais.

Os dados foram analisados por meio do software “R” versão 3.4.3 (R CORE TEAM, 2012).

Não houve registro nem avaliação de um protocolo de pesquisa do presente estudo

pelo sistema Comitês de Ética em Pesquisa (CEP)/Comissão Nacional de Ética em Pesquisa

(CONEP), do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde do Brasil, de acor-
do com o incisos II a V do Parágrafo único do art.1º da Resolução nº 510, de 7 de abril de
2016 (BRASIL, 2016).

3. Resultados

Cerca de 51 milhões de novas matrículas foram realizadas no Brasil entre 2008 a 2015.

Das quais 13,2% (53.760/406.073), 11,4% (46.319/406.073) e 1,8% (7.441/406.073) correspon-

dem a alunos com DV, BV e cegos, respectivamente. As taxas de matrículas apresentaram-se

com certa regularidade ao longo dos anos, muito embora, apesar de modesta, houve uma

queda nos dois últimos anos consecutivamente para todas as condições de alunos (Tabela 1).



Benjamin
Constant

46
Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 24, n. 61, v. 2, p. 42-54. 2020

Perfil dos estudantes com deficiência visual pelo Censo Escolar — Brasil, 2008-2015

Ano Matrículas 
N 

AD 
n (TM) 

DV 
n (TM) 

BV 
n (TM) 

Cego 
n (TM) 

2008 12.130.898 105.519 (8,70) 13.607 (1,12) 11.779 (0,97) 1.828 (0,15) 
2009 7.476.919 57.150 (7,64) 8.790 (1,18) 7.719 (1,03) 1.071 (0,14) 

2010 6.414.239 51.325 (8,00) 8.457 (1,32) 7.394 (1,15) 1.063 (0,17) 

2011 5.444.605 42.517 (7,81) 6.324 (1,16) 5.478 (1,01) 846 (0,16) 

2012 5.131.658 41.589 (8,10) 4.871 (0,95) 4.093 (0,80) 778 (0,15) 

2013 5.116.906 39.553 (7,73) 5.335 (1,04) 4.600 (0,90) 735 (0,14) 

2014 4.831.652 36.393 (7,53) 3.467(0,72) 2.857 (0,59) 610 (0,13) 

2015 4.284.417 32.027 (7,48) 2.909 (0,68) 2.399 (0,56) 510 (0,12) 
TOTAL 50.831.294 406.073 (7,99) 53.760 (1,06) 46.319 (0,91) 7.441 (0,14) 

 

Tabela 1. Distribuição das matrículas totais e de alunos com alguma deficiência,
deficiência visual, baixa visão e cegos no Brasil, 2008 a 2015

AD: Alguma deficiência; DV: Deficiência visual; BV: Baixa visão; TM: Taxa de matrícula.
Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

No Brasil, no período de 2008 a 2015, a deficiência mais frequente foi a intelectual (45,3%),

seguida da física (17,6%), visual (13,2%), auditiva ou surdez (9,5%) e autismo (5,3%) (Figura 1).

Figura 1. Distribuição das deficiências no Brasil, 2008 a 2015.
Fonte: Elaborado pelos autores (2019)
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A taxa média de matrícula de alunos com alguma deficiência foi de 9,4 por 1.000 (DP =

8,6 por 1.000) e de alunos com DV foi de 1,4 por 1.000 (DP = 4,3 por 1.000). O município com

maior taxa de matrícula de alunos com alguma deficiência foi Iraí de Minas, em Minas Gerais

(130,67 por 1.000), seguido pelo município de Jaguaripe, na Bahia (122,24 por 1.000) e Lagoa

de Dentro na Paraíba (120,03 por 1.000). No caso da DV, a maior taxa de matrícula foi encontra-

da no município de Granjeiro, no Ceará (109,67 por 1.000), seguido pelo município de Lagoa de

Dentro, na Paraíba (109,08 por 1.000) e pelo município de Jaguaripe, na Bahia (106,11 por

1.000).

O IDH, PIB e o número de médicos por 100.000 habitantes mostraram correlação

positiva significativa com a taxa de alguma deficiência, porém de baixa magnitude. No en-

tanto, a taxa de DV mostrou-se correlacionada negativamente com os mesmos indicadores

(Tabela 2).

Variáveis IDH PIB Médicos* 
AD 0,14a 0,11a 0,08a 
DV -0,16a -0,17a -0,31a 

Tabela 2. Associação entre taxas de alunos com alguma deficiência, com deficiência visual
e taxas de indicadores econômicos e de saúde

IDH = Índice do desenvolvimento humano; PIB = Produto interno bruto; *por 100,000 habitantes;
AD: Alguma deficiência; DV: Deficiência visual; a: p < 0,05.Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

A Tabela 3 apresenta a comparação entre alunos sem deficiência (n = 50.425.221),

com alguma deficiência (n = 406.073) e com deficiência visual (n = 53.760). A média de

idade entre os alunos com alguma deficiência foi de 14,8 anos e os maiores percentuais

foram de homens (58,4%), da raça branca (37,7%), de matrículas na rede municipal de en-

sino (52,7%), de residentes na Região Nordeste do Brasil (33,3%) e de matriculados no

Ensino Fundamental (35,6%). No entanto, em relação aos alunos com DV, a maioria foi do

sexo feminino (50,2%), da raça parda (41,3%), da Educação de Jovens e Adultos – EJA

(39,8%), com média de 25,3 anos de idade, da rede municipal de ensino (71,3%) e da Re-

gião Nordeste (52,7%) (Tabela 3).
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Variáveis SD 
n (%) 

AD 
n (%) 

p valor 
 

DV 
n (%) 

p valor 
 

Sexo      
Masculino 24.818.935 (49,2) 237.139 (58,4) 

0,00* 
26.792 (49,8) 

0,00* 
Feminino 25.606.286 (50,8) 168.754 (41,6) 26.968 (50,2) 

Raça      
Não 

declarado 
18.067.814 (35,8) 116.834 (28,8) 

0,00* 

14.786 (27,5) 

0,00* 
Branca 12.810.399 (25,4) 128.756 (37,7) 12.889 (24,0) 
Preta 1.718.804 (3,4) 17.612 (4,3) 3.229 (6,0) 
Parda 17.244.500 (34,2) 139.413 (34,3) 22.201 (41,3) 

Amarela 206.346 (0,4) 1.929 (0,5) 317 (0,6) 
Indígena 377.358 (0,7) 1.529 (0,4) 338 (0,6)  

Idade 13,3 (13)*** 14,8 (14)*** 0,00** 25,3 (21)*** 0,00** 
DA      

Municipal 27.224.455 (54,0) 214.156 (52,7) 

0,00* 

38.309 (71,3) 

0,00* 
Estadual 11.679.993 (23,2) 67.104 (16,5) 8.914 (16,6) 
Federal 284.837 (0,6) 1.233 (0,3) 457 (0,9) 
Privada 11.235.936 (22,3) 123.580 (30,4) 6.080 (11,3) 

Região      
Sudeste 17.794.706 (35,3) 134.575 (33,1) 

0,00* 

10.899 (20,9) 

0,00* 
Nordeste 17.328.250 (34,4) 135.183 (33,3) 27.450 (52,7) 

Norte 5.848.651 (11,6) 45.271 (11,1) 6.090 (11,7) 
Sul 5.625.931 (11,2) 56.795 (14) 4.642 (8,9) 

Centro-Oeste 3.827.682 (7,6) 34.249 (8,4) 3.036 (5,8) 
Ensino      

Infantil 23.763.335 (47,1) 140.192 (34,5) 

0,00* 

11.293 (21,0) 

0,00* 

Fundamental 11.311.481 (22,4) 144.753 (35,6) 14.391 (26,8) 
Médio 3.469.031 (6,9) 7.691 (1,9) 1.844 (3,4) 

Técnico 2.418.220 (4,8) 2.627 (0,6) 745 (1,4) 
EJA 9.031.217 (17,9) 68.068 (16,8) 21.400 (39,8) 

Em branco 431.937 (0,9) 42.744 (10,5) 4.097 (7,6) 

Tabela 3. Comparação entre alunos sem deficiência, com alguma deficiência
e com deficiência visual

SD = Sem deficiência; AD = Alguma deficiência; DV = Deficiência visual; EJA = Educação de Jovens
Adultos; *: teste Qui-quadrado; **: teste de Wilcoxon; ***: Média (Desvio padrão); DA.: Dependên-

cia administrativa; EJA: Educação de jovens e adultos. Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

4. Discussão

O principal achado do presente estudo de base populacional, com amostra de todo o

território nacional, foi a diferença entre os perfis de alunos não deficientes e com alguma

deficiência em relação aos indicadores socioeconômicos e demográficos, corroborando os

apontamentos do relatório mundial sobre deficiência, os quais afirmam que as pessoas com

deficiência possuem diversos fatores pessoais, com diferenças em termos socioculturais e de-
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mográficos, e experimentam piores resultados socioeconômicos que as pessoas não deficien-

tes (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011).

A universalização tardia do Ensino Fundamental no Brasil contribui, em parte, à carac-

terização do perfil predominante dos alunos com DV do presente estudo: os mais velhos –

evidência de defasagem idade-série; na EJA – compensação das falhas de escolarização na

Educação Básica; e da Região Nordeste – historicamente com situação de vulnerabilidade na

ordem de 80%, que reflete a precariedade ao acessar o Ensino Médio, mesmo com o crescimen-

to constante dessa população, a cada ano, do número de matrículas na Educação Básica de

maneira geral, que permite o questionamento sobre a oferta desse atendimento no país (INS-

TITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2012; MOREIRA; CARVALHO, 2014; REBELO;

KASSAR, 2018).

Nesse contexto, a DV associada negativamente com o IDH, PIB e o número de médicos

por 100.000 habitantes expressa o caráter multidimensional da pobreza no território nacional,

cuja significativa desigualdade social e econômica pode ser uma das principais causas dos

problemas de saúde e da deficiência (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA,

2011; MARMOT et al., 2008; WORLD CONFERENCE ON SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH,

2012).

Muito embora os dados coletados neste estudo não permitam determinar as circuns-

tâncias desse contexto, remetem à necessidade de se realizar outras investigações. Estudos

que analisam as desigualdades nos sistemas educacionais nos mostram que famílias com ca-

racterísticas sociais, culturais e econômicas desfavorecidas apresentam maiores dificuldades

para a conquista de uma trajetória escolar bem-sucedida. Uma série de fatores contribui para

essa problemática; dentre eles podemos destacar o nível de escolaridade dos pais, o investi-

mento e a valorização que as famílias direcionam para a educação dos seus filhos e a frequente

interrupção nos estudos (BARBOSA, 2009; NERI, 2009; NOGUEIRA; CATANI, 2011; ZAGO, 2012).

De acordo com as nossas análises é possível relacionar, sem tomar como generaliza-

ção, os alunos com DV majoritariamente presentes em um contexto social, cultural e economi-

camente desfavorecido. Nesse sentido, além da condição da classe social do aluno com DV,

que por si só já impacta de forma negativa no sucesso da sua escolarização, somamos todo um

processo de inclusão escolar no Brasil que ainda não atingiu um padrão de qualidade satisfa-

tório na maior parte das escolas do país. Dentre as dificuldades existentes no cenário da inclu-

são dos alunos com deficiência nas escolas podemos citar as carências no processo de formação

dos professores para o trabalho com alunos com deficiência, a falta de profissionais de apoio
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especializados, a falta de materiais didáticos acessíveis para facilitar o processo de ensino e

aprendizagem, e o cotidiano dos alunos com deficiência dentro das escolas (GLAT; PLETSCH,

2011; TAVARES; SANTOS; FREITAS, 2016; SILVEIRA; ENUMO; ROSA, 2012).

A partir desse diagnóstico temos um conjunto de condicionantes desfavoráveis ao

processo educacional dos alunos com DV, impactando negativamente em suas trajetórias es-

colares. Esse quadro vem se traduzindo em um significativo atraso escolar dos alunos com DV,

acompanhado pelos dados do CE.

Desse modo, o panorama educacional das pessoas com DV, incluindo aquelas perten-

centes aos povos e comunidades tradicionais (PCTs), precisa ser foco de debate nas produções

científicas acadêmicas brasileiras, apesar de relativo avanço na produção e sistematização do

conhecimento sobre DV e escolarização nas últimas décadas, e do que é estabelecido nos

documentos e nas políticas públicas do Brasil. Nesse caso, as possibilidades de aprofundamen-

to são várias; destacamos o maior aproveitamento de resultados dos estudos quantitativos no

âmbito nacional (VALENTINI; BISOL; PAIM; EHLERS, 2019).

A principal limitação do estudo foi a utilização de dados censitários. Adicionalmente,

o caráter transversal impossibilita estabelecer relações causais.

5. Conclusão

Com os achados do presente estudo, por meio de dados censitários, mesmo considera-

dos limitados, não se pode desconsiderar que são determinantes na elaboração de políticas

públicas educacionais, inclusive para as pessoas com deficiência. Pode-se concluir que houve

certa regularidade das taxas de matrículas dos alunos com DV ao longo dos anos analisados,

com aumento entre 2008 e 2010, porém com redução nos demais anos. Este panorama reflete

a necessidade de ações ou políticas públicas educacionais brasileiras voltadas aos alunos com

DV no ensino regular, mesmo com os avanços na legislação brasileira e em suas diretrizes à

atenção da pessoa com deficiência, em especial relacionada ao caráter educacional.

No que se refere ao comparativo entre alunos sem deficiência, com alguma deficiência

e com DV, ficou evidenciada uma disparidade em relação aos aspectos socioeconômicos e de-

mográficos nesses grupos de pessoas. Além disso, foi possível observar um significativo atraso

no processo de escolarização das pessoas com DV. Neste sentido, torna-se urgente um maior

investimento público em recursos humanos, tanto em contratações como em capacitações, para

que o aluno com DV tenha maior e mais qualificada atenção dentro dos muros escolares.
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Acreditamos que só com um massivo investimento educacional a escola poderá evo-

luir com novas tecnologias e com uma equipe docente mais qualificada para um trabalho

pedagógico de qualidade, voltado ao desenvolvimento do aluno com deficiência, impactan-

do de forma positiva na sua trajetória escolar.

Cabe esclarecer que as análises, aqui apresentadas, tiveram intenção de demonstrar,

por meio de dados estatísticos produzidos no âmbito nacional, um conjunto de reflexões que

possam contribuir tanto para a elaboração e a implementação de políticas quanto para cola-

borar com estudos que analisem esses dados.
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RESUMO
As discussões no campo da educação, ocorridas durante a década de 1990, resultaram em uma série de políticas
públicas, dentre as quais podemos citar a perspectiva inclusiva na educação escolar. Como resultado dessas políticas
públicas, o Brasil viu o número de matrículas de estudantes com deficiências em classes regulares crescer
consideravelmente. No entanto, uma série de desafios e obstáculos são impostos à implementação dessa perspectiva na
educação contemporânea. Levando isso em consideração, este trabalho de pesquisa teve como objetivo investigar, sob
a ótica do docente atuante, os desafios do ensino de Biologia para a inclusão de estudantes cegos nas séries do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio. Com base na coleta de dados, realizada por questionários e entrevistas semiestruturadas,
foi possível observar que a disciplina escolar Biologia traz desafios relacionados à sua organização curricular e no modo
clássico de exposição de seus conteúdos. Além disso, também foi possível observar, junto aos sujeitos participantes desta
pesquisa, uma formação inicial insuficiente/inadequada para atuar com as demandas de aprendizagem desses estudantes.
No entanto, os professores desenvolvem práticas pedagógicas que vão desde a adaptação de materiais didáticos ao uso
de aparatos tecnológicos para a inclusão dos estudantes cegos em suas aulas.
Palavras-chave: Ensino de Biologia. Educação Inclusiva. Estudantes cegos.

ABSTRACT
The discussions in the field of education that took place during the 1990s resulted in a series of public policies, of which
we can mention the inclusive perspective in school education. As a result of these public policies, Brazil has seen the
number of enrollments of students with disabilities in regular classes grow considerably. However, a number of challenges
and obstacles are imposed on the implementation of this perspective in contemporary education. Taking this into
consideration, this research work aimed to investigate, from the perspective of the active teachers, the challenges posed
by the Biology Teaching for the inclusion of blind students. Based on the data collection performed by questionnaires and
semi-structured interviews, it was possible to observe that the school discipline Biology brings challenges related to its
curricular organization and in the classic way of exposing its contents. In addition, it was also possible to observe with the
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subjects participating in this research, an inadequate initial training to deal with the needs of these students. However,
teachers develop pedagogical practices that range from adapting didactic materials to the use of technological devices
aimed at including blind students in their class
Keywords: Biology teaching. Inclusive education. Blind Students.

Introdução

A década de 1990 trouxe consigo intensos debates no que diz respeito ao acesso à

escola, debates esses que culminaram em documentos oficiais como a Declaração Mundial de

Educação para Todos (UNESCO, 1990) e a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994). Tais docu-

mentos foram orientadores de diversas políticas públicas para a educação em todo mundo, e o

Brasil não foi uma exceção. Como reflexo dessas discussões e documentos no Brasil, pode-se

citar a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 1996).

Dentre os vários aspectos presentes na LDB, podemos destacar o surgimento da pers-

pectiva inclusiva para a educação escolar em caráter de lei, o que pode ser entendido como um

avanço, principalmente no que diz respeito aos estudantes público-alvo da Educação Especial

– aqueles com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades ou

superdotação (BRASIL, 2001).

A presença dessa perspectiva em um documento, como a LDB, abriu caminho para

uma série de ações no campo das políticas públicas, materializando o que denominamos in-

clusão escolar. Dentre essas ações há o Decreto nº 3.298/99, que afirma ser a Educação Especial

transversal a todos os níveis e modalidades de ensino (BRASIL, 1999). Outras ações no campo

legal também representaram uma série de avanços, como a garantia de vagas para os alunos

da Educação Especial no ensino regular, a indicação da necessidade de uma formação docente

adequada para o atendimento das especificidades dos alunos com alguma Necessidade Edu-

cacional Específica (NEE), a inclusão do atendimento educacional especializado integrado ao

projeto pedagógico da escola, entre outros (BRASIL, 2001; 2002; 2007).

Como resultado dessas ações houve um aumento considerável de estudantes públi-

co-alvo da Educação Especial matriculados em classes regulares. Em 2018, o total de estudan-

tes da Educação Especial matriculados em escolas do país chegou a 1,2 milhão, o que representa

um aumento de 33,2% em relação ao ano de 2014, com aproximadamente 887 mil matrículas

(INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2019). Em

2019, a porcentagem de estudantes entre 4 e 17 anos matriculados em classes regulares era de

92,8% do total de 1,3 milhão, sendo a escola pública a maior responsável por essas matrículas

(INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2020).
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Além do aumento do número de matrículas de estudantes da Educação Especial em

classes regulares, entendemos que a efetivação do processo de inclusão deve considerar res-

significações sobre a formação dos professores e a própria organização pedagógica e escolar.

É a partir desse cenário exposto que surgiu o interesse de se realizar uma investigação das

concepções e práticas de professores licenciados em Ciências Biológicas acerca da inclusão de

estudantes com deficiências.

O recorte deste trabalho para a investigação na área das Ciências Biológicas se deu

pelo fato da mesma apresentar número reduzido de estudos voltados para a Educação Especi-

al quando se observa o quadro das Ciências da Natureza (BASTOS; LINDERMANN; REYES, 2016).

A tendência do número de estudos reduzidos nessa área também é observada por Oliveira

(2018), que aponta um maior interesse por parte dos pesquisadores da área, principalmente a

partir do ano de 2012.

Outro motivador para a realização da investigação feita neste trabalho de pesquisa

está na questão da diversidade. Quando pautada em pesquisas no ensino de Biologia, a diver-

sidade está em grande parte com as atenções voltadas à diversidade biológica dos seres vivos

e com pouca atenção à diversidade no que diz respeito aos aspectos educativos (FONSECA;

DAMASCENO, 2016).

Os objetivos deste trabalho envolviam caracterizar as dificuldades observadas por

docentes durante as práticas pedagógicas (vivências e experiências), as práticas adotadas pe-

los professores para superar os desafios e a inclusão de estudantes cegos.

A inclusão no ensino de Biologia e a formação do professor

Para Krasilchik (2004), o uso dos conhecimentos específicos advindos do ensino de

Biologia traz consigo a contribuição para a tomada de decisões, individuais ou coletivas, den-

tro de um contexto ético que leva em consideração o papel e a posição do ser humano na

biosfera.

Para Camargo (2010), os conteúdos da disciplina Biologia, além de apresentarem te-

mas de difícil compreensão, também há o clássico planejamento de aulas organizado de modo

não acessível a todos os alunos, como aulas práticas que envolvem observações sensoriais,

como as visuais. Assim podemos afirmar que a organização do currículo do ensino de Biologia

e os modos clássicos de apresentação de conteúdos são desafios para a inclusão de estudantes

com deficiência.
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Ao tratar das habilidades desenvolvidas a partir das Ciências Naturais no 6º ano do

Ensino Fundamental, a Base Nacional Curricular Comum (BNCC) elenca como uma delas a

habilidade de “concluir, com base na análise de ilustrações e/ou modelos (físicos ou digitais)

que os organismos são um complexo arranjo de sistema com diferentes níveis de organização”

(BRASIL, 2017a, p. 345). Para a BNCC, referente ao Ensino Médio, é possível observar esses

padrões quando a mesma traz as habilidades a serem desenvolvidas para a terceira competên-

cia específica para o ensino de Biologia, cuja comunicação de assuntos de natureza científica

deve ser feita a partir interpretações de gráficos, tabelas e símbolos (BRASIL, 2017b).

A valorização de recursos visuais no ensino de Ciências e de Biologia também pode ser

identificada pela ênfase dada às imagens nos livros didáticos, apresentadas geralmente como

facilitadoras da compreensão de conteúdos (PERALES; JIMÉNEZ, 2002). Essa ênfase se apre-

senta como um desafio aos professores, uma vez que, historicamente, eles recorrem às ima-

gens como instrumento de promoção de ensino e aprendizagem dos conceitos (SANTOS;

MANGA, 2009).

Yoshikawa (2010) afirma que o ensino das Ciências Naturais, na maior parte do tempo,

valoriza o sentido da visão e relega os estudantes à posição em que o aprendizado depende do

“ver”, o que mais uma vez evidencia a estrutura do ensino de Ciências pautada em um atendi-

mento mais efetivo aos alunos videntes.

É importante salientar que a dificuldade de aprendizagem, referente aos conteúdos

da Biologia, se apresenta aos estudantes de um modo geral, no entanto para os estudantes

cegos as dificuldades também estão nos meios que o sistema educativo utiliza para ensiná-los

(CAMARGO; NARDI; VIVEIROS, 2006).

Com os desafios à inclusão, é central que a escola e o professor proponham estratégias

que promovam a participação dos alunos com deficiências de modo a garantir que estes sejam

agentes ativos na construção do próprio conhecimento (LIMA; CASTRO, 2012). Para Pedroso,

Campos e Duarte (2013), de modo geral os cursos de licenciatura incrementam seus currículos

para atender as demandas e diretrizes dessa realidade por meio da inserção de disciplinas e/ou

conteúdos referentes à perspectiva inclusiva. Os mesmos autores ainda afirmam que essas

inserções não representam mudanças significativas nesses currículos.

Na perspectiva da formação docente para o atendimento do público-alvo da Educa-

ção Especial, o Plano Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva

indica que a formação dos professores da Educação Básica deve incluir, em sua organização

curricular, uma formação voltada para a diversidade, que contemple conhecimentos sobre as
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especificidades dos estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e

altas habilidades/superdotação (BRASIL, 2008b).

Outra perspectiva defendida em pesquisas que versam sobre a formação de professo-

res para a atuação junto ao público-alvo da Educação Especial é a formação de professores

reflexivos. Para Alarcão (2003), a ideia de um professor reflexivo se baseia na consciência da

capacidade de pensamento e reflexão, que são características do ser humano criativo em opo-

sição à ideia do ser humano como mero reprodutor de ideias e práticas a ele exteriores. Essa

visão confere ao professor a imagem de um profissional apto a lidar com situações apresenta-

das pela imprevisibilidade, sendo capaz de uma flexibilização para a resolução de situações

desafiadoras.

Ainda sobre a formação dos professores, Oliveira, Antunes, Rocha et al. (2011) eviden-

ciam um desconhecimento por parte dos mesmos acerca das questões mais profundas que

envolvem a Educação Inclusiva. De fato, os autores afirmam que há uma confusão entre o que

seja Educação Especial e Educação Inclusiva, e a simplificação desta última como a simples

inserção de estudantes com alguma demanda específica de aprendizagem em classes regula-

res.

As Diretrizes Operacionais da Educação para o Atendimento Educacional Especializa-

do na Educação especificam que:

A Educação Especial é uma modalidade que perpassa todos os níveis, etapas e moda-
lidades, realiza o Atendimento Educacional Especializado, disponibiliza os recursos e
serviços e orienta quanto à sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas
turmas comuns do ensino regular (BRASIL, 2008a, p. 1).

Por sua vez, a Educação Inclusiva trata-se de um processo que não visa apenas os

estudantes com deficiência, mas a inclusão de modo geral. Uma inclusão que englobe os seg-

mentos sociais historicamente excluídos, ou seja, uma educação para a diversidade, e que

considere essa diversidade (CORREIA, 2004). Para Rodrigues e Lima-Rodrigues (2011), a Educa-

ção Inclusiva se sustenta na ideia de uma reforma mais profunda que abranja todos os valores

e práticas presentes no sistema educativo.

A partir do cenário da Educação Inclusiva e das pesquisas referentes a ela, a investiga-

ção materializada neste trabalho de pesquisa utiliza como recorte do público-alvo da Educa-

ção Especial os estudantes cegos. A escolha se sustenta a partir do fato das habilidades a serem

desenvolvidas para o ensino de Ciências e de Biologia, propostas pela BNCC, estarem, em par-

te, fortemente centradas no sentido da visão.
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Entendemos a figura do professor como uma das principais responsáveis pelo desen-

volvimento das práticas pedagógicas. Por isso, consideramos de grande importância que as

perspectivas desses profissionais quanto à inclusão de estudantes com deficiência sejam leva-

das em consideração.

Caminhos metodológicos

A presente pesquisa está caracterizada no que Gil (2002) classifica como pesquisa qua-

litativa. A condução da pesquisa foi realizada em duas etapas, o levantamento de dados e a

sua análise. Participaram da pesquisa professores que atendessem a dois critérios: licenciatura

em Ciências Biológicas e ter alguma experiência de inclusão de estudantes cegos em classes

comuns.

O levantamento de dados se deu a partir do uso de questionários e da condução de

entrevista semiestruturada. O questionário é definido por Chagas (2000) como um conjunto

de questões formuladas para atender os objetivos do trabalho. O uso do questionário se deu

com a intenção de levantar o perfil dos sujeitos deste estudo, por isso contou com perguntas

como a formação inicial, o ano de formação, a(s) deficiência(s) com as quais esses sujeitos

tiveram a experiência inclusiva, a rede (privada e/ou pública), a região e as séries em que se

deram as experiências investigadas.

A segunda etapa do levantamento de dados aconteceu por meio da condução de

entrevistas semiestruturadas, segundo Triviños (1987). O uso deste procedimento de coleta de

dados fornece ao pesquisador uma organização flexível, uma vez que há a possibilidade de

ampliação dos questionamentos à medida que as informações vão sendo disponibilizadas

pelos sujeitos da pesquisa (FUJISAWA, 2000).

Para essa segunda etapa buscamos, principalmente, identificar junto aos sujeitos des-

te estudo os desafios gerais percebidos no processo de inclusão escolar de estudantes cegos e

os desafios específicos para a inclusão nas aulas de Ciências e Biologia. Além disso, nessa etapa

procuramos identificar as práticas adotadas por esses professores para a escolarização de seus

alunos cegos. Também identificamos na entrevista como a abordagem da perspectiva inclusi-

va se deu na formação inicial dos sujeitos deste estudo.

A análise dos dados coletados foi feita seguindo os procedimentos de análise de con-

teúdo propostos por Bardin (2011). O método de análise de dados permite que os mesmos

sejam organizados e padronizados. As categorias, estruturas características do método de aná-
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lise em questão, foram criadas a partir da análise das entrevistas transcritas. Procuramos orga-

nizar as categorias a partir de palavras (conteúdos em si) que emergiram das narrativas dos

professores. Assim, palavras como materiais, modelos, máquinas, softwares e formação foram

essenciais para a formação das categorias.

Resultados e discussão

A partir de dois critérios preestabelecidos por este trabalho, três professores compuse-

ram o nosso grupo de sujeitos de estudo e foram nomeados ao longo do texto como P1, P2 e P3.

O ano de formação desses professores variou entre 1987 e 2015, conforme mostra a Tabela 1.

Tabela 1: Ano de formação dos professores participantes da pesquisa

Professor Ano de Formação 
P1 1987 
P2 2014 
P3 2015 

Fonte: autores

Com exceção de P2, todos os professores até o momento do levantamento de dados

tiveram experiências com a inclusão de estudantes com outras deficiências. P1 também rela-

tou experiência com alunos surdos; P3 com alunos surdos e com deficiência intelectual.

No que diz respeito à região de atuação, todos os professores têm as suas atuações

regionalmente localizadas na Região Metropolitana do estado do Rio de Janeiro, sendo P1

atuante na cidade do Rio de Janeiro, P2 em São João de Meriti e P3 em Duque de Caxias.

Quanto à rede em que os serviços desses professores são prestados, apenas P3 está integrado

na rede privada de ensino, sendo P1 da rede federal e P2 da rede estadual.

Quanto às séries relevantes para a investigação, levantamos que P1 atuou com alunos

cegos nos três anos do Ensino Médio, P2 no 1º e no 2º ano do mesmo segmento, e P3 nos anos

finais do Ensino Fundamental.

Durante a entrevista, quando questionados sobre a presença da discussão acerca da

Educação Inclusiva em suas respectivas formações iniciais, os professores nos deram respostas

que foram enquadradas em duas diferentes categorias: “nenhuma abordagem” e “abordagens

pontuais”. A construção dessas categorias se deu pelas palavras-chave “nenhum/nenhuma” e

“tópicos”.
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Na primeira categoria foram enquadradas as falas enfáticas dos professores P1 e P3,

ao responderem “nenhuma” e “em nenhum momento”, respectivamente. Na segunda catego-

ria, P2 afirmou que a presença da temática em questão se deu a partir de “tópicos muitos

escassos”, tópicos esses que apareciam em algumas disciplinas por meio de textos, mas segun-

do ele, de abordagem insuficiente, pois se tratou somente de “discutir a importância da inclu-

são e os objetivos”. Para P2 era mais um trabalho de “conscientização da importância dessa

discussão, de introdução ao assunto do que propriamente possibilidades e soluções de desafi-

os que você possa enfrentar” (informação verbal).3

O que se observa a partir da análise das narrativas, enquadradas nas duas categorias, é

que mesmo quando presentes as discussões referentes à inclusão escolar não eram “suficien-

tes” para potencializar, nos professores, o sentimento de “preparação” para a prática educativa

sob os preceitos da Educação Inclusiva. Tanto P1 (com formação inicial anterior à LDB) quanto

P3 (com formação posterior à LDB) foram enfáticos quanto à ausência da abordagem da temá-

tica tratada, neste artigo, em suas respectivas formações iniciais.

As falas dos professores, quanto às suas formações iniciais, reforçam a necessidade de

se pensar e implementar mudanças mais profundas do que simples alterações e reformas cur-

riculares, ou a ampliação do acesso de estudantes com deficiência aos espaços formativos

(RODRIGUES; LIMA-RODRIGUES, 2011). O desafio é pensar uma formação inicial cuja perspec-

tiva inclusiva esteja presente em todos os valores e práticas, e que não apontem somente para

a inclusão dos estudantes com deficiência.

Nesta pesquisa, atentamos para o fato das análises se substanciarem a partir das narra-

tivas dos professores. Logo, entendemos que para uma investigação mais aprofundada sobre

a formação inicial, outros aspectos devem ser abrangidos, além da percepção dos docentes.

Quando perguntados sobre os desafios da inclusão escolar de estudantes cegos, as

respostas dos sujeitos da pesquisa se enquadraram em três categorias: formação docente; es-

trutura física da escola; e estrutura pedagógica da escola. Para a criação da primeira categoria

consideramos palavras como “formação”, “preparação” e similares. Para a formação da segun-

da categoria, consideramos palavras-chave que fizessem alusão à estrutura física e material da

escola. Já para a terceira e última categoria, consideramos palavras relacionadas à organiza-

ção pedagógica escolar como “tempo de aula” e similares.

3 Depoimento transcrito na íntegra para este artigo.
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Todos os professores tiveram narrativas que se encaixaram na primeira categoria. Quan-

to à estrutura pedagógica, P2 cita o tempo de aula reduzido frente à necessidade de atendi-

mento aos estudantes incluídos. P2: “Ao mesmo tempo em que você tem um conteúdo mínimo

que tem que ser passado, você tem estudantes que precisam de uma atenção maior para você

desenvolver e desempenhar o melhor meio de abordar determinada questão.” (informação

verbal).4

O tempo de aula reservado às disciplinas é mais uma questão que esbarra no acúmulo

de atribuições do professor. Esse acúmulo de atribuições está relacionado à produtividade,

excelência, eficácia e eficiência nos quais Oliveira (2004) afirma que as redes de ensino têm se

configurado. Essa identificação acrescida ao conteúdo mínimo que deve ser trabalhado pelo

professor em sala de aula faz com que o seu trabalho se torne precário.

A falta de acesso a materiais didáticos e aparatos tecnológicos que atendam às neces-

sidades do professor e dos estudantes cegos incluídos foi o principal obstáculo mencionado

no que se referente à estrutura física da escola. P2 relatou dificuldade de acesso a certos mate-

riais mais sofisticados como softwares, que quando usados eram providos pelos próprios alu-

nos a partir de seus computadores pessoais. Nesse contexto, P1 afirma que a estrutura fornecida

pela escola em que trabalha – com laboratórios adaptados e softwares que auxiliam em sua

prática e atendimento especializado a esses alunos –, foi muito importante para o trabalho

realizado com os estudantes cegos.

A partir desses relatos observamos que, de modo geral, a prática e a necessidade de

trazer esse olhar crítico à demanda inclusiva são as principais formadoras da percepção desen-

volvida pelos professores, no que diz respeito aos desafios para a inclusão nos mais diferentes

níveis. Mesmo com a alegada ausência de discussões mais profundas em suas formações inici-

ais, todos foram capazes de destacar desafios que a literatura especializada vem apontando.

Quanto aos desafios do ensino de Biologia, as respostas dos três professores puderam

ser enquadradas em uma só categoria: Apresentação do Conteúdo. Todos os três professores

relataram que o modo tradicional (gráficos, imagens e esquemas presentes nos livros didáti-

cos) com que os conteúdos da disciplina Biologia são apresentados, representa um desafio

gigantesco para os estudantes cegos.

Mesmo caracterizando as respostas dos professores a partir de uma problemática de

apresentação dos conteúdos da Biologia, entendemos que os mesmos não podem ser somen-

4 Depoimento transcrito na íntegra para este artigo.
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te visuais; são sensoriais como um todo. O modo tradicional institucionalizado pelo sistema

escolar apresenta esses conteúdos por meio de imagens e esquemas puramente visuais como

facilitadores da assimilação do conteúdo (PERALES; JIMÉNEZ, 2002) que configura, a nosso

ver, o real problema. Os desafios referentes à forma como o conteúdo é apresentado está justa-

mente no rompimento da tradição histórica do uso de imagens e elementos visuais como

promotores do processo de ensino-aprendizagem de conceitos (SANTOS; MANGA, 2009).

Ao contrastarmos as respostas referentes aos desafios gerais e os específicos do ensi-

no de Biologia para a inclusão de estudantes cegos, é possível observar que para o segundo,

todos os professores relataram desafios exclusivamente relacionados à prática docente, não

sendo citados os desafios da formação, seja do professor ou do estudante, estrutural ou orga-

nizacional. Assim, podemos, mais uma vez, apontar a prática desses professores como princi-

pal ponto de partida para a formação do conhecimento dos professores acerca da questão da

inclusão.

Mesmo alegando formação inadequada e certo desconhecimento de práticas inclusi-

vas, todos os professores relataram a realização de práticas em suas atividades docentes a fim

de incluírem os estudantes cegos. Com relação às práticas, as categorias formadas por elas,

bem como as exemplificações, podem ser observadas na Tabela 2.

Tabela 2: Categorias e exemplos das práticas adotadas pelos sujeitos
desta pesquisa em prol da inclusão de estudantes cegos

Categorias Práticas Adotadas 
Material Didático Adaptado Uso de materiais táteis para interpretações 

de gráficos.  
Uso de maquetes para estudo de estruturas 
como organelas e moléculas. 
Criação de modelos didáticos táteis. 

Uso de Aparatos Tecnológicos Uso de softwares de leitura de textos. 
Máquinas de escrita em braile. 

Cotidianização dos Conteúdos Aproximação de certos conteúdos com o dia 
a dia do aluno e seu sentido de referência. 

 
Fonte: autores

Camargo e Viveiros (2006) apresentam a discussão de como metodologias diferencia-

das, aqui entendidas como aquelas que fogem à maneira clássica da exposição dos conteúdos,

podem vir a enriquecer o ensino de Ciências. É nesse ponto que a formação de professores é de

extrema importância, de modo a permitir aos professores formularem metodologias para a

aprendizagem de todos os seus alunos.
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É importante salientar que para o processo de desenvolvimento de materiais didáti-

cos em atendimento às demandas de aprendizagem de estudantes cegos, deve-se levar em

consideração que esses estudantes possuem um referencial perceptivo desconhecido pelos

videntes (MASINI, 1997), referencial esse que não é apoiado pelo sentido da visão.

Ainda sobre a adaptação dos materiais didáticos, Nunes (2004) afirma que esses mate-

riais devem ser adequados ao conhecimento táctil-cenestésico, auditivo, olfativo e gustativo.

Para a autora, estas adequações oferecem, aos estudantes cegos, tanto desenvolvimento e

independência quanto os alcançados por alunos videntes. Assim, podemos entender que o

objetivo dos materiais adaptados é garantir o acesso dos alunos cegos às mesmas informações

dos demais alunos por meio de outros canais sensoriais que não a visão.

Mesmo que os professores lancem mão do uso de materiais didáticos adaptados para

incluir alunos cegos, Vaz, Paulino e Bazon et al. (2012) apontam para um baixo número de

pesquisas relacionadas à produção de material didático inclusivo na área da Biologia. Ainda

que o principal recurso dos professores de Ciências Biológicas seja o uso de materiais didáticos

adaptados, precisa ser investigado de modo que seja pautado em evidências de funcionamen-

to efetivo.

Entendemos que em uma perspectiva de inclusão, os materiais didáticos não devem

ser pensados apenas para a utilização de alunos com deficiências; é necessário que se pense

em materiais que atendam a todos os alunos. O desafio reside em romper com o modo que o

sistema educativo adota para a exposição dos conteúdos de Biologia e pensar nessa ciência

para além da exploração majoritariamente visual.

Conclusão

Este trabalho permitiu observar que mesmo com o sentimento de despreparo frente às

exigências de escolarização para a materialização do sucesso no processo de ensino-aprendi-

zagem nas salas de aula, os professores lançam mão de estratégias que objetivam incluir estu-

dantes cegos em suas classes. De modo geral, as dificuldades dos professores advindas do

desconhecimento inicial das dimensões inclusivas são em parte superadas, ou pelo menos

enfrentadas, pelas necessidades que se apresentam.

Os métodos de coleta e análise de dados utilizados nesta pesquisa mostraram-se efi-

cazes para atender o objetivo principal proposto. Os resultados apontam a necessidade e a

urgência de mais pesquisas no campo da formação docente, bem como sobre os processos de
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ensino-aprendizagem de Biologia, no que diz respeito à inclusão de estudantes com deficiên-

cias, sobretudo quanto à utilização de materiais didáticos adaptados para estudantes cegos.

Apontamos também a necessidade de futuras pesquisas que aprofundem as discussões das

relações entre o ensino de Biologia e a Educação Inclusiva, uma vez que este é um campo

pouco explorado, mesmo dentro do universo das pesquisas voltadas para a Educação Especial.

Entendemos que discutir a formação de professores e suas práticas pedagógicas, a

partir de uma perspectiva inclusiva, é de extrema importância. A realização de práticas inade-

quadas no atendimento das demandas de aprendizagem de um estudante com deficiência

tem implicações diretas no exercício da sua cidadania.

A partir da realidade apontada por este trabalho de pesquisa, entendemos que o siste-

ma educacional, além de preocupar-se com o desenvolvimento de práticas, deve também vol-

tar suas atenções para uma reformulação mais aprofundada, no que diz respeito ao próprio

currículo e apresentação dos conteúdos de Biologia, superando o histórico alijamento dos

estudantes com deficiências.
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RESUMO
O presente artigo descreve uma pesquisa surgida de uma visita à Associação de Pais e Amigos do Deficiente Visual
(APADEVI), que tem como objetivo planejar e construir modelos táteis para ensinar Biologia a estudantes com deficiência
visual. Analisou-se as possíveis contribuições dos modelos táteis para o processo de ensino-aprendizagem em conjunto
com a explicação teórica. Um dos desafios para o ensino da Biologia para estudantes com deficiência visual é representar
as partes macroscópicas bem como as microscópicas, visto que essas últimas não possuem dimensão palpável. Para
tanto, foram confeccionados modelos táteis que proporcionem acesso aos conceitos de microscopia aos alunos com
deficiência visual. Com uma metodologia qualitativa, a pesquisa foi aplicada no formato de oficina na APADEVI para um
grupo de sete estudantes com deficiência visual. Durante as oficinas foram realizadas anotações, além da aplicação de
um questionário, observando-se quais modelos didáticos táteis despertam o interesse nos estudantes e, a partir das
explicações teóricas, auxiliam no aprendizado. O presente estudo demonstrou que pessoas com deficiência visual
podem explorar níveis mais aprofundados de conhecimento – como um detalhamento microscópico da pele –, desde
que assessoradas por material didático compatível com as suas necessidades especiais.
Palavras-chave: Deficiente visual. Microscopia. Modelo didático.
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ABSTRACT
The present article describes a survey arising from a visit to the Association of Parents and Friends of the Visually Impaired
(APADEVI), which aims to plan and build tactile models to teach Biology to students with visual impairments. The possible
contributions of tactile models to the teaching-learning process were analyzed together with the theoretical explanation.
One of the challenges for teaching Biology to visually impaired students is to represent the macroscopic as well as the
microscopic parts, since the latter do not have a palpable dimension. To this end, tactile models were made to provide
students with visual impairment with access to the concepts of microscopy. With a qualitative methodology, the research
was applied in a workshop format at APADEVI for a group of seven students with visual impairment. During the workshops,
notes were made, in addition to the application of a questionnaire, observing which tactile didactic models arouse
interest in students and, based on theoretical explanations, assist in learning. The present study demonstrated that
people with visual impairments can explore deeper levels of knowledge - such as microscopic skin detailing - as long as
they are advised by didactic material compatible with their special needs.
Keywords: Visually impaired. Microscopy. Didactic model.

1. Introdução

O presente artigo foi elaborado a partir de um trabalho de conclusão de curso. Ao

visitar a Associação de Pais e Amigos do Deficiente Visual (APADEVI), o objetivo era compreen-

der a dificuldade dos estudantes com deficiência visual no processo de ensino-aprendizagem

de Biologia. A associação APADEVI, localizada em Ponta Grossa, Paraná, é um centro de aten-

dimento educacional especializado, denominado Nova Visão, que atende pessoas com defici-

ência visual de todas as idades. Torres e Santos (2015) esclarecem que a deficiência visual

“compreende as pessoas cegas e com baixa visão” (p. 36).

Numa conversa informal com uma professora do apoio pedagógico – que ministrava

Ciências (Física, Química e Biologia), no contraturno, para estudantes frequentadores da APA-

DEVI –, constatou-se a dificuldade dos professores do ensino regular em conduzir interven-

ções pedagógicas relacionadas com o conteúdo de microscopia, uma vez que não possui

dimensão palpável. As figuras em alto-relevo e os modelos didáticos utilizados no dia a dia de

uma sala de aula convencional não representam uma dimensão real. Observou-se que, apesar

da APADEVI dispor de materiais adaptados (imagens em alto-relevo e modelos didáticos) para

os estudantes associados, nenhum deles se mostrava voltado para o ensino da microscopia.

Segundo Orlando, Lima, Silva (2009, p.2), “a importância da produção de recursos di-

dáticos no ensino de Biologia celular e molecular é notável, já que esta área emprega caracte-

rísticas microscópicas”. Este trabalho é resultado da reflexão e da criação de um recurso didático

de microscopia para estudantes com deficiência visual, aproximando-se do que os estudantes

videntes vivenciam nos colégios e nas instituições superiores, a fim de proporcionar uma aula

de microscopia para esse público-alvo, de modo que ultrapasse a verbalização do professor

como meio de ensino e aprendizagem.
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Segundo Silva e Landim (2014, p. 9), “os modelos didáticos táteis são de extrema im-

portância para os estudantes com deficiência visual, pois o sentido do tato é um eficiente

mecanismo de apreensão de informações”. É por meio do tato e sentidos remanescentes que

estudantes com cegueira captam informações; no entanto “o trabalho com alunos com baixa

visão baseia-se no princípio de estimular a utilização plena do potencial de visão e dos senti-

dos remanescentes” (SÁ; CAMPOS; SILVA, 2007, p.18), ou seja, os alunos devem ter o resquício

do sentido visual estimulado. Portanto torna-se necessário planejar e elaborar materiais que

considerem a especificidade dos estudantes, de modo a propiciar a aprendizagem.

Ao considerar a dificuldade no ensino da microscopia, a pesquisa relatada neste arti-

go objetiva elaborar um recurso didático tátil que auxilie o estudante com deficiência visual a

entender a transposição entre o “mundo macroscópico” e o “mundo microscópico”.

A questão norteadora do trabalho foi elaborar maquetes táteis a partir do estudo apro-

fundado do tema abordado e do material empregado nos elementos didáticos táteis; analisar

as contribuições dos modelos táteis no ensino de microscopia para os estudantes com defici-

ência visual; e verificar a utilização de maquetes táteis aliada à explicação teórica.

2. Ensino de Ciências e Biologia para deficientes visuais e a confecção de modelos táteis

Sá, Campos e Silva apontam a definição de cegueira como:

Uma alteração grave ou total de uma ou mais das funções elementares da visão que
afeta de modo irremediável a capacidade de perceber cor, tamanho, distância, for-
ma, posição ou movimento em um campo mais ou menos abrangente. Pode ocorrer
desde o nascimento (cegueira congênita), ou posteriormente (cegueira adventícia,
usualmente conhecida como adquirida) em decorrência de causas orgânicas ou aci-
dentais (SÁ; CAMPOS; SILVA, 2007, p.15).

Segundo Conde (2018, p.1) existe a “cegueira parcial” cujos indivíduos são capazes de

contar dedos a uma distância curta, perceber vultos e identificar luminosidade clara e escura.

Há o nível próximo da cegueira total, cujos indivíduos percebem apenas projeções luminosas

e a direção que provém a luz; já na cegueira total, ou amaurose, existe a perda completa de

visão.

Estudantes com cegueira desenvolvem mais os outros sentidos (tato, audição, olfato e

paladar)pela ativação contínua por necessidade, portanto guardam na memória as informa-

ções (SÁ; CAMPOS; SILVA, 2007). Nunes e Lomônaco (2010) complementam que o tato é ape-

nas uma forma mais lenta de captação de informação que a visual, porque a exploração háptica
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ocorre de forma sequencial. Logo, para os estudantes com cegueira, os recursos didáticos que

exploram outras vias sensoriais permitem que ocorra uma estruturação do conteúdo aborda-

do, privilegiando a formação de imagens mentais.

Segundo Sá, Campos e Silva (2007, p.16) “cada pessoa desenvolve processos particula-

res de codificação que formam imagens mentais”. Para os autores, cada indivíduo pode ter a

capacidade de formar imagens de maneiras diferenciadas, dependendo, muitas vezes, das ex-

periências e maneiras que as informações são expostas.

Quanto à baixa visão, Sá, Campos e Silva (2007, p. 16) definem:

Baixa visão [ambliopia, visão subnormal ou visão residual] é complexa devido à vari-
edade e a intensidade de comprometimentos das funções visuais. Essas funções en-
globam desde a simples percepção de luz até a redução da acuidade e do campo
visual que interferem ou limitam a execução de tarefas e o desempenho geral.

O trabalho com os estudantes de baixa visão deve estimular o resquício visual e os

sentidos remanescentes (SOUZA; PRADO, 2014). Para Smith (2008, p. 332), “os indivíduos com

baixa visão usam-na para aprender, mas suas deficiências visuais interferem no funcionamen-

to diário”. Portanto, o indivíduo com baixa visão possui parte da visão, porém pode ter infor-

mações reduzidas ao seu redor.

Conde (2018) define cego como aquele que “mesmo possuindo visão subnormal, ne-

cessita de instrução em braille (sistema de escrita por pontos em relevo)” (p. 2), e como porta-

dor de visão subnormal, aquele que “lê tipos impressos ampliados ou com o auxílio de potentes

recursos ópticos” (p. 2). Assim, a definição de cegueira e baixa visão se torna complexa, pois

não depende apenas de análises oftalmológicas; há de se considerar que a cegueira ocorre em

pessoas com vários graus de visão residual, sem que isso signifique total incapacidade de ver.

O termo não é absoluto, o que acarreta prejuízos a exercícios rotineiros (CONDE, 2018).

É de grande relevância que o professor desenvolva intervenções pedagógicas diversi-

ficadas, que promovam o acesso ao conhecimento científico por meio da mediação professor-

estudante, e que propiciem a emancipação intelectual. Conforme Miranda (2014, p.14):

[...] a educação é considerada como um bem de investimento e, desse modo, cabe à
escola e aos seus professores oferecerem apoios adequados, os quais atendam a di-
versidade e individualidade da pessoa. Em decorrência disso, a aprendizagem deve
ser voltada à formação do ser, isto é, considerá-lo como uma pessoa com direitos e
deveres e que necessita de conhecimento como um dos instrumentos para a eman-
cipação.
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Nesse contexto, a biologia é uma área do conhecimento que faz parte da formação de

todo o indivíduo. É necessário oportunizar, aos estudantes com deficiência visual, o acesso à

apropriação de conceitos relacionados às Ciências Biológicas.

Segundo Sá, Campos e Silva (2007), todos os conteúdos escolares privilegiam a visão

com uso de símbolos gráficos, imagens, letras e números, e as limitações visuais não devem ser

ignoradas. O mesmo diagnóstico é feito para o ensino de Ciências (SILVA; LANDIM; SOUZA,

2014; SOUZA; PRADO, 2014); os professores precisam elaborar métodos de ensino que auxiliem

o seu aprendizado, para que ofereçam um ensino de qualidade para todos os discentes, inclu-

sive para os estudantes com deficiência visual. Como afirmam Torres e Santos (2015), a partir

do desenvolvimento de recursos adaptados, esses indivíduos poderão usar os sentidos rema-

nescentes, tendo maior acesso às informações, pois a falta de recursos didáticos dificulta a

aprendizagem dos deficientes visuais (SILVA; LANDIM; SOUZA, 2014; SOUZA; FARIA, 2011).

Nunes e Lomônaco (2010) destacam que “os materiais didáticos têm o objetivo de

garantir o aprendizado da mesma forma que das outras crianças” (p. 61), ampliando a abran-

gência dentre os estudantes atendidos nas escolas (GRANDI, 2012), pois estabelecem a comu-

nicação do conteúdo para os alunos com cegueira, baixa visão e videntes (CAMARGO; NARDI,

2006).

Algumas disciplinas apresentam dificuldades no processo de aprendizagem. Na área

biológica, disciplinas como a anatomia, biologia celular, embriologia e histologia necessitam

da observação, tanto da parte macroscópica como microscópica. A dificuldade ocorre, princi-

palmente, devido à pouca disponibilidade de material didático adequado nas escolas

(SANT’ANNA; ARAÚJO; ROCHA ET AL. 2014). No entanto, Navarro, Fontes e Fukujima (1999)

apontam que os estudantes com deficiência visual devem ter o máximo de materiais disponí-

veis. Vaz, Paulino e Bazon (2012, p. 89) relatam que o “uso de recursos didáticos é fundamental

na apropriação de conceitos, sendo que, ao se tratar de alunos com deficiência visual, esses

recursos precisam estar adaptados às suas necessidades perceptuais”, porém poucos profissio-

nais se dispõem a essa adaptação, como justificam Reis, Eufrázio e Bazon (2010).

A falta de modelos didáticos táteis adaptados se deve à inexistência de regras para a

implantação desse tipo de recurso (SANTOS; MANGA, 2009), que nem sequer são citados nos

Parâmetros Curriculares Nacionais (SILVA; LANDIM; SOUZA, 2014).

De acordo com Sant’Anna, Araújo e Rocha et al. (2014), os modelos didáticos para o

ensino de Ciências são de alto custo, e os que existem nas escolas não são adequados para os

estudantes com cegueira e de baixa visão. Os autores ainda apontam que os materiais de arte-
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sanato – usados para confeccionar os modelos didáticos –, devem ser escolhidos pela resistên-

cia, inclusive ao calor, para que não provoquem rejeição ao tato nem ofereçam risco de feri-

mento durante o manuseio. Além disso, para Navarro, Fontes e Fukujima (1999), esses materiais

devem ter cores fortes e contrastantes, permitindo a estimulação visual.

3. Trajetória metodológica da pesquisa

Para a pesquisa deste artigo, utilizou-se a metodologia qualitativa (estudo de caso) na

coleta, organização e avaliação dos dados obtidos (MOREIRA, 2011). O autor destaca que o

interesse da pesquisa qualitativa está na “interpretação dos significados atribuídos pelos su-

jeitos às suas ações em uma realidade socialmente construída, através da observação partici-

pativa. Isto é, o pesquisador fica imerso no fenômeno de interesse” (MOREIRA, 2011, p. 76),

podendo ser chamada de interpretativa. Moreira (2011) ainda define o estudo de caso como

uma descrição detalhada, abrangente à análise dos objetos, fenômenos ou unidade social.

Nesta pesquisa propõe-se construir e aplicar material didático tátil que apoie o profes-

sor no ensino de microscopia para o estudante com deficiência visual, a partir das etapas a

seguir:

3.1 Elaboração dos modelos táteis

Para a elaboração dos modelos didáticos táteis foi realizado um estudo aprofunda-

do sobre o tema “Sistema tegumentar”, buscando-se várias referências na literatura, inclusi-

ve o conteúdo proposto pelas Diretrizes e Bases Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL,

1998). Também foram realizados cálculos simples para determinar as medidas de cada parte

dos modelos, de maneira que possuíssem simetria e não ficassem desproporcionais com a

realidade.

Para a confecção dos modelos táteis foram utilizados materiais recicláveis e de uso

rotineiro em escritório e ateliers de artesanato. Além da sondagem preliminar, junto à associa-

ção onde o trabalho foi aplicado, o estudo prévio sobre o assunto foi primordial no processo,

pois viabilizou a confecção do material detalhado sobre a anatomia do antebraço humano,

impressão digital e corte histológico da pele fina humana.

Como parte do estudo, o detalhamento do processo encontra-se no item “resultados”

do presente artigo.
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3.2 Confecção dos modelos táteis

O modelo representativo do antebraço humano direito foi confeccionado na posição

de pronação (antebraço esticado com a mão voltada para baixo), representando a pele, osso

ulna e músculos (Figura 1; Imagem 1:1). Para o molde do antebraço, utilizou-se uma luva des-

cartável aplicando a técnica de papel machê.5 O osso foi moldado em massa de biscuit em um

formato semelhante à porção exposta do osso. Os músculos aparentes foram confeccionados

com tecido tipo cotton6 vermelho, em tamanho compatível com uma imagem contida no Atlas

de anatomia humana.7Para finalizar o acabamento do antebraço foi realizado um corte na

parte superior da pele, a fim de expor os componentes no interior do modelo, que foi recoberto

com “massa corrida”8 e pintada com tinta artesanal acrílica.

O modelo do corte histológico da pele fina (Figura 1;Imagem 1:2) foi elaborado com

59,2 centímetros de largura por 99 centímetros de comprimento. A confecção foi baseada em

uma imagem contida em um livro de histologia,9 resguardando-se as proporções de tamanho

dos elementos contidos na obra.

A camada da epiderme foi confeccionada em massa de biscuit branca. As células do

estrato basal foram moldadas em formato prismático;as do estrato espinhoso foram represen-

tadas com molde de uma tampinha de caneta; as do estrato granuloso foram moldadas alon-

gadas. Ao longo da parte mais superior da epiderme, as células foram representadas com

formato mais achatado (pavimentoso), representando a camada córnea. Outras células comu-

mente encontradas na epiderme também foram representadas: célula de Merkel, célula de

Langherans e Melanócitos. Como no modelo do corte histológico, as células da epiderme fica-

ram pequenas, sendo representadas em EVA com um tamanho maior, para demonstrar seus

formatos.

A estrutura do pelo foi confeccionada a partir da união de dois refis de cola quente.

Para representar o folículo piloso foi usado um pedaço de isopor moldado com um estilete

comum. Na montagem final, o pelo foi encaixado no modelo do folículo piloso. O músculo

5 Acredita-se que essa técnica tenha sido desenvolvida na China cerca de dois séculos antes de Cristo. Os chineses foram
os primeiros a utilizarem a polpa do papel machê para moldar capacetes de guerra. O papel machê é feito com papel
picado, água e cola. Com a massa é possível moldar objetos em diferentes formatos, utilitários e decorativos (Fonte: http:/
/www.revistaartesanato.com.br/como-fazer-papel-mache-passo-a-passo/).
6 O cotton é um tecido com 100% de algodão em sua composição (Fonte: http://www.malhariaindaial.com/6-beneficios-
que-voce-nao-conhecia-sobre-o-cotton/)
7 FRANK, H.;NETTER, M. D. Atlas de anatomia humana. 3.ed. Porto Alegre: Artmed, 2003.
8 Indicada para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies internas de alvenaria e concreto
(Fonte: https://www.coral.com.br/pt/produtos/massa-corrida).
9 ROSS, M. H.; ROMRELL, L. J. Histologia: texto e atlas. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
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eretor do pelo foi confeccionado usando um elástico na cor vermelha, preenchido com algo-

dão e costurado nas extremidades.

Já as glândulas sebáceas foram confeccionadas utilizando-se balões verdes de

festa,preenchidos com bolinhas de isopor. Como as glândulas sudoríparas são enoveladas e

tubulares (écrinas ou apócrinas), foram produzidos três modelos: uma inteira e sem cortes

usando um barbante verde (glândula écrina); e duas outras glândulas cortadas (uma écrina e

outra apócrina) com as células representadas por miçangas.10

Na camada da derme, as fibras foram representadas colágenas usando EVA11 verme-

lho, cortadas em tiras finas e grossas de vários tamanhos. Na camada da hipoderme represen-

tou-se os adipócitos com bolinhas de isopor pela metade.

Figura 1: Imagem 1.1 – Antebraço com todos os constituintes (1) Antebraço;
(2) Músculos; (3) Osso ulna. Imagem 1.2 – Corte histológico de pele fina (1) Epiderme; (2) Derme

papilar; (3) Derme reticular; (4) Hipoderme; (5) Pelo; (6) Folículo piloso; (7) Papila do pelo; (8)
Glândula sebácea; (9) Músculo eretor do pelo; (10) Glândula sudoríparaécrina; (11) Glândula sudo-

rípara écrina;  (12) Glândula sudorípara apócrina).
Fonte: acervo dos autores

10  Uma miçanga ou missanga é um pequeno objeto decorativo dotado de um furo central por onde é atado a um fio ou uma
corrente, formando acessórios como colares, pulseiras, entre outros. Miçanga significa contas de vidro, joias de pouco valor
(Fonte: https://educalingo.com/pt/dic-pt/micanga).

11 Em português é a sigla de acetato-vinilo de etileno, que deriva do inglês. É uma espuma sintética  (Fonte: https://
pt.wikipedia.org/wiki/Espuma_vin%C3%ADlica_acetinada).
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Os modelos representativos das impressões digitais foram baseados em imagens reti-

radas da internet (Figura 212; Imagens 2.1 e 2.2), um diferente do outro. Para a sua confecção

foram colados pedaços de barbante preto seguindo o desenho da impressão digital. A propos-

ta das digitais teve a finalidade de os estudantes compreenderem que cada pessoa possui uma

impressão digital única, e que esta é uma formação relacionada à estrutura da pele espessa das

palmas das mãos, formando a identidade de cada indivíduo.

12 O primeiro modelo seguiu a imagem do link (Fonte: https://pt.123rf.com/photo_36947837_%C3%8Dcone-do-vetor-da-
impress%C3%A3o-digital-humana.html); o segundo modelo seguiu a imagem do link: (Fonte: https://www.vexels.com/png-
svg/preview/142177/lined-human-fingerprint).

Figura 2: Imagem 2.1 – em MDF branca; Imagem 2.2 – em MDF marrom
Fonte: acervo dos autores

Confeccionou-se também um roteiro de uso desses modelos táteis utilizando as ima-

gens com descrições em braile e em português, pois em conjunto com os modelos didáticos,

poderão ser aplicados em estudos posteriores.

3.3 Dados dos participantes

Foram aplicadas três oficinas de modo a permitir a participação de sete pessoas com

idades entre 12 e 25 anos, dentre as quais havia pessoas cegas e com baixa visão. A Tabela 1, a

seguir, apresenta as características de cada participante.
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Tabela 1: Descrição dos participantes da pesquisa

Fonte: acervo dos autores

Os estudantes foram identificados apenas com letras do alfabeto para a preservação

de seus dados pessoais. Todos os sujeitos que participaram da pesquisa relataram que já havi-

am estudado, na escola, o conteúdo proposto.

3.4 Aplicação dos modelos didáticos táteis e coleta dos dados

A aplicação dos modelos didáticos táteis, dos questionários de sondagem e a constru-

ção do diário de bordo, aconteceram na APADEVI durante o contraturno dos estudantes. Cada

oficina durou em torno de duas horas. No decorrer das oficinas, abordou-se o conteúdo sobre

o sistema tegumentar humano, com o objetivo de que os estudantes compreendessem as ca-

madas da pele, a composição e a localização dos anexos cutâneos, além da composição das

impressões digitais utilizando os modelos didáticos descritos anteriormente, partindo do ma-

croscópico para o microscópico.

Em cada oficina trabalhou-se o tema em três momentos. No primeiro momento foi

realizada uma breve explicação oral sobre o conteúdo. No segundo momento, os estudantes

observaram e tatearam os modelos didáticos táteis seguindo uma sequência lógica: primeiro o

antebraço, depois o corte histológico e, por fim, as impressões digitais. Antes de tatearem o

antebraço, foram feitas comparações13 por meio de grãos de areia (o grão representa aproxi-

madamente a espessura da pele fina) e os grãos de arroz (metade do grão representa aproxi-

madamente a espessura da pele espessa) para que compreendessem um pouco sobre as

dimensões que seriam tratadas.

13 Fontes: http://htwins.net/scale2/lang.html/ http://learn.genetics.utah.edu/content/cells/scale/.

Estudante Idade Formação Sexo Deficiência 
Visual 

A 15 1º ano Ensino Médio Masculino Baixa visão 

B 16 2º ano Ensino Médio Feminino 
Cegueira 

congênita 
C 16 2º ano Ensino Médio Masculino Baixa visão 

D 12 
7ºano Ensino 
Fundamental Masculino Baixa visão 

E 12 
7ºano Ensino 
Fundamental Masculino Baixa visão 

F 25 
Ensino Médio 

concluído  Feminino Baixa visão 

G 18 
Ensino Médio 

concluído  Feminino Baixa visão 
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Após tatearem o antebraço, tatearam a representação do corte histológico da pele fina.

Como a camada da epiderme apresenta uma diversidade de células, foi utilizada, como exemplo

comparativo, uma bola de isopor representando as células tridimensionais. Também foram utili-

zadas, como material complementar, representações em EVA dos formatos das células encontra-

das na epiderme, já que o modelo do corte foi representado, aproximadamente, em um aumento

de 725 vezes; mesmo assim, os formatos das células da epiderme não ficaram visíveis.

No modelo do corte histológico, a junção entre a derme e a epiderme apresenta um

limite irregular, segundo Ross e Romrell (2012). Dessa maneira, a partir desses conhecimentos,

os estudantes tatearam e visualizaram os modelos das impressões digitais com a finalidade de

compreender e identificar que cada pessoa possui uma impressão digital única.

Durante todo o processo, os estudantes tiveram apoio nas explicações para reconhe-

cer cada detalhe dos modelos, e liberdade para explorá-los e sanarem as suas dúvidas. Para

finalizar, em um terceiro momento, aplicou-se o questionário com o intuito de identificar os

pontos negativos e positivos dos modelos apresentados.

Realizaram-se observações e apontamentos durante todo o processo, como um “diá-

rio de bordo”, que juntamente com o questionário serviu para detectar se esse processo de

reprodução de modelos táteis gerou um efeito positivo no auxílio do aprendizado, e se os

estudantes apoiam esse recurso para o ensino em sala de aula. Segundo Alves (2004), o diário

de bordo “pode ser considerado como um registro de experiências pessoais e observações

passadas, em que o sujeito que escreve inclui interpretações, opiniões, sentimentos e pensa-

mentos, sob uma forma espontânea de escrita” (p. 225). Portanto, foram descritos fatos e rea-

ções que ocorreram durante as oficinas. O questionário apresentou questões abertas a respeito

da constituição e clareza nos detalhes dos modelos didáticos táteis apresentados.

Os dados obtidos com as ferramentas aplicadas foram analisados de forma qualitativa

seguindo três etapas (MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2009): ordenação, classificação e a análi-

se. Os dados são apresentados de forma fiel, analisando as falas e trechos transcritos no diário

de bordo e nos questionários, buscando uma interpretação e associação com o referencial

teórico.

A pesquisa relatada, neste artigo, teve o projeto avaliado e aprovado pelo Comitê de

Ética Pública da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), sob o Parecer nº 2.410.743.

Todos os participantes e seus responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre e Escla-

recido (TCLE), com o objetivo de sanar dúvidas e comunicar os direitos dos convidados para a

pesquisa.
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4. Resultados e discussões da pesquisa

4.1 Resultados referentes ao “Diário de Bordo”

Durante as oficinas, os estudantes A, B, C, D, E, F e G realizaram várias perguntas, dentre

elas: “O que é proeminência?”; “E anexos epidérmicos?”; “É verdade que cachorro não tem glân-

dula sudorípara?”; “Por que pessoa gorda libera mais suor?”; “Por que algumas pessoas sentem

mais frio que outras?”; “Quando nos cortamos pode chegar na hipoderme?”.

Por meio dessas e de outras perguntas, durante as oficinas foi perceptível a associação

do tema proposto com as experiências do cotidiano. Os recursos para estudantes com deficiên-

cia visual devem estar relacionados com situações e vivências cotidianas, sendo que a qualida-

de e a variedade dos recursos possibilitam uma aprendizagem significativa (SÁ; CAMPOS; SILVA,

2007).

As explicações teóricas juntamente com os modelos didáticos táteis despertaram cla-

ramente o interesse dos estudantes, não somente sobre o tema trabalhado, mas também pos-

sibilitou que realizassem associações com situações envolvendo seu dia a dia, sugerindo um

caminhar em direção à aprendizagem significativa. Paula e Bida (2008) apontam que o apren-

dizado significativo só ocorre quando o interesse dos estudantes é despertado.

Após a aplicação do projeto, os materiais didáticos táteis foram doados à instituição

APADEVI. Os materiais instigaram a curiosidade de muitos professores, funcionários e outros

visitantes do local, e mesmo os videntes indagavam sobre os materiais elaborados sobre o assun-

to. Isso vai ao encontro das afirmações de Nepomuceno e Zander (2015, p. 49): “os recursos adap-

tados no ensino de Ciências além de motivarem, facilitam o processo de ensino e aprendizagem

dos estudantes com deficiência visual e, também, das pessoas com visão normal”.

Como um dos estudantes não entendeu a proposta do modelo tateável (“nossos mús-

culos são almofadas?”), foi necessário explicar-lhe que se tratava de um modelo didático, re-

presentativo dos constituintes do antebraço humano. Essa dificuldade pode ter ocorrido devido

à falta de contato com materiais didáticos adaptados até então. Caiado (2006) traz o depoi-

mento de vários estudantes com deficiência visual, dentre esses, os relatos da dificuldade de

ter materiais didáticos adaptados nas escolas e faculdades, e que uma boa parte dos materiais

que os estudantes usavam era confeccionado pelos próprios pais para ajudar no aprendizado

de seus filhos. Santos e Manga (2009) também destacam que alguns estudantes não têm con-

tato com recursos didáticos apropriados, ou seja, nos dias de hoje ainda é notável a falta de

materiais adaptados para essa especificidade.
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Quando explicado que na pele grossa não possuímos pelos, o estudante B tateou sua

mão para confirmar a afirmativa. Esse foi o único estudante cego congênito que participou da

oficina, e que usou o recurso tátil em si próprio para verificar se a afirmativa era realmente

coerente. Por último, foi explicitado a respeito da impressão digital, sendo apresentado o mol-

de de uma impressão digital em tamanho real feita com biscuit. O estudante C colocou bem

perto dos olhos para visualizar as protuberâncias, pois o estudante apresentava baixa visão.

Silveira (2010) afirma que deve-se estimular os estudantes com baixa visão a utilizarem o res-

quício visual, e foi justamente o que aconteceu naquele momento.

Um dos estudantes relatou que os professores, na escola, não conseguem explicar

bem o conteúdo, atendê-los com mais atenção e levar materiais diferenciados. Segundo Cro-

zara e Sampaio (2008), o grande desafio nas escolas de hoje é oferecer mais atenção às diferen-

ças individuais dos estudantes, a fim de proporcionar o desenvolvimento conforme as

necessidades de cada um. Souza e Prado (2014) notaram que existe uma falta de motivação

por parte dos professores de Ciências e Biologia, em aprimorar e qualificar-se para atender

estudantes com deficiência visual. Nota-se que, apesar de todo o avanço da Educação Especi-

al, a aprendizagem dos estudantes com deficiência visual fica comprometida devido à limita-

ção na formação dos professores.

4.2  Resultados referentes à avaliação dos modelos didáticos táteis

O estudante A apresentou dificuldade em digitar na máquina de braille, pois haviam

letras que não conhecia e,para responder o questionário, consultou o Estudante B. Os estudan-

tes C, D, E, F e G apresentavam baixa visão e não sabiam utilizar a máquina de braille, por isso

escreveram suas respostas no papel.

Na pergunta – “Ao tatear o modelo anatômico do antebraço humano e, na sequência, o

modelo do corte histológico da pele, você conseguiu compreender a composição microscópica

desse órgão e notar a riqueza de elementos e detalhes que o compõe? Relate sua experiência.” –

, ambos estudantes participantes se referiram aos elementos dos modelos apresentados, demons-

trando entendimento dos componentes biológicos envolvidos. Estudante B: “O modelo de

antebraço foi muito útil para entendermos melhor a função de cada célula e o quanto é detalha-

do.” (informação verbal)14 ; Estudante D: “Sim, eu vi que a epiderme tem dentro dela 5 camadas e

a derme possui glândulas sebáceas etc. Eu gostei e deu para entender.” (informação verbal)15

14 A resposta do Estudante B foi transcrita na íntegra para este artigo.

15 A resposta do Estudante D foi transcrita na íntegra para este artigo.
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Por meio dessas respostas, os estudantes puderam desmistificar que a pele humana é

um órgão simples, pois é muito mais complexo do que se imagina visto a olho nu.

Numa segunda questão, ao indagarmos sobre as diferentes texturas dos modelos di-

dáticos, o Estudante B obteve uma compreensão maior sobre o assunto, ainda que sem resquí-

cio visual (cegueira congênita), identificando as diferentes partes dos modelos. Estudante B:

“Sim, pois as diferentes tqlrls [texturas] ajudaram a compreender a diferença entre os tecidos,

células etc.” (informação verbal)16; Estudante C: “Os modelos ajudaram a entender, por serem

feitos com texturas diferentes e ampliadas.” (informação verbal)17; Estudante D: “Sim, estava

bem bom para ver as coisas.” (informação verbal)18

A partir dessas respostas verificamos que os estudantes, além de se referirem às textu-

ras, também apontaram para os modelos ampliados; para os estudantes com baixa visão foi

possível visualizar os contrastes de cores. Segundo Souza e Faria (2011, p. 1555), “a ausência de

maquetes e modelos nas aulas de Ciências traz prejuízos ao aprendizado”. Os estudantes preci-

sam de modelos adequados, de acordo com as suas especificidades, a fim de terem a oportuni-

dade e o direito a um ensino apropriado, que os conduza a um conhecimento aprofundado

sobre os aspectos biológicos do corpo humano.

Na última pergunta, os estudantes deveriam sugerir alguma mudança. Apenas o Estu-

dante B (cego congênito) relatou que na camada da epiderme as células ficaram pequenas e

indistinguíveis, ou seja, estavam muito parecidas ao tatear. Porém, ao tatear as células isoladas

do material complementar (representação dos formatos das células em EVA), observamos que

ele compreendeu bem a diversidade das células presentes na epiderme.

Para Krik e Zych (2009), o estudante com deficiência congênita não possui memória

visual, e talvez por isso seu desenvolvimento seja mais lento. Por meio da exploração tátil

ocorre a captação e a formação da imagem mental; assim sendo, parte do modelo do corte

histológico não favoreceu a distinção tátil do estudante. Para solucionarmos esse desafio, o

modelo precisaria de texturas mais diferenciadas.

16 A resposta do Estudante B foi transcrita na íntegra para este artigo.

17 A resposta do Estudante C foi transcrita na íntegra para este artigo.

18 A resposta do Estudante D foi transcrita na íntegra para este artigo.
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5. Considerações finais

Diante dos resultados obtidos com a pesquisa relatada neste artigo, conclui-se que a

pessoa com deficiência visual pode (e deve) ter acesso a níveis mais aprofundados de conhe-

cimento, como no caso da microscopia da pele humana, uma vez assessorada por material

didático compatível com as suas necessidades especiais. Além disso, esses modelos também

podem ser explorados em escolas que não possuem equipamentos, nem acervos didáticos

(tipo laminário) para a aula de microscopia, pois os estudantes videntes também podem ex-

plorar esses modelos, de modo a auxiliar o aprendizado da turma como um todo.

Silveira (2010) traz o conceito de desenho universal com o objetivo de atender a todos

os estudantes, sem a necessidade de elaborar modelos individualizados, portanto os modelos

seguem essa ideia, sendo realizados para um fim específico nesta pesquisa. No entanto, po-

dem ser usados por todos os estudantes independentemente se possuem alguma deficiência

ou não, sem a necessidade de materiais diferenciados.
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RESUMO
O relato de experiência apresentado, neste trabalho, pauta-se na reflexão sobre as estratégias e desafios na confecção de
materiais grafotáteis, empregados no ensino de trigonometria para dois alunos com deficiência visual (DV). O trabalho é
resultado de estudos e pesquisas realizados em uma instituição federal de ensino no Rio de Janeiro, e permeará a
utilização e evolução na confecção de materiais grafotáteis a serem empregados em um ambiente inclusivo (sala de aula
regular) e no trabalho complementar (Núcleo de Atenção a Pessoas com Necessidades Específicas – NAPNE), além da
metodologia mais adequada para esses ambientes a fim de garantir autonomia para os discentes. Para esses dois alunos
com DV, inseridos em uma turma regular do 1º ano do Ensino Médio, observou-se que a utilização da tela de desenho
tornou-se mais adequada para confeccionar os materiais grafotáteis usados na sala de aula regular; quanto ao Multiplano,
foi observado que a sua potencialidade, no que se refere à autonomia dos alunos, se apresentou mais latente no NAPNE.
Palavras-chave: Inclusão. Deficiência visual. Matemática.

ABSTRACT
The experience report carried out in this work, based on the reflection on the strategies and challengesmaking graphic
materials used in teaching trigonometry to two students with disabilities visual (DV). The work is the result of studies and
research carried out at a federal educational institution in the Rio de Janeiro, and Permission for use and evolution in the
manufacture of graphotactile materials to be usedin an inclusive environment (regular classroom) and without
complementary work (People Care Centerwith Specific Needs – NAPNE), in addition to the most appropriate methodology
for these environments in order to guarantee autonomy for students. For these two students with DV, inserted in a
regular class of the 1st high school year, use if the canvas becomes more suitable for making graphotactile materials used
in the regular classroom; As for the Multiplan, it was observed that its potential, does not refer to the students’ autonomy,
it is more recent in NAPNE.
Keywords: Inclusion. Visual impairment. Mathematics.
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1. Introdução

Durante os últimos anos, seja por conta de novas demandas sociais, acordos internaci-

onais ou leis específicas no âmbito da Educação Escolar Inclusiva, o sistema educacional e os

profissionais da educação buscaram alternativas que incluíssem, de forma mais autônoma, os

alunos com deficiência visual (DV). Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Con-

selho Internacional para a Educação de Pessoas com Deficiência Visual (ICEVI) são conceitua-

das como pessoas cegas, a falta total da visão até a perda da projeção da luz; e de baixa visão as

pessoas que apresentam condições de indicar projeção de luz até o grau que a diminuição de

acuidade visual limita ou interfere no seu desempenho.

No Brasil, foi a partir de 1854 que a Educação Especial, constituída por um atendimen-

to especializado substitutivo ao ensino comum, pôde contar com um movimento de imple-

mentação de institutos e associações que oferecessem suporte a pessoas com deficiência. Dentre

esses, podemos destacar duas instituições criadas a partir de ações concretas do Estado: o Im-

perial Instituto dos Meninos Cegos (atual Instituto Benjamin Constant – IBC), em 1854, e o

Instituto dos Surdos Mudos (atual Instituto Nacional da Educação de Surdos – INES), em 1857.

Entretanto, por conta das poucas iniciativas do Estado, em promover novas ações que contem-

plassem as pessoas com deficiência no período correspondente à primeira metade do século

XX, a sociedade civil se estruturou e criou duas organizações voltadas para a assistência nas

áreas de saúde e educação: o Instituto Pestalozzi, em 1926, e a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais (APAE), em 1954.

A partir da década de 60, ainda sem a concretização do acesso universal à educação,

algumas ações se efetivaram, no sentido de fundamentar e impulsionar demandas educacio-

nais voltadas às pessoas com deficiências. Dentre esses movimentos destacam-se as leis nº.

4024/61 (BRASIL, 1961) e a 5692/71 (BRASIL, 1961), que apontam, respectivamente, para o di-

reito à educação, preferencialmente dentro do sistema geral de ensino, e o tratamento dife-

renciado para alunos com deficiência que se encontrem em atraso.

Outro ponto importante na década de 70 é o direcionamento dado pelos governos

“com a criação de instituições públicas e privadas, órgãos normativos federais e estaduais e

classes especiais” (ROGALSKI, 2010, p. 2), como a criação do Ministério de Educação e Cultura

(MEC) e o Centro Nacional de Educação Especial (CENESP), responsável pela Educação Especi-

al. Antes disso, pouco se tratava do assunto, inclusive em alguns casos, havia certa resistência

da sociedade em aceitar as deficiências, atribuindo-lhes e rotulando-os como incapazes de

realizar determinadas tarefas e, no campo educacional, em aprender (LAGUNA, 2012).
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A partir da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), seguido da Declaração de

Salamanca e Linha de Ação sobre Necessidades Educativas Especiais (BRASIL, 1997) e da Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, LDB nº 9.394 (BRASIL, 1996), a sociedade passa a ter o

compromisso de olhar a educação como um direito universal, um compromisso para todos,

porém ainda um pouco distante de uma perspectiva de Educação Inclusiva.

Entre 2003 e2004, o MEC avança no sentido de tornar os sistemas de ensino em siste-

mas educacionais inclusivos, com o objetivo de garantir o acesso de todos à escolarização, à

acessibilidade e o atendimento especializado. Naquele momento, com o objetivo de dissemi-

nar as diretrizes e conceitos mundiais para a inclusão, o Ministério Público Federal (MPF) di-

vulga o documento O Acesso de Alunos com Deficiência e Classes Comuns da Rede Regular,

reafirmando os benefícios da escolarização. Em 2007 é proposto o Plano de Desenvolvimento

da Educação (BRASIL, 2007), que reafirma a necessidade de acessibilidade arquitetônica, a

implantação de salas de recurso e a formação docente, e o Decreto nº. 6094/07 (BRASIL, 2007)

estabelece a garantia desse acesso e a permanência no ensino regular. Dentre esses documen-

tos, destacamos a importância de se trabalhar de forma igualitária, independente das limita-

ções. Como consequência, repensamos a construção de um ambiente escolar capaz de dar

sentido à concepção da proposta inclusiva.

Cronologicamente, avançamos no debate e no compromisso de inclusão como socie-

dade, contudo foi com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, LBI nº 13.146

(BRASIL, 2015), que o debate se tornou mais significativo. Referenciada pelos direitos e deve-

res das pessoas com deficiência, a lei reafirmou os direitos intrínsecos à condição humana,

além de assegurar, por meio de diversos entes (Estado, sociedade e família) as condições para

uma educação de qualidade e autônoma, capaz de alijar a possibilidade de discriminação e a

negligência que se assentava ao longo dos anos. Ademais, o Capítulo IV da LBI nº 13.146 (BRA-

SIL, 2015), mais especificamente o Art. 28, enfatiza o que foi dito anteriormente, sobre a impor-

tância do direito à educação da pessoa com deficiência, destacando, em seu corpo, o exercício

da autonomia a partir de projetos pedagógicos e recursos de tecnologias assistivas como for-

ma de ampliar seus conhecimentos:

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incen-
tivar, acompanhar e avaliar:

[...]

II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de aces-
so, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de
recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena;
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III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializa-
do, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às caracte-
rísticas dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em
condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia;

[...]

V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o
desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o
acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino;

VI - pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas peda-
gógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assis-
tiva;

VII - planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento edu-
cacional especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e de
disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva; (BRA-
SIL, 2015, p. 20).

É a partir do entendimento das leis e no debate sobre os recursos de tecnologia assis-

tiva que este relato trará a possibilidade de discutir a utilização das tecnologias em dois ambi-

entes, cuja proposta se pauta na inclusão e na autonomia de dois alunos com DV, nas aulas de

trigonometria, do 1º ano do Ensino Médio, do Colégio Pedro II. Tanto na sala de aula regular

(com alunos videntes) quanto na sala especializada, as aulas tinham a intenção de agregar

informações já trabalhadas em sala de aula; trabalhamos com os dois alunos: um cego e outro

com baixa visão, e com os materiais grafotáteis.2

Neste relato, valorizamos a participação do aluno a partir de prática educacionais in-

clusivas, refutando a possibilidade de exclusão dos alunos com DV em um ambiente escolar.

Nossa proposta perpassa pela aprendizagem diversificada, defendida por Rodrigues (2006, p.

11): “se a diferença é comum a todos, e assumimos a classe como heterogênea, é importante

responder a essa heterogeneidade em termos de estratégias de ensino e aprendizagem”, e

pelas concepções de Valle e Connor (2014, p. 39), quando se referem à capacidade dos defici-

entes visuais:

a crença de que as pessoas fisicamente aptas são superiores àquelas que têm defi-
ciências – vão do sutil ao gritante. Em geral, atribui-se às pessoas com deficiência
um status de segunda classe, são consideradas inferiores por seus pares sem essa
deficiência.

2 Materiais didáticos reproduzidos em alto-relevo que auxiliam o ensino de deficientes visuais.
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Especificamente no caso dos dois alunos com DV, percebemos que não existem limita-

ções no que tange ao aspecto cognitivo. Se o intuito é promover o aprendizado e a inserção

social nesse ambiente heterogêneo, devemos sempre ficar atentos à possibilidade de disponi-

bilizar oportunidades a partir de um currículo que assuma modelos inclusivos para melhor

adequação dos materiais em sala de aula.

O objetivo deste trabalho é refletir sobre dois pontos. O primeiro se refere sobre a

evolução e adequação na produção de materiais grafotáteis, a partir das necessidades desses

alunos com DV; o segundo objetivo recai sobre as limitações dos professores de Matemática

que participaram desse processo. Este trabalho contemplará o seguinte contexto ao longo do

primeiro semestre de 2019: os procedimentos metodológicos utilizados, a evolução na utiliza-

ção e confecção dos materiais grafotáteis, e as estratégias e dificuldades em inserir, de forma

autônoma, dois alunos em uma escola inclusiva.

2. O contexto educacional: o colégio, os professores e os alunos com DV

O Colégio Pedro II (CPII) é uma instituição de ensino público federal e, ao longo dos

anos, recebe alunos oriundos do Instituto Benjamim Constant (IBC).3 Nesta parceria, alguns

dos alunos, sem a necessidade de prestar concurso, optam por continuar os seus estudos trans-

ferindo-se para o Colégio Pedro II. Nessa transferência, por questão de deslocamento e orien-

tação, muitos se direcionam para os campi São Cristóvão, Duque de Caxias e Realengo. Portanto,

o campus Centro teve poucas oportunidades (ou quase nenhuma) de trabalhar com alunos

com DV, oriundos ou não do IBC. Já outros campi citados apresentam uma estrutura mais ambi-

entada para o acolhimento desses alunos. No caso do campus Centro, tínhamos a sala do Nú-

cleo de Atenção a Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) para o acolhimento dos

discentes, com uma estrutura que disponibilizava: três funcionárias para o setor; uma coorde-

nação; mesas amplas; uma impressora multifuncional; uma impressora braille e três computa-

dores, sendo dois exclusivos para uso dos alunos e professores, com sintetizadores de voz e

softwares de transcrição para o Sistema Braille.

Nesse ponto, pode-se dizer que o CPII Centro não tinha a melhor estrutura, no entanto

a estrutura oferecida era capaz de recebê-los, ainda que precisasse de algumas adequações,

principalmente em relação à materiais manipuláveis. Quanto aos docentes de Matemática, e

nesse caso me incluo como integrante, pode-se dizer que foi com grande satisfação e, por que

3 O Instituto Benjamin Constant (IBC) é um centro de referência nacional para assuntos relativos à deficiência visual.
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não dizer apreensão, que a equipe do campus Centro teve, pela primeira vez, a oportunidade

de trabalhar com dois alunos do Ensino Médio.

Ao buscar uma adequação para o trabalho realizado, com a necessidade de incluí-los

de forma autônoma em Matemática, e mais especificamente em trigonometria, um dos primei-

ros questionamentos foi a capacidade (ou não) de atendê-los. Esta também é uma preocupa-

ção de Mollossi, Aguiar e Moretti (2016) quando descrevem que “existem diversos problemas

de caráter pedagógico, como a falta de professores qualificados [...]” (p. 2); no que se refere à

falta de qualificação profissional, Uliana e Mól (2015) afirmam que “a presença de estudantes

com deficiência nas salas de aula das escolas regulares de ensino ainda é motivo de estranha-

mento para alguns professores.” (p. 139).

Por conta da falta de formação não tínhamos feito nenhum curso ou disciplina em

instituição de nível superior que propiciasse adequar as aulas, os materiais, o ensino etc. Nesse

sentido, entendemos que esbarrávamos no primeiro problema: o pedagógico. Por mais que a

equipe fosse qualificada em outros pontos, nenhum de nós teve uma formação específica, e

poucos tiveram contato direto com alunos com DV, no que tange ao ensino de Matemática em

uma turma regular. Por si só isso implicaria em um esforço para superar as nossas limitações.

Assim, nos preparamos para a entrada dessa dupla, com a intenção de realizar um trabalho que

fosse o mais próximo e adequado para um aprendizado que agregasse conhecimento e inclu-

são nesse novo campus, e nessa nova etapa educacional.

Com relação às características dos alunos (um cego e um com baixa visão), tivemos um

bom retorno sobre as suas expectativas no processo de ensino-aprendizagem. Nas suas falas,

notamos a importância de uma educação de qualidade; isso reforça ainda mais a nossa preo-

cupação com um trabalho voltado para as suas expectativas. Aluno 1: “Falam muito bem do

ensino no Pedro II, no IBC. [...] Não sei ainda o que vou fazer, mas acho que aqui vou ficar bem

preparado.” (informação verbal)4; Aluno 2: “Vim pra cá, pois o ensino é forte.” (informação ver-

bal).5

É nesse contexto que começamos o trabalho no ano de 2019. Tínhamos uma estrutura,

ainda que não fosse a melhor, e uma equipe preocupada em realizar um trabalho alinhado

com as expectativas desses dois alunos, motivados com o ingresso na instituição.

4 A resposta do Aluno 1 foi transcrita na íntegra para este artigo.

5 A resposta do Aluno 2 foi transcrita na íntegra para este artigo.
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3. O trajeto ao longo do primeiro semestre: o colégio, professores, alunos e responsáveis

Ao longo do primeiro semestre de 2019, a instituição, como estrutura, foi se adequan-

do à presença desses dois alunos, principalmente em relação ao NAPNE. Nesse período, as

funcionárias foram se adequando, profissionalmente, no sentido de qualificarem-se no uso

dos softwares que trabalhavam a leitura e a escrita no Sistema Braille (inclusive fornecendo

cursos para a comunidade em parceria com o IBC), além de proporcionar, para os professores,

um ambiente com horário específico (manhãs de segunda-feira) para os encontros de Mate-

mática. Cabe ressaltar que o curso de leitura e escrita no Sistema Braille, ofertado pelo núcleo

à comunidade escolar, foi além das expectativas. Inclusive, houve a necessidade de abrir novos

horários para a demanda dos interessados. Ou seja, a comunidade (professores, alunos viden-

tes e técnicos) acolheu a ideia de se preparar para os novos desafios.

No que se refere aos professores, estávamos focados em transpor as nossas dificulda-

des e limites. Após o primeiro questionamento sobre a qualificação, a segunda inquietude era

como adaptar as aulas, a fala, os materiais, os conteúdos, os exercícios, as avaliações etc.; ou

seja, o currículo como trajetória que possibilite reacomodar a nossa prática, e que cede lugar à

criação. Como afirmou Sacristan (2000, p.148), “o currículo é um campo no qual interagem

ideias e práticas reciprocamente”.

Ao pensar intuitivamente nesse contexto, e a fim de proporcionar qualidade aos alu-

nos que chegavam, era necessário adaptar as atividades e os materiais já trabalhados em anos

anteriores. Sob essa ótica, entendi que por mais que saíssemos da nossa zona de conforto,

ainda permeava certo ar de normalidade no processo. Quantas vezes tivemos que adaptar nos-

sas aulas por conta de determinada demanda? Isto não seria algo muito distante das nossas

atribuições. Esse foi o pensamento inicial e o começo norteador do trabalho. Arregaçamos as

mangas e começamos a transpor os nossos primeiros obstáculos. E, nesse caso, começaríamos

pelo material.

Para os materiais impressos, contávamos com o suporte de profissionais dentro do

próprio campus e lotados no NAPNE. Ali seria possível transcrever parte do material que seria

trabalhado, usando o software Braille Fácil6 e uma impressora braille. Os textos eram impres-

sos utilizando a impressora, mas os desenhos e figuras teriam que ser trabalhados de outra

forma.

6 Programa de transcrição em braille; permite que as impressões em braille sejam realizadas com um mínimo de conhecimen-
to da codificação braille.
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Por iniciarmos o ano, os conteúdos da trigonometria dessa série estavam direciona-

dos para a trigonometria no triângulo retângulo, as leis dos senos e cossenos e o ciclo trigono-

métrico. Tanto a parte conceitual como os exercícios e as avaliações não poderiam se sustentar

sem a complementação das figuras. Assim sendo, os textos eram impressos, mas as imagens

eram produzidas utilizando-se de materiais grafotáteis. Começamos a confeccionar esses ma-

teriais tanto para as aulas já prontas em anos anteriores (para os videntes) quanto para as

avaliações. Esses materiais foram feitos utilizando os seguintes elementos: cartolina, EVA, bar-

bante, cola colorida (apresenta uma densidade maior), giz de cera, papel braille etc. Nos adap-

tamos diante as dificuldades em inserir alguns detalhes matemáticos (com simbologia própria)

nos textos, como inserir a unidade grau nos ângulos que se encontravam nos textos e nas

figuras, e na preparação de materiais manipuláveis que tivessem todas as informações neces-

sárias.

No que tange à dinâmica da sala de aula, inicialmente tivemos o cuidado de posicio-

nar os alunos mais próximos do quadro e do professor, a fim de que se sentissem mais confor-

táveis. Procuramos manter um discurso mais direcionado para o local onde os alunos se

encontravam, tendo o cuidado de relatar cada movimento ou inserção no quadro. Como faze-

mos muito uso da parte visual em trigonometria, acreditávamos que a descrição oral do que

era feito no quadro seria um ganho para a interpretação dos alunos com DV.

Com relação aos alunos observamos dois aspectos. O primeiro se refere aos videntes.

Não notamos nenhum incômodo com a presença dos alunos com DV, e o convívio e as relações

se estabeleceram de forma natural e com grande tranquilidade. Nesse ponto acreditamos que

a pluralidade de ideias, a diversidade cultural e o respeito às diferenças (filosofias já consolida-

das na estrutura dessa instituição pública) se coadunaram com a diversidade e à deferência

pelas diferenças. Já em relação aos alunos videntes, notamos uma aproximação em sala de

aula, o que seria natural visto que dois alunos já estudavam juntos no IBC, e se relacionavam

muito bem. Uma passagem curiosa na dinâmica das relações foi o fato da dupla acolher outra

aluna, que inicialmente tinha dificuldade em se relacionar com os demais. No fim, formaram

um trio e, com certa unidade, se ajudaram em sala e fora dela.

Ao longo do primeiro semestre de 2019, trouxemos o contexto de um projeto que

acreditávamos, não só por conta do colégio e da equipe de Matemática, como também pelo

feedback dos alunos e dos pais. Por sinal, eles foram o combustível inicial do processo. A cola-

boração tornou-se evidente quando, no início do processo, pais e responsáveis marcaram uma

reunião com a coordenação de Matemática do campus, pedindo que o mesmo tratamento, no

que se refere ao ensino, fosse realizado também com os alunos videntes.
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Se por um lado acreditávamos que seguíamos uma trajetória permeada pela inclusão

e autonomia dos alunos com DV, de outro ainda tínhamos algumas dificuldades com relação

aos materiais grafotáteis usados em sala de aula ou nas aulas do NAPNE. Naquela ocasião,

questionamos a dificuldade de adequar, em determinados momentos, o tempo de confecção,

os ambientes utilizados para confeccionar os materiais, as nuances entre os materiais já finali-

zados e outros que foram confeccionados na hora, sem que houvesse comprometimento da

aula, e para todos os alunos. Por isso, começamos um outro movimento: a adequação dos

materiais grafotáteis. Nesse momento direcionamos um pouco mais o trabalho, de tal forma

que nos pautássemos em procedimentos mais alinhados com a academia, e que desse mais

respaldo ao trabalho desenvolvido.

4. Os procedimentos metodológicos

Especificamente, nos encontrávamos para discutir a melhor adequação dos materiais

grafotáteis tanto na sala de aula regular (com os alunos videntes) como nas aulas de apoio

(NAPNE). Trabalhamos com a perspectiva de uma pesquisa, cuja finalidade era a sua aplicabi-

lidade. Nesse sentido, Gil (1999) entende que a finalidade desse processo produziria soluções

e melhorias e, consequentemente, alteraria a situação em que nos encontrávamos. Já em rela-

ção à escolha do objeto de estudo, nos debruçávamos sobre os materiais mais adequados para

o aprendizado de trigonometria para esses dois alunos com DV. Não buscávamos a generaliza-

ção dos materiais para utilizar com todos os deficientes visuais, e sim, que os materiais pudes-

sem ser utilizados com mais autonomia, especificamente na sala de aula regular e no NAPNE,

para esses dois alunos. Segundo Yin (2001), estávamos em uma investigação empírica que

averiguava um fenômeno dentro do contexto da vida real, ou seja, estávamos diante de um

estudo de caso.

Por fim, em cada etapa do processo melhorávamos ou mudávamos a confecção dos

materiais grafotáteis, utilizando, inclusive, materiais já disponíveis no mercado, como o Multi-

plano, por exemplo. Podemos dizer que o procedimento adotado buscou solucionar o uso dos

materiais de forma mais adequada para a sua autonomia. Tentamos resolver de maneira cole-

tiva, integradora e colaborativa, de forma que propiciasse uma inovação. Ao trabalhar sob a

utilização do método Design Thinking, permeamos uma solução factível do problema, con-

templada pela análise, avaliação e proposição de soluções (VIANNA, M.; VIANNA, Y.; ADLER,

2012). Cada fase amplia, de forma gradativa, a solução alinhada com as necessidades dos defi-

cientes visuais.
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5. Os materiais grafotáteis e o seu direcionamento

No decorrer do primeiro semestre, cujo período permeava a primeira certificação7 e

parte da segunda, trabalhamos na sala de aula regular da mesma forma. Entregamos os mate-

riais com uma semana de antecedência para que os alunos com DV tivessem um contato pré-

vio com o assunto.

No material, disponibilizávamos um texto com tamanho da fonte 22 para o aluno com

baixa visão, e outro em braille para o aluno cego. Para o aluno com baixa visão não havia a

necessidade de se utilizar um material grafotátil específico, pois a ampliação já era suficiente

para o desenvolvimento cognitivo da disciplina; porém para o aluno cego, o material era fun-

damental em alguns casos (Figura 1).

No começo confeccionamos muitas figuras planas táteis, utilizando barbante, cola,

cartolina, EVA etc. Além disso, colávamos letras e palavras usando o alfabeto braille como

apoio para designar vértices, lados opostos e adjacentes, e hipotenusas.

7 O ano letivo do colégio é separado em três etapas, chamadas certificações.

Figura 1: Aluno usando material grafotátil em sala de aula.
Fonte: Arquivo do autor

Nesse caso, o material demorava um pouco para ser confeccionado. Foi necessário

imprimir as letras, números e palavras na impressora braille para depois colar na cartolina com

tamanho próximo de uma folha de A4. Por mais que o material desse suporte para o aluno,
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tanto nas aulas regulares como nos encontros no NAPNE, ficávamos limitados à situação des-

crita. Era inviável inserir alguma informação no material, decorrente das observações feitas em

sala de aula, e que não estavam previstas. Nesse caso, para alunos videntes é fácil de resolver:

basta ir ao quadro; para o aluno cego esse procedimento demanda algumas intervenções do

professor, como interromper a aula e oferecer atenção especial ao aluno, ou eram ajudados

pelos colegas no entorno. Portanto, por mais que o material estivesse adequado, não propor-

cionava ao professor a possibilidade de resolver essas situações com a mesma rapidez com a

qual fazia com os videntes, muito menos trazia o conforto de ser autônomo. Já nos encontros

do NAPNE, não existia essa demanda, pois como o atendimento era individualizado, qualquer

intercorrência era resolvida.

Decidimos então usar um recurso já consolidado no mercado, o Multiplano (Figura 2).

O Multiplano é um material didático criado pelo professor Ferronato (2002), que o considera

“fruto de uma necessidade social e que se fez presente na escola.” (p. 10). Como recurso didáti-

co concreto, o objetivo principal é:

auxiliar os deficientes visuais na compreensão dos conceitos matemáticos e conse-
quente entendimento do seu caráter lógico, tendo em vista possibilitar a associação
de enunciados a situações da vida prática, munindo essas pessoas com uma bagagem
de fundamental importância no que converge à aquisição de independência pessoal
e social. (FERRONATO, 2002, p. 11).

Figura 2: Multiplano
Fonte: http://multiplano.com.br/2016/08/29/trigonometria-2/
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Nesse ponto ganhamos tempo na confecção dos materiais. O Multiplano tem uma

gama diversificada de possibilidades para a construção de quaisquer triângulos, circunferên-

cias, ciclo trigonométrico, visualização das linhas, quadrantes, simetrias etc. No caso específico

de trigonometria, o material contempla as necessidades das atividades, além de propiciar a

dinâmica que o anterior não oferece. Nesse sentido, era possível mudar a imagem de forma

rápida, por exemplo, com um gasto mínimo de tempo.

No entanto, ainda que tenhamos evoluído para um material mais adequado, no caso

específico da sala de aula, esse material não contemplou totalmente as nossas necessidades: o

espaço que ocupava na mesa do aluno e a fragilidade no momento de ser manuseado pelo

aluno de forma autônoma. Nessas duas situações, esbarramos, respectivamente, nas dimen-

sões do tampo da mesa do aluno, que nesse caso não permitia a utilização concomitante do

material que o aluno trazia para a sala de aula. Era inviável que o aluno pudesse usar o Multi-

plano na sala enquanto utilizava um equipamento eletrônico (linha braille), o ORBIT 208 (Figu-

ra 3). Este equipamento é usado para que o aluno possa registrar e armazenar as suas

percepções. Após a gravação desses registros, ele pode passar as informações para um compu-

tador, por intermédio de um cartão de memória, e preservar o conteúdo para um futuro acesso.

8 O ORBIT transforma o conteúdo em informação tátil (exibido dinamicamente em braille) com pinos que se movem para
cima e para baixo representando uma linha de texto.

Figura 3: ORBIT 20
Fonte: https://mundodalupa.com.br/produto/orbit-20/
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Com relação à autonomia, o aparelho apresentou limitações por conta da fixação dos

pinos, e à identificação em relevo. Muitos desses pinos se soltavam quando o aluno passava a

mão, principalmente quando se encontravam interligados por meio de um elástico. Outro dado

importante, a identificação em relevo na cabeça de alguns pinos. Eles possuíam duas marca-

ções: uma com a letra (número) em relevo e outra com a simbologia braille. Isso confundia o

aluno a ponto de ser necessário interromper a aula em algumas situações. Por outro lado, os

dois alunos com DV se sentiram extremamente confortáveis ao utilizar o Multiplano no NAP-

NE. Neste caso, a ajuda do professor era fundamental para sanar os problemas de identificação

dos pinos e a sua fixação. Com os problemas sanados, ficou mais fácil identificar as figuras com

a possibilidade de modificá-las e manipulá-las.

Após o êxito resultante pelo material construído de forma colaborativa, decidimos

avançar na nossa pesquisa no sentido de aprimorar os materiais grafotáteis. A partir de um

curso oferecido pelo professor Fábio Garcia Bernardo (IBC), tivemos contato com a tela de

desenho (Figura 4). O material de apoio é simples de ser confeccionado. Ele é produzido a

partir de uma lâmina de compensado, uma tela de mosquiteiro e um pedaço de EVA. Coloca-se

o pedaço de EVA no fundo da lâmina e a tela grampeada na parte superior.

Figura 4: Tela de desenho
Fonte: Arquivo do autor

A partir da colocação de uma folha braille sobre a tela de desenho e um giz de cera,

obtivemos um material grafotátil que coubesse sobre a mesa do aluno, que fosse mais rápido

de ser confeccionado, e passível de ser modificado. Mesmo com um material de qualidade
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inferior foi possível agregar rapidez e autonomia em comparação aos materiais citados an-

teriormente.

Continuamos as aulas a partir da utilização dos materiais produzidos na tela, mas com

um pequeno incômodo no que se refere à identificação de letras e palavras, às vezes necessárias

para o entendimento da figura. Com a ajuda dos dois alunos e o auxílio da reglete,9 inserimos as

letras (inclusive o alfabeto grego) e as palavras necessárias para identificar as atividades, além de

abandonarmos o giz e utilizarmos uma caneta, ou lápis, para que o papel ficasse marcado apenas

quando fizéssemos pressão ao rabiscar a folha. Desse modo, conseguimos produzir objetos com

um leve relevo, do mesmo lado em que o desenho é feito (ou ainda do lado oposto).

9 Instrumento usado para escrita manual do braille. A reglete é composta, basicamente, por uma régua-guia, entre cujas
partes, inferior e superior, a folha é colocada.

Figura 5: Professor confecciona o material que será utilizado em sala.
Fonte: Arquivo do autor

A dinâmica da tela de desenho trouxe benefícios à autonomia do aluno em sala de

aula, pois a sua utilização diminuiu a demanda de um acompanhamento mais direto com o

professor, e possibilitou o mesmo acompanhamento das aulas de trigonometria que os alunos

videntes. Ao utilizar a tela de desenho podemos apresentar, para o aluno cego, qualquer de-

manda que tenha fugido da proposta da aula, de forma mais rápida. Isso sem contar com a

possibilidade de os materiais necessários estarem disponíveis para a aula sobre a mesa.
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A tela de desenho foi um ganho percebido por professores e alunos na sala de aula

regular. Por outro lado, ainda que a tela tenha sido útil para professores e para as aulas do

NAPNE, por ser um trabalho individualizado, os discentes entenderam que o Multiplano con-

tribuía plenamente para o aprendizado de trigonometria.

Para os alunos nos dois ambientes, o mesmo material não era adequado. Nesse caso,

ambos sentiram-se mais confortáveis em utilizar os materiais produzidos na tela de desenho e

no Multiplano, nas aulas regulares e no NAPNE, respectivamente.

6. Considerações finais

O trabalho apresentado teve como objetivo principal refletir sobre a possível evolução

e a adequação na produção de materiais grafotáteis, a partir do entendimento das necessidades

dos alunos com DV e das limitações dos professores de Matemática que participaram do proces-

so, principalmente no que tange à necessidade de se ter um material com qualidade e confecci-

onado com rapidez, e que sofresse alterações por conta das demandas surgidas em sala de aula.

A fim de propiciar autonomia e a máxima de independência dos alunos com DV nas

aulas regulares e nos acompanhamentos do NAPNE, era fundamental que conseguíssemos

ampliar seus conhecimentos na mesma proporção que os alunos videntes, sem que as limita-

ções visuais fossem consideradas empecilho para o aprendizado.

O relato exposto abordou vários momentos de inquietude da equipe de Matemática

do campus Centro do Colégio Pedro II, vivenciados ao longo do primeiro semestre de 2019.

Podemos considerar produtiva a evolução dos materiais que os alunos utilizaram,

principalmente com a colaboração desses os alunos nos dois ambientes, a perspectiva de ma-

ximizar os instrumentos em situações distintas, a possibilidade de dar passos mais longos em

direção à um aprendizado mais significativo, a adequação de futuras aulas com a participação

mais efetiva dos alunos e avaliações que utilizem materiais grafotáteis.

Conseguimos equacionar nossas dificuldades com as necessidades dos dois alunos,

de modo que houve aprendizado para os assuntos trabalhados em trigonometria no primeiro

semestre. Contudo, acreditamos em um eterno aprendizado, e que podemos caminhar para

novos desafios, não só desafios futuros em relação ao ensino de Matemática, como também

trabalhar com a Geometria Espacial para o ano seguinte, além de refletirmos sobre a necessi-

dade de adequar esses mesmos materiais utilizados, uma vez que quatro novos alunos com DV

irão ingressar no campus em 2020.
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P O L Í T I C A
E D I T O R I A L

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 recebi-

mento dos artigos se dá em fluxo contínuo, conforme a ordem de chegada. O prazo para avalia-

ção 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 publi-

cadas nas revistas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es), não refletindo, necessaria-

mente, a opinião do Corpo Editorial da revista.

A aprovação final do artigo é de responsabilidade da Comissão Editorial da revista Benja-

min 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 altera-

ções 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 Transferên-

cia dos Direitos Autorais (ANEXO I) implica, automaticamente, o aceite do(s) autor(es) para a publi-

cação 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 dis-

cutir; deve centrar a problemática no campo da deficiência visual; deve apresentar elementos
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empíricos ou argumentações suficientemente desenvolvidas que fundamentem as conclu-

sões; 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 pers-

pectivas para a continuidade dos estudos. Somente serão aceitos nesta categoria artigos escri-

tos por profissionais de reconhecida experiência no assunto.

2.4 Resenha Crítica

Apresentação comentada e detalhada do resumo de obras que tenham até dois anos, conta-

dos 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 Ro-

man, tamanho 12, justificado, parágrafo com 2 cm).

3.1 Título do trabalho:

O título deve ser apresentado em português e inglês.

3.2 Resumo
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Deve ser incluído um resumo informativo em português e inglês (abstract) de aproximada-

mente 200 palavras.

3.3 Materiais gráficos, quadros e tabelas:

Fotografias nítidas e gráficos (estritamente indispensáveis à clareza do texto) poderão ser acei-

tos (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 acompa-

nhados 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 cientí-

fica 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 hipó-

teses 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 tercei-

ro 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 envi-

ado com as devidas modificações em fonte colorida (cor azul) ou sublinhado. Por fim, será

reavaliado e passará à fase final.
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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 dispen-

sado ao tema; consistência argumentativa; rigor da abordagem teórico-metodológica; quali-

dade 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.
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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 docu-

mento, 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
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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:




