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EDITORIAL

Prezados leitores!

É com grande satisfação que apresentamos mais uma edição da revista Benjamin Constant.

Promover a ascensão intelectual, social e humana, realizar e divulgar estudos e pesquisas nos campos

pedagógico, psicossocial, de saúde, e de inclusão das pessoas com deficiência visual, são alguns dos

objetivos e competências do Instituto Benjamin Constant. Nesse sentido, a revista Benjamin Constant,

desde 1995, tem se consolidado como um dos meios de promoção, divulgação e o intercâmbio de

experiências, conhecimentos e inovações tecnológicas na área da deficiência visual, de forma pioneira

e singular.

Nessa direção, o primeiro volume da edição 61 da revista Benjamin Constant apresenta seis produções

em formatos de artigos e relatos de experiência. Os textos apresentam temáticas diversificadas e têm o

propósito de trazer à tona discussões que permeiam a educação de pessoas com deficiência visual (DV),

sob o ponto de vista de quem pesquisa e/ou atua diretamente na educação desse público.

Os trabalhos foram desenvolvidos em diferentes espaços educacionais; revelam produtos educacionais,

discussões acerca da subjetividade no processo de ensino e aprendizagem, e a importância da intervenção

multidisciplinar na educação de pessoas com deficiências, dentre elas as surdocegas. Espera-se que

mais do que relatar pesquisas e experiências, os textos possam promover reflexões críticas, subsidiar

outras investigações e auxiliar todos aqueles interessados na educação e no desenvolvimento pleno das

pessoas com DV.

Na seção de artigos, Elaine Luiz de Carvalho, Patrícia Ignácio da Rosa, Vagner Santos da Cruz apresentam

a pesquisa intitulada Construtor de Gráficos: uma proposta para autonomia na construção. Os autores

destacam a presença constante de gráficos e tabelas na vida das pessoas e lembram que esses recursos

se apresentam com grande apelo visual, o que o torna um empecilho para pessoas com DV. Muitos

trabalhos e pesquisas se debruçaram em produzir gráficos e tabelas acessíveis, o que contribui bastante

para o ensino de pessoas com DV. No entanto, possuem características limitantes por não permitirem

que os alunos possam construir os seus próprios gráficos.

Diante disso, desenvolveram um recurso pedagógico bidimensional, interativo e de baixo custo, que

apresenta flexibilidade na formação das representações visuais. Permite construir curvas de forma

automática, proporcionando autonomia na construção e interpretação de gráficos por alunos cegos. É

um trabalho que se mostra extremamente interessante e traz muitos outros desafios à pesquisa, como

a viabilidade financeira de sua confecção e distribuição para outras instituições.

No segundo artigo, Aspectos da subjetividade de aluno com deficiência visual, Edinaldo Bomfim Sales

apresenta um recorte de sua pesquisa de Mestrado, que teve como foco investigar as condições de

desenvolvimento da escolarização de um aluno com deficiência visual em um município do interior do

Estado do Pará. A pesquisa se revela de forma muito interessante, e tem como pano de fundo a teoria da
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subjetividade e sua epistemologia qualitativa. O estudo teve como objetivo compreender os processos

de subjetivação constituídos por alunos cegos e com baixa visão acerca de seus processos de

escolarização. O trabalho aborda um estudo de caso com um sujeito que iniciou a escolarização já na fase

adulta e os resultados apontam que as barreiras encontradas por esse sujeito se revelaram uma mola

propulsora dos processos de subjetivação, mobilizando e impulsionando o indivíduo a melhor enfrentar

suas dificuldades.

Na seção de relatos, Isabela de Oliveira Teixeira apresenta o trabalho intitulado Adaptação de tecnologias

de apoio em crianças com baixa visão na Sala de Recursos Multifuncional: estudo de caso, que se propõe a

compartilhar com o leitor um trabalho desenvolvido na Sala de Recursos Multifuncional com uma criança

de oito anos de idade, com baixa visão. A autora aponta a importância de se realizar uma Avaliação

Funcional da Visão e das necessidades dos alunos, para que, a partir dessa avaliação, seja possível identificar

os recursos mais adequados à educação e atendimento desses alunos nas Salas de Recursos

Multifuncionais. O trabalho teve como objetivo geral identificar tecnologias de apoio e adaptar os recursos

necessários para promover a participação do aluno de forma mais autônoma dentro dos espaços

escolares. Como resultados, a autora aponta a importância de se oferecer recursos adequados, mas

também destaca a necessidade de ensinar o uso desses recursos para a pessoa com deficiência visual, e

assim desenvolver as suas potencialidades e melhorar a sua interação com o meio.

Em se tratando de pesquisas com seres humanos, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

é um documento que visa proteger a autonomia das pessoas participantes de pesquisas, no qual atestam

estar cientes de suas condições e seus direitos como sujeitos de uma investigação. Sobre essa temática,

Bianca Della Líbera e Claudia Jurberg apresentam o Relato de Experiências Compreender para atuar: o

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para participantes de pesquisa com deficiência visual. No relato,

as autoras destacam a importância de se respeitar as especificidades e singularidades do investigado

enquanto pessoa com deficiência visual, no que se refere à apresentação detalhada da investigação e os

meios de coleta de dados e a autorização para participar da pesquisa.

O texto aponta ainda a necessidade de se conversar com pais e responsáveis, e destaca a importância de

se redigir o TCLE em braille ou em formato ampliado, explicando ao participante os objetivos, ônus e

bônus da pesquisa, assim como a natureza de sua participação e seus direitos como participante

voluntário.

O trabalho seguinte, A intervenção fonoaudiológica na surdocegueira: estudo de caso das autoras Juliana

de Sá Machado Guilam, Luciana Damasceno Ribeiro trazem como pano de fundo a importância das

equipes multidisciplinares no atendimento às pessoas com deficiências. Nesse relato, as autoras

destacam a atuação da equipe de fonoaudiologia do Instituto Benjamin Constant (IBC), com uma criança

de nove anos de idade do sexo feminino, com síndrome de rubéola congênita, cega e com

comprometimento auditivo. A pesquisa teve por objetivo intervir na construção da comunicação do

surdocego, no sentido de minimizar ou driblar as dificuldades encontradas por essas pessoas e contribuir

para a inclusão social desses indivíduos.
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Fechando o volume 1 da edição 61, a revista apresenta a pesquisa da professora Carla Maria de Souza,

intitulada Braille, quanto mais precoce melhor. O texto traz a experiência de uma professora cega na

educação de alunos com DV e relata duas experiências simultâneas com crianças com baixa visão que

possuíam prognóstico de perda total da visão. Ambas já haviam sido alfabetizadas no sistema comum e

foram introduzidas no uso do Sistema Braille, ficando uma em uma turma com alunos com baixa visão e

a outra em uma turma com alunos cegos. O relato destaca a importância do Sistema Braille para a

emancipação e a autonomia da pessoa cega, e traz como contribuição à literatura a relevância de se

colocar a criança com deficiência visual cada vez mais cedo, e pelo máximo de tempo possível, em

contato com o Sistema Braille que fará parte de sua vida e será seu meio prioritário de leitura e escrita.

Esperamos que os trabalhos fomentem outras/novas discussões e reflexões. Desejamos a todos uma rica

e proveitosa leitura!

Fábio Garcia Bernardo
Comissão Editorial
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RESUMO
Gráficos e tabelas são importantes para o ensino de maneira geral, e por uma escolha social são usualmente expressos
por meio de representações visuais. Estas representações são muito comuns em nossa sociedade e bastante utilizadas
no espaço escolar, contudo, as representações táteis, que atendem as pessoas cegas, acabam sendo pouco utilizadas.
Considera-se importante que o aluno cego também possa ter acesso a tabelas e gráficos, contribuindo para o
desenvolvimento de sua capacidade de abstração e generalização. A maioria dos recursos gráficos existentes,
especificamente criados para esse público, apresenta materiais prontos que viabilizam a interpretação de gráficos,
porém também possuem características limitantes por não permitirem que os alunos possam construir gráficos a partir
dos dados de uma tabela, por exemplo. Neste trabalho, foi desenvolvido um recurso pedagógico bidimensional, interativo
e de baixo custo, que apresenta flexibilidade na formação das representações visuais. Permite construir curvas de forma
automática, proporcionando autonomia na construção e interpretação de gráficos por alunos cegos. Este artigo tem
como objetivo validar o uso do “Construtor de Gráficos”, como instrumento pedagógico, no processo de ensino e
aprendizagem de alunos cegos, de acordo com as impressões de revisores e alunos.
Palavras-chave: Construção de gráficos. Deficiência visual. Autonomia.

ABSTRACT
Graphs and tables are important for teaching in general, and for a social choice, are usually expressed through visual
representations. These representations are very common in our society and are widely used in school space, however,
the tactile representations, which serve the blind people, end up being little used. It is considered important that the
blind student can also access the tables and graphs, contributing to the development of their capacity for abstraction and
generalization. Most existing graphical features specifically designed for this audience have ready-made materials that
make graphics interpretation viable, but they also have limiting features because they do not allow students to construct

S A CEÇÃO RTIGO IENTÍFICO  
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graphs from the data in a table, for example. In this work, a two-dimensional, interactive and low-cost pedagogical
resource was developed that presents flexibility in the formation of visual representations. Allows to construct curves
automatically, providing autonomy in the construction and interpretation of graphics by blind students. This article aims
to validate the use of the “Graphic Builder”, as a pedagogical tool, in the process of teaching and learning blind students,
according to the impressions of reviewers and students.
Keywords: Graphics construction. Visual impairment. Autonomy.

1. Introdução

Este trabalho apresenta as etapas de produção e avaliação de um recurso pedagógico,

denominado “Construtor de Gráficos”, criado para auxiliar o aluno cego na construção e inter-

pretação autônoma de gráficos. Idealizado para atender às demandas existentes do segundo

segmento do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, o Construtor também permite a repre-

sentação e a interpretação de diversas situações.

Os sujeitos envolvidos, neste estudo, apresentam características que exigem a adoção

de estratégias e de materiais de ensino diferenciados, pois são alunos com deficiência visual. O

desafio é trabalhar os conceitos a partir das necessidades e das características dos discentes,

ampliando suas possibilidades de construção e interpretação das representações.

Há muitas formas de se trabalhar os fenômenos representados por gráficos; um bom

exemplo disso são as representações impressas em tinta, texturizadas e replicadas em películas

de policloreto de vinila (PVC), também conhecidas como materiais grafotáteis.

[...] a representação grafotátil é importante e pertinente para o aluno cego no con-
texto educativo inclusivo. Contudo, há ainda um longo caminho a percorrer na cons-
trução e utilização de materiais/imagens em relevo para motivar a aprendizagem e
promover um ambiente facilitador da inclusão (LIBERTO; RIBEIRO; SIMÕES, 2017, p.
9).

Esses recursos procuram criar pontes representacionais entre a imagem visual contida

nos gráficos e a percepção tátil, relação de grande importância no ensino inclusivo. As repre-

sentações são criadas transformando linhas, tracejados e pontos impressos em tinta, em eleva-

ções e texturizações perceptíveis ao toque, que de acordo com Rosa (2015), são mais utilizadas

para os conceitos que não permitem o toque direto. As representações tornam-se necessárias

para facilitar o acesso das pessoas com deficiência visual, já que a percepção visual é especial-

mente valorizada no ensino de Ciências. Destaca-se que o apelo visual, normalmente, ocupa

um papel central no ensino, como pode ser observado nos livros didáticos atuais: “Apesar dos

outros sentidos serem de grande importância para os indivíduos, o sentido visão parece domi-

nar toda e qualquer atividade que se realize no ambiente escolar” (CAMARGO, 2003, p. 1).
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Embora a representação grafotátil em película de PVC seja um instrumento pedagógi-

co importante no ensino, a película não consegue substituir os objetos tridimensionais, como

as maquetes. Edman (1992) chama a atenção para os aspectos complementares de um objeto/

conceito:

A imagem é apenas uma maneira de organizar a mente. É um ponto de referência e
nunca pode tomar o lugar de um objeto tridimensional. No entanto, pode ser um
complemento muito importante para tal objeto e muitas vezes é uma condição ne-
cessária (EDMAN, 1992, p. 8, tradução dos autores).

Consideramos importante assegurar, aos alunos cegos, o acesso às mesmas ferramen-

tas disponíveis a alunos videntes,4 segundo as recomendações dos Parâmetros Curriculares

Nacionais (BRASIL, 1997, p. 29): “Utilizar e compreender tabelas, gráficos e relações matemáti-

cas gráficas para a expressão do saber físico. Ser capaz de discriminar e traduzir as linguagens

matemática e discursiva entre si”. A Base Nacional Curricular Comum (BRASIL, 2016), do Ensino

Fundamental II, também reforça a importância dessas ferramentas no ensino:

Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações ima-
ginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário, expressar
suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens
[gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna e outras lingua-
gens para descrever algoritmos, como fluxogramas e dados] (BRASIL, 2016, p. 265).

A igualdade de oportunidades deve ser proporcionada ao aluno com deficiência para

que, de fato, seja incluído no processo educacional. Vygotsky (1997a) chama a atenção para a

necessidade de encontrar caminhos que proporcionem a equidade no ensino:

A criança cega ou surda pode alcançar o desenvolvimento da mesma forma que as
crianças sem deficiência, mas deve utilizar métodos, caminhos e meios diferentes de
comunicação, e para o pedagogo é importante conhecer a peculiaridade na forma
pela qual deve-se conduzir a criança (VYGOTSKY, 1997a, p. 17, tradução dos autores).

Nesse sentido, é importante que o aluno cego tenha acesso e seja estimulado a com-

preender os conceitos expressos por meio de gráficos. Para compreendê-los, o estudante pre-

cisa reunir e associar informações, utilizando os seus sentidos remanescentes, contudo é preciso

considerar as diferenças existentes entre esses sentidos no processo de captação da informa-

ção. Soler (1999) esclarece essa questão ao tratar das principais características das adaptações

curriculares para alunos que apresentam somente a deficiência visual:

4 O indivíduo que utiliza a visão como principal canal de comunicação com o mundo que o rodeia.
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O fato de existir alunos cegos e com baixa visão na sala de aula envolve, em primeiro
lugar, um tipo particular de adaptação curricular: realizar ajustes que não afetam os
componentes curriculares básicos, de forma que esses não sejam modificados, subs-
tituídos ou suprimidos. Isso significa que as adaptações afetarão somente as ativida-
des, as estratégias metodológicas ou didáticas e os critérios de avaliação. Assim, os
alunos cegos ou com baixa visão seguem o mesmo currículo que os alunos videntes
que cursam o mesmo nível escolar; a cegueira não acarreta uma adaptação dos con-
teúdos conceituais (SOLER, 1999, p. 30, tradução dos autores).

Não cabe uma supressão curricular de conteúdos para alunos com deficiência visual,

mas sim uma adaptação de métodos e estratégias de ensino. Aos alunos com deficiência é

preciso garantir o acesso às mesmas informações oferecidas aos demais sujeitos participantes

do processo pedagógico, porém utilizando outros canais de captação da informação.

A partir da afirmação de Ferronato (2002, p. 53), de que “faltam recursos que possibili-

tem ao cego construir gráficos e/ou mesmo interpretá-los”, e pela análise dos materiais desen-

volvidos por Ferronato (2002), Uliana (2012) e Azevedo (2010), iniciou-se o desenvolvimento

de um material de baixo custo, que pode ser construído pelo próprio professor.

O objetivo deste artigo é apresentar as etapas de produção e testagem do Construtor

de Gráficos, recurso pedagógico criado para auxiliar o aluno cego na construção autônoma de

gráficos. Coimbra (2003) destaca que a autonomia implica em dominar o ambiente físico e

social para que o sujeito com deficiência alcance seus objetivos. Entendemos que o professor

pode contribuir nesse processo, de forma significativa, quando disponibiliza as ferramentas

necessárias para que o aluno com deficiência visual tenha igualdade de condições em seu

aprendizado.

Salienta-se que os dados coletados e apresentados, neste trabalho, são utilizados com

o objetivo de aprimoramento e aplicabilidade do material.

2. Metodologia e materiais

Este estudo tem como objetivo validar o uso do Construtor de Gráficos, como instru-

mento pedagógico, no processo de ensino e aprendizagem de alunos cegos, de acordo com as

impressões de revisores e de alunos. Para isso, utiliza uma abordagem metodológica qualitati-

va, que de acordo com Ludke e André (2013, p. 14), “envolve a obtenção de dados descritivos,

obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo

do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes”.
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 Em uma pesquisa qualitativa, os dados podem ser coletados por meio de entrevista,

como esclarece Oliveira (2016). Nessa investigação realizam-se entrevistas semidiretivas, gra-

vadas em áudio e fotografadas. A estratégia permite a utilização de roteiro e proporciona certo

grau de espontaneidade aos participantes.

Os conteúdos das gravações são transcritos e analisados a partir da técnica de análise

de conteúdo, que segundo Bardin (2016, p. 125), obedece aos seguintes critérios: exploração

do material, tratamento e interpretação dos resultados.

As entrevistas partem de três eixos norteadores: o primeiro eixo procura captar as im-

pressões dos participantes quanto às características físicas do Construtor de Gráficos; o segun-

do explora as impressões quanto ao processo de construção/compreensão do gráfico; e o

terceiro eixo observa as impressões dos participantes quanto à avaliação do material didático.

Dos dados coletados nesta investigação surgiram categorias. Neste trabalho, optamos por apre-

sentá-las ao longo da análise de dados.

As etapas de elaboração do Construtor de Gráficos são relatadas detalhadamente e

organizadas em sequência, visando a sua replicação. Os diversos materiais selecionados para a

composição do Construtor de Gráficos, e as várias tentativas de montagem deste recurso peda-

gógico são descritas. Todas as etapas do processo de produção são analisadas e dependem da

aprovação dos revisores cegos para posterior aplicação com os alunos, observando-se a im-

portância de se construir um recurso pedagógico que priorize as impressões das pessoas com

deficiência visual. Cerqueira e Ferreira (1996, p. 2) destacam que a elaboração de materiais

simples, tanto quanto possível, deve ser feita com a participação do próprio aluno.

Para compor a base do Construtor, uma placa de EVA (Ethylene Vinyl Acetate) de es-

pessura 7 mm é fixada sobre o papel Paraná 2 mm, e as marcações dos pontos são feitas na

base, previamente, por meio de perfurações.

A escolha dos pinos de encaixe de marcação para os pares ordenados também é ana-

lisada. Com o objetivo de diminuir custos e reaproveitar materiais, diversos tipos de objetos

são testados, dentre eles: tampas de refrigerantes, pinos de madeira utilizados em suportes

internos de armários com prateleiras, miçangas furadas e pinos plásticos que vedam o fundo

de canetas do tipo hidrocor (Figura1). Este último material apresenta qualidades ergonômicas

e um diâmetro adequado ao encaixe nas perfurações feitas na base em EVA, sendo escolhido

para fazer a marcação dos pares ordenados. Os pinos são perfurados (com material perfurante

aquecido ou com uma furadeira), obtendo-se um orifício para a passagem de um fio de nylon,

que permite a formação das curvas automaticamente.
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Figura 1: Fundo da tampa de caneta hidrocor furada.
Fonte: arquivo dos autores

Após vários testes, os materiais utilizados para representar as curvas são selecionados

com fios de espessuras diferentes, dentre eles: barbante, fio cordonê e fio nylon 0,5 mm. Este

último apresentou melhor resultado em função da sua flexibilidade e uniformidade. Dessa

forma, os materiais escolhidos e necessários à montagem da base do Construtor de Gráficos

são: EVA 7 mm; Papel Paraná 2 mm; Fio nylon 0,5 mm; Pinos plásticos que vedam o fundo de

canetas (hidrocor); Vazador nº 6; Carretilha de costura; Matriz texturizada ou película em PVC

(opcional); Cola de contato; Cola branca.

3. Etapas para a elaboração do Construtor de Gráficos

3.1 Etapa I – Preparação da matriz da malha quadriculada

Inicialmente, a malha quadriculada com os eixos cartesianos (Figura 2) é elaborada

em tinta, utilizando-se o software Corel Draw para, posteriormente, unir-se à película em PVC

(base para matriz). Assim que aprovada, digitalmente, é impressa em folha com gramatura de

120 g/m2, com dimensão de 28 x 29 cm.
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Figura 2: Malha quadriculada
Fonte: arquivo dos autores

A seguir é feita a texturização do material impresso em tinta (matriz), onde são utiliza-

dos os seguintes materiais: linha cordonê 001 para texturizar os eixos; linha cordonê 05 para as

marcações dos pontos; cola branca; e carretilha de costura para a texturização das linhas pon-

tilhadas.

A elaboração da matriz deve ser iniciada pela marcação da malha quadriculada, repre-

sentada em tinta por linhas pontilhadas. A texturização das linhas pontilhadas é feita no verso

da folha, sobre papelão, para permitir a entrada dos dentes da carretilha. Passa-se a carretilha

seguindo a marcação tracejada e, como apoio, utiliza-se uma régua. Esse procedimento deve

ser repetido em todas as linhas horizontais e verticais.

Para texturizar os eixos é preciso, primeiro, passar cola branca sobre as linhas do tipo

cordonê, aguardando a secagem completa. Em seguida, a linha enrijecida é fixada sobre os

eixos da malha quadriculada. Com a matriz pronta e aprovada leva-se à máquina termodupli-

cadora5 para replicar em relevo, observando que a matriz reproduzida servirá para futuras

replicações em PVC. Essa etapa é opcional, pois a própria matriz pode ser utilizada para fazer a

base do Construtor de Gráficos, o que democratiza a produção por não exigir equipamentos

sofisticados.

5 Termoduplicadora: aparelho duplicador de materiais que emprega calor e vácuo para produzir relevo em película de PVC;
ideal para reprodução de mapas e gráficos em relevo.
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O material reproduzido em PVC é anexado a uma outra folha impressa em tinta, sem

textura, por meio da utilização de fita dupla face transparente grossa. Após a fixação é necessá-

rio fazer as perfurações nos pontos cartesianos da malha quadriculada (Figura 3). Utilizou-se o

vazador de nº 6 (técnica opcional).

Figura 3: Conjunto vazado da malha quadriculada com película PVC.
Fonte: arquivo dos autores

3.2 Etapa II – Preparação da base em EVA e papel Paraná

Para a construção da base é preciso:

• Cortar um quadrado em EVA com dimensões 30 x 30 cm;

• Cortar um quadrado em papel, do tipo Paraná ou papelão grosso, com dimensões 30 x 30

cm;

• Colar o EVA no papel Paraná com cola de contato e aguardar a secagem;

• Fazer as marcações dos furos nesse conjunto, utilizando como referência a folha matriz

quadriculada, já perfurada;

• Fazer as perfurações utilizando os pontos marcados com o vazador nº 6;

• Após essas etapas é preciso sobrepor os conjuntos, fixando com cola de contato.

Após a finalização das Etapas I e II, obtemos a base do Construtor, como apresentado

na Figura 4:
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Figura 4: Construtor de Gráficos após a finalização.
Fonte: arquivo dos autores

3.3 Etapa III – Produção dos encaixes

Para atingir o formato das curvas é necessário perfurar os pinos de encaixe, o que

pode ser feito com uma furadeira ou com um prego aquecido. Essa perfuração permite a passa-

gem do fio de nylon de espessura 0,5 mm (Figura 5).

Figura 5: Conjunto pinos e fio de nylon.
Fonte: arquivo dos autores

A versatilidade do fio de nylon permite que a construção das curvas seja feita, auto-

maticamente, após o encaixe dos pinos nos pares ordenados. Isso é uma vantagem, pois na

maioria dos materiais didáticos disponíveis, a curva é representada por um conjunto de seg-

mentos de reta, sem que reflita, de forma fiel, o formato da curva que se deseja representar,

como parábolas, hipérboles e exponenciais.
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4. Testagem do material didático e análise de dados

As representações visuais convertidas em táteis devem ser de fácil percepção pelo

aluno; para tanto é preciso rigor na avaliação dos materiais.

Concluídas todas as fases de produção, o Construtor de Gráficos é apresentado, para

testes, a dois revisores, sendo o Revisor 1 cego congênito e o Revisor 2 com cegueira adquirida.

Após a análise, ambos aprovam o material. Com o recurso aprovado, iniciam-se os testes com

dois alunos cegos congênitos do 8º ano do Ensino Fundamental, do Instituto Benjamin Cons-

tant (IBC), habituados com gráficos bidimensionais replicados em película de PVC, apresenta-

dos nas aulas de Química. No entanto, da mesma forma que os revisores, os alunos ainda não

tinham experiência com a construção de gráficos.

Inicialmente, o material é apresentado aos revisores e alunos, individualmente, com a

finalidade exploratória de avaliar o formato, tamanho e manuseio do material didático desen-

volvido, observando-se as características de resistência e durabilidade do material pedagógico.

O material não deve provocar rejeição ao manuseio e ser resistente para que não se
estrague com facilidade e resista à exploração tátil e ao manuseio constante. Deve
ser simples e de manuseio fácil, proporcionando uma prática utilização e não deve
oferecer perigo para os alunos (SÁ, 2007).

Durante a etapa de reconhecimento do material (Figura 6) foram coletados relatos,

avaliando-se os aspectos qualitativos.

Figura 6: Alunos e revisores exploram o material didático.
Fonte: arquivo dos autores
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Valente (2008) destaca que a utilização do tato é realizada por etapas, e não de forma

global como o sentido da visão, e que o tamanho do material desenvolvido deve levar em

consideração o tamanho das mãos da pessoa com deficiência visual.

[Revisor 1]: É quadrado, o tamanho tá bom [...] tá adequado, é fácil de levar, muito leve.
É levíssimo, os buraquinhos estão de fácil percepção, as setas, as linhas, sinto a malha
quadriculada certinho.

[Revisor 2]: Ideal, porque é fácil pra o aluno carregar, pra fazer tarefas em casa, é leve.
Não ocupa tanto espaço assim [...], né? Achei ideal.

[Aluno 1]: Ótimo, muito bom! A forma ficou boa, deu tudo direitinho, acho que o
tamanho tá bom [...] se fosse menor os quadradinhos seriam muito pequenos, não
daria para identificar muito.

[Aluno 2]: Acho que tá bom, os buraquinhos tão de tamanho certo, tá legal pra carre-
gar, você vai colocar o material na mochila e não vai estragar é bem resistente, gostei
disso também.

Após essa etapa passamos à explicação dos elementos que formam os gráficos para

revisores e alunos: a malha quadriculada, os pares ordenados e os eixos cartesianos. A expli-

cação torna-se necessária, pois os revisores possuem pouca experiência com gráficos bidi-

mensionais.

Apresentados os pinos de encaixe dos pontos dos pares ordenados, solicitamos que os

participantes identifiquem os eixos, as setas e a malha quadriculada.

[Revisor 1]: Ótimo encaixe, ficam bem firmes, não ficam saindo. A textura dos eixos
está bem definida. Nesse material não há necessidade de usar o braille para a marca-
ção, porque cada furo tem seu valor, aí é só contar.

[Revisor 2]: Fácil, não tem como o aluno se perder porque o pino se soltou. Se o aluno
esbarrar sem querer com a mão, não tirar e aí ter que fazer tudo de novo. O aluno
tendo atenção no que o professor está passando, com esse material dá pra ele chegar
até os eixos, os pontos dos eixos x e y de forma tranquila.

[Aluno 1]: Os eixos ficaram bons, dá prá sentir bem, não está ruim... dá pra sentir o x e
o y, dá prá diferenciar bem. Eu achei muito bom para poder encaixar os pinos [...]
entender também ficou bom, achei que ficou muito legal.

[Aluno 2]: Tá tudo bem marcado, os eixos, as malhas. como você fez essa malha? Eu
gostei, ficou parecendo a letra l em braille, eu fiquei curioso por isso, como você
tinha feito.
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As características físicas do “Construtor” correspondem ao 1° eixo norteador deste tra-

balho e geram quatro categorias: tamanho, peso, texturização e encaixes, como apresentado

no Quadro 1. Pode-se dizer que o Construtor é aprovado, destacando-se em qualidade, leveza,

tamanho, formato e facilidade de encaixe dos pinos nos pares ordenados.

Quadro 1: 1º eixo norteador: características físicas

Fonte: arquivo dos autores

A partir desse momento é apresentado um quadro de valores, a revisores e alunos,

para que encontrem os pares ordenados correspondentes. Observamos certa dificuldade para

compreender a relação entre os valores (eixos x e y) que formam o par ordenado. As relações

entre os valores de x e os correspondentes valores de y são explicadas enfatizando-se as suas

correlações e o conceito de par ordenado. Além disso, explicita-se a relação direta entre os

valores contidos nos quadros e a sua representação através de uma curva:

[Revisor 1]: Depois da explicação ficou mais claro. Eu contei o valor do eixo y e contei
do eixo x e fui subindo até encontrar o ponto correspondente. É bom fixar o ponto
(0,0), para facilitar a contagem.

[Revisor 2]: No começo estava com dificuldades, no momento em que entendi conse-
gui chegar ao “eixo” de forma tranquila. Para marcar mantive meu dedo da minha mão
esquerda no eixo y e com a direita no x, eu fui subindo cada buraquinho [...] cada
casinha, até encontrar com o eixo y, e aí encaixei o pininho para demarcar.

[Aluno 1]: Ficou bom. Tá legal. Eu contei do x e contei do y e encontrei o buraquinho
(par ordenado) que ligasse os dois, o x e o y.

Pergunta: Quais as suas impressões quanto às características físicas do Construtor? 

Tamanho Peso Texturização Encaixes 

“o tamanho 
tá bom” (2) 
“a forma 
ficou boa” 
“tá bom” (3) 
“não ocupa 
tanto espaço 
assim” 
“ótimo, 
muito bom!” 

“muito leve” 
“levíssimo” 
“é leve” 
“é fácil de levar" 
“ideal, porque é 
fácil pro aluno 
carregar" 

“a textura dos eixos está bem definida” 
“não há necessidade de usar o braille” 
“dá pra chegar até os eixos x e y de 
forma tranquila” 
“os eixos ficaram bons” 
“dá pra sentir o x e o y, dá pra 
diferenciar bem” 
“tá tudo bem marcado, os eixos, as 
malhas” 
“eu gostei, ficou parecendo a letra l” 
“os buraquinhos estão de fácil 
percepção” 
“sinto a malha quadriculada certinho” 

“ótimo encaixe” 
“bem firme” 
“não fica saindo” 
“não tem como se 
perder, porque o 
pino se soltou” 
“muito bom para 
poder encaixar os 
pinos” 

 



Benjamin
Constant

20
Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 24, n. 61, v. 1, p. 8-25. 2020

Construtor de Gráficos: uma proposta para autonomia na construção e interpretação de gráficos por alunos cegos

[Aluno 2]: Eu fui contando a partir do eixo x e depois eu fui subindo pra encontrar o
ponto do eixo y, que eu achei mais fácil, porque na hora que falam, geralmente falam
o eixo x primeiro. Mantive o dedo no eixo x e andei com a outra mão no eixo y.

Após o entendimento dos conceitos de pares ordenados, inicia-se a construção da

curva a partir do quadro de valores. De acordo com os relatos a seguir, observamos que a

maioria dos envolvidos no estudo demonstra um receio inicial quanto à solicitação da cons-

trução do gráfico:

[Revisor 1]: A princípio pareceu difícil, mas após a explicação ficou mais fácil.

[Revisor 2]: Nunca construí um gráfico. Achei fácil, quando a gente ouve a palavra
gráfico já assusta. Porque é visual [...], né? Então pra gente que é deficiente visual,
assusta falar em construir gráficos, eu não esperava que ia ser assim tão fácil pra
construir [...] tão prático.

[Aluno 1]: No começo achei que ia ser difícil, porque sei lá [...] eu nunca tinha feito [...]
eu nunca fiz essas coisas, achei que ia ser difícil, mas depois que comecei vi que era
fácil, era só prestar atenção.

[Aluno 2]: Se você prestar bastante atenção nos dados, dá pra fazer direitinho, porque
só precisa prestar atenção na contagem pra não se perder, isso é uma coisa que é
uma questão de atenção, não tem outra solução pra poder resolver isso.

A seguir, a Figura 7 apresenta as etapas de construção e da percepção da curva por

alunos e revisores.

Figura 7: Alunos e revisores constroem e interpretam gráficos.
Fonte: arquivo dos autores

O processo de construção/compreensão dos gráficos é o 2° eixo norteador e gera duas

características: identificação dos pares ordenados, formação e percepção da curva, como apre-

sentado no Quadro 2.
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Pergunta: Como foi o processo de construção e percepção da curva a partir do quadro? 

Identificação dos pares ordenados Formação e percepção da curva 
“eu contei o valor do eixo y e contei do eixo x 
e fui subindo” (2) 
“é bom fixar o ponto (0,0)” 
“contei do x e contei do y encontrei o 
buraquinho” 
“fui contando a partir do eixo x e depois eu 
fui subindo pra encontrar o ponto do eixo y” 

“os contornos das curvas estão de fácil 
percepção” 
“o fio de nylon é fácil de esticar para ver o 
desenho da curva” 
“acho que ficou bem definido” 
“o nylon está ótimo porque define mais a 
curva” 

 

Quadro 2: 2º eixo norteador: processo de construção/compreensão dos gráficos

Fonte: arquivo dos autores

Os relatos indicam uma possível lacuna existente no ensino de gráficos para deficientes

visuais e a necessidade de representação por meio de outros canais de comunicação. Camargo

(2003) enfatiza que é comum que os alunos com deficiência visual sejam excluídos desse proces-

so, pela ausência de materiais que substituam os recursos visuais de maneira satisfatória.

Nesse momento inicia-se a avaliação das questões relacionadas à autonomia, usabili-

dade e ludicidade proporcionada pelo Construtor de Gráficos. Como observado nos diálogos

abaixo, alguns participantes referem-se ao Construtor de Gráficos como um material lúdico e

atrativo, quando afirmam que “parece um jogo” e que é “um passatempo”. Considera-se impor-

tante que o aluno se aproprie de um recurso, que desperte seu interesse e atenção para o

estudo do fenômeno observado.

[Revisor 1]: Tanto os eixos quantos os contornos das curvas estão de fácil percepção. O
fio de nylon é fácil esticar pra ver o desenho da curva, é flexível, eu posso isolar os
pinos que eu não estou usando, eles ficam aqui [...] firmezinho, não andam nem caem.
Após aprender a utilizar, tenho vontade de fazer sozinho, ficar construindo gráficos é
uma maneira de treinar o raciocínio. Parece um jogo.

[Revisor 2]: Dá nitidamente através dos pinos e da linha. Com certeza é um conjunto,
os dois trazem essa percepção para o aluno. Através da linha você liga um pino ao
outro, então não tem como o aluno se perder. Totalmente, não tem dificuldade ne-
nhuma, a única coisa é que o aluno precisa conhecer o espaço todinho [do material],
pra ele poder dominar. Dominando o material ele consegue sozinho. Conhecendo
cada casinha, a posição, o que cada um significa, ele consegue. É bastante prático
para o aluno, não tem dificuldade, dá pra ele fazer sozinho, encontrar de forma bem
fácil, bem prático, então dá autonomia para o aluno.

[Aluno 1]: Ficou melhor que no Thermoform [película em PVC]. O tamanho dos bura-
cos estão bons, o pino também tá legal, o nylon está ótimo, porque define mais [a
curva] dá pra aprender bem. Os pinos estão bem fixos, não dá pra se perder, até
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porque não fica soltando toda hora é uma coisa que você bota e fica preso. É muito
bom, dá pra aprender bem com ele. Eu gosto de desafio [...] é bom para passar o
tempo. É tão legal que eu passaria o dia todo fazendo.

[Aluno 2]: Para construir exige muita concentração, não é difícil não, só precisa de
muita concentração se não você acaba pulando um, mas pra entender a curva ficou
bem legal. Ficou mais fácil. Com fio ficou mais fácil de entender do que só com os
pinos. Acho que ficou bem definido, eu gostei [...] eu não achei difícil de fazer, ficou
bem simples, bem fácil, é uma coisa que você passando a mão aqui, dá pra entender.

O processo de avaliação do material é o 3° eixo norteador e gera três características:

autonomia, usabilidade e ludicidade, como apresentado no Quadro 3.

Os relatos acima demonstram que a conjugação dos pinos com a linha de nylon é

importante para a percepção da forma da curva, trazendo uma noção de continuidade. Tam-

bém ressaltam a importância da fixação dos pinos, que não se soltam nem escorregam, trazen-

do segurança no manuseio do material. As primeiras percepções demonstram que o material é

adequado para os alunos do Ensino Fundamental II, ainda que a experiência anterior com

gráficos seja pequena.

Durante a construção da curva, observamos alguma dificuldade inicial, que é solucio-

nada por meio de intervenções do professor. Contudo, surpreende positivamente a velocidade

de compreensão dos conceitos e a capacidade de materialização dos gráficos, pelos partici-

pantes, tendo em vista a falta de experiência na construção de gráficos.

Além das retas ou conjuntos de retas, o Construtor permite a representação de diver-

sas outras curvas – exponenciais (Figura 8), hipérboles e parábolas –, a partir de um quadro de

valores. Os quadros podem ser disponibilizados pelo professor ou este pode sugerir valores

adequados para que os alunos construam os seus próprios quadros.

Pergunta: Quais as suas impressões quanto ao uso do Construtor? 

Autonomia Usabilidade Ludicidade 
“tenho vontade de fazer 
sozinho” 
“dá pra ele fazer sozinho” 
“dá autonomia” 

“dá pra aprender bem com 
ele” 
“é bastante prático” 
“não tem dificuldade” 
“muita concentração” (2) 
“gosto de desafio” 

“é uma maneira de treinar o 
raciocínio” 
“parece um jogo” 
“é bom para passar o tempo” 

 

Quadro 3: 3º eixo norteador: avaliação do material

Fonte: arquivo dos autores
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Ressaltamos que o Construtor não é adequado para construir gráficos em que os pares

ordenados sejam formados por números não inteiros, o que representa uma limitação do ma-

terial; há outros caminhos/métodos para esses casos específicos. Além disso, o material pode

ser aperfeiçoado incluindo-se outros quadrantes para explorar regiões do gráfico com valores

negativos. Apesar dessas restrições, o material mostra-se útil para iniciar os alunos deficientes

visuais no mundo dos gráficos.

Mesmo tendo sido pensado para ser utilizado principalmente em aulas de Matemáti-

ca, Física e Química, o Construtor é uma ferramenta multidisciplinar que também pode ser

utilizada para outras áreas do conhecimento.

Figura 8: Curva de maior complexidade feita no Construtor de Gráficos.
Fonte: arquivo dos autores

Desse modo, a utilização da ferramenta, Construtor de Gráficos, pode ser um caminho

para estimular o aluno cego a construir e interpretar gráficos de forma autônoma.

5. Conclusões

O desenvolvimento de materiais didáticos adaptados é essencial para fornecer, aos

alunos com deficiência visual, igualdade de condições no processo de ensino e aprendizagem

em relação aos alunos videntes. Os materiais acessíveis colaboram para a superação de barrei-

ras educacionais em conteúdos associados ao sentido da visão.

Percebe-se que a construção e a interpretação de gráficos, tanto por alunos videntes

como por alunos cegos, apresenta dificuldades. Por outro lado, são recursos muito utilizados,

sendo fundamentais para o desenvolvimento do aluno nas aulas de várias disciplinas e em

situações cotidianas.
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Este trabalho apresenta mais uma alternativa para a construção e a interpretação de

gráficos por alunos com deficiência visual, uma vez que pretende colaborar para uma aprendiza-

gem mais ampla de conteúdos relacionados a gráficos. O Construtor de Gráficos possui baixo

custo e pode ser reproduzido por professores e escolas com poucos recursos, contribuindo para

a ampliação da autonomia e inclusão do aluno com deficiência visual.

Os vários relatos de revisores e alunos demonstram dificuldades e um receio inicial na

construção dos gráficos. Como esses recursos são socialmente associados ao sentido da visão,

é natural que – em um primeiro momento –, a pessoa cega se sinta desconfortável. Contudo,

observou-se que após as intervenções do professor e da aquisição do conhecimento prévio

necessário, foi possível construir os gráficos de forma independente, demonstrando que o

material didático desenvolvido contribuiu para a ampliação da autonomia dos estudantes.

Outras etapas de investigação do material devem ser exploradas, a fim de verificar o

progresso dos alunos de diferentes séries ao construir curvas mais complexas.
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Aspectos da subjetividade de aluno com deficiência
visual
Aspects of subjectivity of visual disabled student

Edinaldo Bomfim Sales1

RESUMO
O presente artigo, decorrente de uma pesquisa de dissertação de Mestrado, teve como foco investigar as condições de
desenvolvimento da escolarização de um aluno com deficiência visual do Ensino Médio, pois, de modo não casual, são
pessoas que ainda enfrentam pseudorrepresentações de incapacidade ou extraordinariedade. Produzimos uma pesquisa
com alunos com deficiência visual de um município do interior do Estado do Pará, com fulcro na teoria da subjetividade
e sua epistemologia qualitativa. Tratou-se de um caso que integrou um estudo de caso múltiplo por via do método
construtivo-interpretativo. Dentre os participantes, todos com deficiência visual egressos do Ensino Médio, trataremos
neste artigo de um dos casos. O estudo teve como objetivo maior compreender os processos de subjetivação constituídos
por alunos cegos e com baixa visão acerca dos processos de escolarização no Ensino Médio. A produção das informações
junto ao participante, ora tratado, se deve ao fato de ser sujeito em condição de deficiência que vivenciou realidades
escolares já na fase adulta, sendo indivíduo com propriedade para se manifestar com profundidade sobre sua singularidade.
Os instrumentos utilizados em momentos diversos para produzir as informações foram, primeiramente, um questionário,
seguido de um roteiro de entrevista, seguido por um completamento oral de frases e finalizamos com uma dinâmica
conversacional. As informações deram conta de que no contexto em que estavam as maiores barreiras é que os processos
de subjetivação mais se mobilizaram, impulsionando e ensinando o indivíduo a enfrentá-las.
Palavras-chave: Subjetividade. Deficiência visual. Ensino Médio.

ABSTRACT
The present article, derived from a masters dissertation research, aimed to investigate the developmental conditions of
the schooling of a student with visual impairment in High School, since, not coincidentally, they are people who still face
pseudo-representations of disability or extraordinariness. We produced a research with visually impaired students from
a municipality in the interior of the State of Pará, with a focus on the theory of subjectivity and its qualitative epistemology.
It was a case that integrated a multiple-case study using the constructive-interpretive method. Among the participants,
all those with visual impairment, graduated from high school, we will deal in this article with one of the cases. The
objective of the study was to understand the processes of subjectivation made up of blind students with low vision about
the processes of schooling in High School. The production of the information with the participant treated herein was a
reason for being subject in a condition of disability that experienced school realities already in adulthood, being individual
with the property to manifest in depth about its singularity. The instruments used at different moments to produce the
information were, firstly, a questionnaire, followed by an interview script, followed by an oral completion of sentences
and ended with a conversational dynamic. The information showed that in the context of the greatest barriers, the
processes of subjectivation more mobilized, impelling and teaching the individual to face them.
Keywords: Subjectivity. Visual impairment. High school.
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1. Introdução

Essa investigação buscou analisar características qualitativas das experiências escola-

res de um educando com deficiência visual (DV), notadamente, as configurações subjetivas

relacionadas ao seu processo de escolarização no Ensino Médio, compreendendo que a subje-

tividade individual de cada pessoa é uma produção humana que se inter-relaciona com a

subjetividade social. Nesse contexto, buscamos construir comunicações dialógicas com os ato-

res beneficiários da política na concepção da Educação Inclusiva, favorecendo a produção de

sistemas de configurações subjetivas individuais que, de modo pertinente, fez emergir refle-

xões sobre a política estatal de educação e suas implicações no meio social.

O participante foi um protagonista imprescindível nesse processo e sua singularidade

desvela avanços, desafios e dificuldades experenciados a partir desse sistema educacional. O

integrante da pesquisa também foi um aluno que sempre desenvolveu suas experiências esco-

lares na rede pública de ensino, na Educação de Jovens e Adultos (EJA), pertencente a um

município do Estado do Pará, foco desse estudo, e frequentando serviços de Atendimento

Educacional Especializado (AEE) no formato de Sala de Recursos Multifuncionais (SRM) e/ou

Centro Especializado para alunos com deficiência visual (CAP).

Pela teoria da subjetividade e epistemologia qualitativa adotada na pesquisa (GON-

ZÁLEZ REY; MARTINEZ, 2017), a questão de valoração da singularidade dos indivíduos é algo

bem observado, pois contribui para a qualidade das produções. Para o estudo de aspectos da

subjetividade, torna-se imprescindível a produção de informação sobre o tempo e o lugar

social dos indivíduos envolvidos numa pesquisa, identificando quem é o agente que está fa-

lando, quando e de que local ele está falando.

A pesquisa correspondeu a um processo qualitativo que, partindo da construção de

aproximações dialógicas, fomos interagindo com o participante, superando a relação entre

agente instituinte e instituído nas conversas. Por tal razão foi que o estudo de aspectos das

singularidades, pela produção de informações a partir da teoria da subjetividade e sua episte-

mologia de González Rey e Martinez (2017) mostrou-se adequado, já que a pretensão foi al-

cançar expressões múltiplas que não se constituíam pela via objetiva da fala, pois estavam

além da fala.

Através das transitividades comunicacionais emergiram subjetivações do participan-

te sobre seu processo de escolarização no Ensino Médio, que pela via das relações cotidianas

rotineiras não se manifestariam, uma vez que na dinâmica construída ele foi se apropriando da

condição de sujeito do diálogo. À medida que ia se conscientizando de sua propriedade de
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expressão sobre sua singularidade sem as pseudorrepresentações da cultura hegemônica, com-

preendemos que ele conseguiu explorar aspectos múltiplos de suas vivências no Ensino Médio.

O referencial teórico da nossa pesquisa fora subsidiado pela teoria da subjetividade

de González Rey e Martinez (2017). A esse referencial adicionamos o que produzimos de estu-

dos de outras investigações relacionadas ao tema, Caiado (2006), Amiralian (2009), Camargo

(2012) e González Rey (2018). Conduzimos o estudo buscando dispensar uma valoração à in-

ter-relação entre a subjetividade individual (inerente ao sujeito) e a subjetividade social como

produção de saberes (GONZÁLEZ REY, 2010).

Para González Rey e Martinez (2017), a subjetividade é uma produção complexa de-

corrente das emoções e processos simbólicos vivenciados por indivíduos, grupos e instituições

em um movimento incessante, advinda da vivência do sujeito ou agente no âmbito da cultura

e da sociedade. Toda ação, reflexão ou experiência humana são fontes novas de sentido subje-

tivo que podem provocar mudanças nas configurações em determinado espaço de relação ou

condição. Disso depreendemos que a principal fonte de desenvolvimento da subjetividade

são os processos relacionais e comunicacionais nos ambientes, mas também da cultura, das

emoções, da criatividade e da imaginação.

Por seu turno, a concepção da epistemologia qualitativa nos ensina que os processos

quantificadores não constituem o caminho para a efetivação (legitimidade) do saber. Mas não

é o simples fato de utilizar instrumentos qualitativos em uma pesquisa que definirá o seu cará-

ter qualitativo. O caráter qualitativo não seria algo inerente ao instrumento, mas ao conheci-

mento que vai se produzindo sobre uma realidade qualitativa que, por essa razão, não pode

ser quantificada, ou seja, jamais poderíamos construir representações quantitativas dessa com-

plexa e dinâmica realidade (GONZÁLEZ REY; MARTINEZ, 2017).

Regemos a investigação pelo suporte da metodologia construtiva-interpretativa da

teoria da subjetividade de González Rey e Martinez (2017), pretendendo alcançar expressões

múltiplas sobre o objeto em estudo, as configurações subjetivas sobre o processo de escolari-

zação de aluno com deficiência visual no Ensino Médio. O processo construtivo-interpretativo

é fundamentalmente caracterizado pela sua complexa materialização e movido por um cons-

tante dinamismo gerador de produções de informações inéditas que tonificam as capacidades

inteligíveis do pesquisador e dos participantes para a construção de conhecimentos novos.

Esse processo tem como estrutura básica a condição pela qual as hipóteses vão sendo constru-

ídas, à medida que o pesquisador entra na zona de conflito de informações que expressam o

problema da pesquisa, podendo consequentemente se confirmarem  ou não. Como questão



Benjamin
Constant

29
Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 24, n. 61, v. 1, p. 26-39. 2020

Aspectos da subjetividade de aluno com deficiência visual

problematizadora, buscamos explicitar, a partir das configurações subjetivas produzidas pelo

participante, de que maneira as práticas educacionais vinham sendo subjetivadas por ele e se

de fato vinham contribuindo para o seu desenvolvimento.

De modo geral, objetivamos compreender os processos subjetivos constituídos pelo

aluno com DV sobre seu processo de escolarização no Ensino Médio e, especificamente, anali-

sar os processos subjetivos decorrentes das relações do aluno com DV com a família, professo-

res e colegas em sua escolarização no Ensino Médio e, ainda, caracterizar possíveis contribuições

e/ou desafios do processo de escolarização e suas implicações nos processos ao longo da vida.

Como produto resultante das análises extraídas da produção das informações, construímos o

entendimento de que as experiências escolares despertaram no participante a geração de con-

figurações subjetivas tensas, de exclusões ou de um sujeito em ascensão que durante as vivên-

cias escolares conseguiu desconstruir dependências e assumir posicionamentos de resiliência

para aprender e se desenvolver.

2. Participante

Contribuindo com a compreensão sobre a trajetória socioescolar e condição visual do

integrante da pesquisa, apresentaremos algumas informações; para garantir a sua privacida-

de, optamos por pseudônimo para citá-lo.

2.1 Arnaldo

Sexo masculino, 50 anos, solteiro, aposentado, paratleta profissional. Havia iniciado

seus estudos em 2005, aos 38 anos de idade, sempre em situação de distorção idade/série,

frequentando um centro especializado para alunos com deficiência visual. Sempre estudou

em escola pública, na modalidade de ensino da EJA. Ingressou no Ensino Médio em 2010 e

concluiu em 2011. Em 2016, ingressou no Ensino Superior no curso de História em uma univer-

sidade pública federal. Com cegueira de nascimento, enxergava apenas a projeção de luz e

alguns vultos.

3. Aspectos éticos e instrumentos

Após ser aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) em Seres Humanos de uma

universidade federal brasileira, conforme Parecer nº. 2.303.763 (BRASIL, 2017), o projeto foi
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apresentado e discutido com os convidados para eventuais concordâncias e participações na

pesquisa. Durante o mês de outubro de 2017, entramos em contato com o participante via

telefone e depois presencialmente. Nestes primeiros contatos apresentamos a nossa proposta

e o convidamos a colaborar com o estudo. A aceitação do participante se deu em função da

disponibilidade e interesse em participar da pesquisa.

A utilização dos instrumentos se deu em encontros posteriores; primeiramente utiliza-

mos o questionário, seguido do roteiro de entrevista semiestruturado, seguido pelo completa-

mento oral de frases e finalizamos com a dinâmica conversacional.

Com o questionário objetivamos a caracterização sociodemográfica e familiar, regido

pelo Critério de Classificação Econômica Brasil (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE

PESQUISA, 2015). A partir desse instrumento extraímos informações sobre a qualidade de vida

dos participantes que pudessem subsidiar a aplicação dos instrumentos seguintes. O roteiro de

autoria do pesquisador e da orientadora foi organizado para identificar representações subje-

tivas dos alunos sobre seu histórico de escolarização, relação com a família, colegas e profes-

sores, bem como a relação com o conhecimento.

O completamento oral de frases correspondeu a um tipo de indutor curto que visa

potencializar a expressão singular do participante. Utilizamos indutores com o participante,

que adaptamos da produção dos autores González Rey e Martinez (1989), a partir das análises

atinentes aos temas que emergiram no diálogo durante a entrevista, as práticas relacionais do

participante com outros agentes da escola, qualidade do ensino, desafios, anseios e perspecti-

vas. Após a construção parcial de informações decorrentes dos momentos anteriores, e pauta-

dos nos indicadores de expressão de sentidos que mais emergiram nas falas, retornamos com a

comunicação dialógica com o participante para ampliar as expressões de significação dada

por eles e aprofundar o diálogo.

4. O caso Arnaldo

Com as informações do questionário constatamos que Arnaldo residia em casa pró-

pria, localizada em rua sem pavimentação e com abastecimento de água proveniente de rede

geral de distribuição. Quanto aos itens de conforto disponíveis, sua casa possuía apenas itens

básicos, como um banheiro, geladeira, máquina de lavar roupa e notebook com leitor de DVD,

sendo uma unidade de cada item. A família não possuía transporte próprio. O participante não

exercia o papel de pessoa referência da família, pois, de acordo com o Critério de Classificação
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Econômica Brasil (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE PESQUISA, 2015), não ocupava a

condição de membro da família que contribuía com a maior parte da renda domiciliar. Quanto à

escolaridade da pessoa de referência, na família de Arnaldo, foi declarada como analfabeta.

Utilizando os instrumentos seguintes como recursos de abertura para o diálogo, opor-

tunizamos aos participantes a organização das suas narrativas numa trama em que eles tive-

ram que definir sobre quais momentos de sua escolaridade deveriam falar, as situações fáticas

mais marcantes desse processo e como elas se davam, bem como quais as pessoas que deveri-

am aparecer nessas relações. Desse modo, surgiram eixos de significação a posteriori:

a) Qualidade do ensino da EJA;

b) Exclusão curricular;

c) Formação inicial dos professores;

d) Relações sociais escolares e o desenvolvimento do sujeito;

e) A prática desportiva;

f ) O aprendizado do braille;

g) Desenvolvimento de recursos subjetivos próprios;

h) O papel da escola e a construção do conhecimento.

Arnaldo atribuiu sua falta de acesso à escola quando criança ao fato de ter nascido

com deficiência visual e morar na zona rural de município de pequeno porte, no interior do

Estado do Maranhão, local em que não existia escola para pessoas cegas. Seus pais, por não

terem frequentado a escola – e irmãos que no máximo concluíram o Ensino Fundamental ou

Ensino Médio –, também não detinham nenhum tipo de informação sobre inclusão escolar de

pessoas cegas. Apenas em 2005 é que veio a se alfabetizar em braille, já depois dos 30 anos,

quando passou a frequentar um centro especializado para alunos com deficiência visual no

município foco dessa pesquisa. Isso desvela que a causa precípua que impulsionou Arnaldo ao

processo de escolarização pode ter sido as políticas educacionais adotadas a partir de 2003

pelo governo brasileiro, por meio do Programa Educação Inclusiva (BRASIL, 2016). Entretanto,

o participante colaborador faz pouca relação entre seu percurso de escolarização e a política

educacional da época.

Na entrevista, ao fazer uma retrospectiva de sua vida escolar no ensino da EJA, consta-

tamos, como indicadores, prejuízos no seu processo de escolarização em função da iniciação

tardia. A falta de acesso à escola até quase seus 40 anos de idade o fez gerar sentidos subjetivos



Benjamin
Constant

32
Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 24, n. 61, v. 1, p. 26-39. 2020

Aspectos da subjetividade de aluno com deficiência visual

de vivências escolares alheias ao seu tempo social de aprendizagem, sentindo-se inferiorizado

na sua capacidade de aprender em relação aos colegas ingressantes na escola em idade propí-

cia: “[...] no meu caso, pra mim foi mais difícil do que os outros colegas [...] eu já com quase 40

anos e um jovem, um adolescente com 15, a facilidade dele aprender era muito maior do que a

minha, né?”.

Na dinâmica conversacional, e a partir da contextualização sobre os desafios enfren-

tados pelo aluno da EJA, firmada por Frigotto (2009), retornamos a essa concepção metodoló-

gica a respeito desse ensino, algo que insta em sua fala como um ensino muito resumido,

restando-lhe a função de ofertar uma educação elementar para aquelas pessoas que ingressa-

ram tardiamente na escola. Como se depreende, “[...] Quando eu falo que o EJA é pra alguém

que já... avançado, numa idade mais avançada, já não conseguiu estudar quando criança, com

seus 17 e 18 anos, que é o tempo de terminar o ensino médio [...]”. O participante ratifica sua

concepção antes levantada. E reitera: “[...] e... às vezes também a pessoa quer terminar para

entrar no mercado de trabalho [...]”.

Diante do feito, contestamos as argumentações de Arnaldo, pois se construiu sentidos

configuracionais mencionados sobre o EJA; sua escolarização é prova que denuncia a regra,

haja vista que a sua experiência com esse ensino lhe proporcionou outras experiências, como

o ingresso no Ensino Superior. Tal questionamento levou o participante a novas produções

subjetivas, como abordadas na dinâmica: “[...] apesar dele [EJA] ser resumido... isso aí também

vai da pessoa que está estudando, buscar né? Outras fontes, outros livros dentro daquilo que

ele começou a estudar, [...] pode muito bem se aprofundar mais [...]”.

Observe que o ensino da EJA não proporcionou a Arnaldo apenas o que denominou

como consequência genérica, ou seja, um ensino destinado àqueles alunos com distorção

idade-série, que precisariam construir uma instrução básica apenas com o objetivo de ingresso

no mercado de trabalho, como afirmou na entrevista: “[...] Então o EJA, ele é mais mesmo para

as pessoas que já começaram a estudar tarde, que nem eu, um estudo para... pelo menos para o

indivíduo terminar o ensino básico, para às vezes entrar no mercado de trabalho. [...]”. Portan-

to, ao vivenciar experiências, como a prática desportiva e a possibilidade de aprendizagens

que o levam ao Ensino Superior, Arnaldo construiu conhecimentos que foram além de suas

representações.

Quanto à formação docente, e de acordo com Camargo (2012) sobre essa política na

área da deficiência visual, compreendemos que suas expressões caminham para o entendi-

mento de que desde sua formação inicial, os docentes precisam se inserir num processo de



Benjamin
Constant

33
Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 24, n. 61, v. 1, p. 26-39. 2020

Aspectos da subjetividade de aluno com deficiência visual

constante envolvimento com os ambientes escolares para compreenderem suas dinâmicas

sociais e interculturalidades, evidenciando que o Estado precisa ser um dos principais garan-

tistas da implementação e efetivação dessas políticas. Considerando que a formação dos do-

centes não se exaure na graduação, o participante aponta, na dinâmica, uma questão que

denuncia uma política de formação que já se inicia de forma precária: “[...] o acadêmico [...] sai,

vai para o mercado de trabalho e... quando ele chega na sala de aula ele se depara com uma

pessoa que não enxerga [pausa] e às vezes ele nunca nem ouviu falar dentro da academia”.

Sobre a inclusão escolar de alunos com deficiência visual, Amiralian (2009) discute a

relação entre comunicação e participação ativa desses escolares, ressaltando que, se por um

lado a comunicação é compreendida como condição humana de interação social, por outro é

preocupante a existente dificuldade social de se comunicar adequadamente com pessoas ce-

gas ou com baixa visão. Para alcançarmos uma ambiência escolar que não se limite em garantir

apenas a mera presença do aluno com deficiência visual, é fundamental a busca pela partici-

pação efetiva dessas pessoas na elaboração das ações e programas destinados a elas, potenci-

alizando as parcerias para a sistematização do atendimento a qual se submeterão.

A reflexão de Arnaldo sobre sua singularidade o levou a produzir sentidos subjetivos

típicos de uma pessoa que antes não desenvolvia recursos subjetivos próprios, pois se mostra-

va muito resignado e passivo diante da prática escolar que estava posta. Transcendendo essa

condição, passou para sujeito ativo, que tem compromisso com a produção intelectual (MAR-

TINEZ; GONZÁLEZ REY, 2017), o que foi possível pela sua capacidade de problematizar as rea-

lidades vividas e criar novas práticas relacionais já com os avanços configuracionais de suas

compreensões iniciais sobre seu processo escolar. Portanto, o desenvolvimento de recursos

subjetivos próprios corresponde à capacidade do indivíduo de avançar na produção de inteli-

gibilidades por meio da personalização de novas informações. Tais processos subjetivos é que

proporcionaram a Arnaldo uma consciência crítica e criativa da realidade escolar.

As aspirações pelo conhecimento implicam na sua mobilização de estar sempre bus-

cando fazer parte de novos espaços sociais. Daí o compromisso de ingressar no Ensino Superi-

or, representando o aferimento de novos desafios que o mantém engajado num processo de

busca por outras vitórias, sobretudo quando declarou na dinâmica que “[...] a vitória de con-

cluir o ensino, o nível superior. Porque não adianta apenas você chegar no Ensino Superior, [...]

ali dentro é mais ou menos outra batalha pra você... sair do Ensino Superior, aprender alguma

coisa [...]”. Isso demonstrou o quanto Arnaldo, movido por esforço volitivo, vinha gerando

sentidos novos que iam além de suas representações.
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Pela teoria de Vigotski (1997), compreende-se que diante da realidade posta com a

existência da cegueira, é controversa a concepção biológica e determinista da compensação,

auferida por outras percepções sensoriais, como o tato e a audição. O que de fato existe é uma

compensação social produzida pela reorganização da capacidade de linguagem do indiví-

duo, levando-o à superação de limites ou impedimentos gerados pela falta de condição de ter

acesso a experiências ambientais pela via da visão. Mas vale a ressalva de que o fenômeno da

compensação social não se trata exclusivamente da linguagem. Mesmo que a linguagem ocu-

pe lugar de destaque, Deciete (2013) ressalta através da concepção vigotskiana, que esse pro-

cesso também é constituído pela mediação cultural e pelas relações de ensino que

proporcionam outras experiências de aprendizagem no processo de desenvolvimento do in-

divíduo.

Sobre sua escolarização no Ensino Médio, e com base nas informações antes produzi-

das, questionamos o participante a respeito do que ficou de legado, o que ficou de memória.

Imediatamente Arnaldo expressou na dinâmica: “Ele fica marcado na vida da... da pessoa, é...

[pausa] o momento em que você entra para o Ensino Médio, ou seja uma... se sente uma pessoa

útil, feliz, porque você está enfrentando mais uma etapa na sua vida [...]”.

Aferindo alguns momentos da entrevista em que não transitou pela sua fala esses

momentos de satisfação, a fala acima epigrafada sinaliza que durante o Ensino Médio também

vivenciou processos no qual se autovalorizou, desacostado da dependência institucional es-

colar (MARTINEZ; GONZÁLEZ REY, 2017). Destarte, também demonstrou ter vivido momentos

de engajamento emocional e simbólico nesses processos, destacando uma relação dialógica

com outros sujeitos, pois ainda sobre seu Ensino Médio, “[...] ele deixa o... legado de vínculo

que você teve com, tanto com os professores como os colegas, né? No ambiente escolar e...

[pausa] te ajuda ali dentro daquele ambiente, a tu começar a ter mais uma visão, né? De mundo

[...]”. Pelas expressões, configurou que a relação dialógica com pares e professores o levou a

processos de aprendizagens imprescindíveis ao seu desenvolvimento intelectual, através de

problematizações sobre diversos tipos de contextos sociais; por exemplo, quando passou a

perceber que a inclusão escolar não é algo dado, mas construído; que a educação formal ofe-

rece meios de aprendizagem, mas não é a única responsável pela formação acadêmica do

indivíduo, dentre outros. E nos complementos seguintes, reafirmou suas convicções e perspec-

tivas para avançar ainda mais: “Nunca... dizer que não vamos conseguir; sempre buscarei...

conhecimento, porque sem conhecimento a pessoa não vai a lugar nenhum”.

Movido pela persistência que o define como sujeito detentor de recursos subjetivos,

produziu boas perspectivas. Substanciando sua trajetória protagonizada por um vencedor,
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alguém que sempre estará em busca de um bem maior, que é a construção do conhecimento,

emerge na sua fala sentidos subjetivos de um sujeito proativo, que se dá através do desenvol-

vimento de sua capacidade de ação volitiva, diferentemente de alguns momentos dialógicos

da entrevista, em que de modo resignado se via na condição de vítima do pragmatismo esco-

lar. Portanto, Arnaldo atingiu a condição de sujeito proativo quando passou a demonstrar sua

capacidade de se posicionar e tomar decisões diante das práticas escolares. Neste sentido, são

as condições sociais e culturais que têm o papel fundamental de possibilitar ou limitar seu

desenvolvimento, visto que a questão da deficiência não é somente biológica, mas sociocultu-

ral. O seu estudo deve se embasar na leitura de todo o processo, desde os aspectos pessoais,

interpessoais ao cultural-histórico (CAIADO, 2006).

Sua persistência lhe proporcionou desafios, que gerou novas subjetivações através

das práticas de envolvimentos sociorrelacionais de superação das resignações antes levanta-

das, por exemplo, pela via da prática desportiva, pela busca por tecnologias assistivas, pela

motivação de ingressar no Ensino Superior, etc. Quando abordou sobre sua relação com o

conhecimento nesse processo de escolarização, destacando o Ensino Médio, Arnaldo nos apre-

sentou, na entrevista, um marco importante para ele, que foi o ter acesso à leitura e escrita

braille. “No meu Ensino Médio e Fundamental, sim, é... não cheguei utilizar outro... [...] outras

tecnologias, era o braille”. Antes, quando obtinha informações na condição de ouvinte, consi-

derava-se meio incapaz de personalizar informações para construir conhecimento. “É, porque

no caso quando é... tu entras pra uma sala de aula, aí tu chega zerado, mas é... é importante

porque tu passas a conhecer é muitas coisas que tu só ouvia às vezes, falar né?”. Aqui, Arnaldo

ainda demonstrou sinais de uma compreensão sobrepujada dos saberes que se aprendem fora

do ambiente escolar, movido pelo mito de que só se aprende na escola.

A partir do momento em que se apropriou do Sistema Braille através de um centro

especializado, iniciando essa aprendizagem mesmo antes de ingressar no EJA, pôde ter acesso

às múltiplas informações para aprender outros conteúdos, provocando-lhe um desenvolvi-

mento com mais qualidade, pois durante os estudos no EJA, continuou a se aperfeiçoar nesse

sistema de leitura e escrita.

Também narrou que através de sua escolarização foi possível constituir outras rela-

ções sociais, destacando seu ingresso na área desportiva durante o Ensino Médio, a partir de

2011, com a prática de competições na natação, narrando na entrevista: “[...] através da escola

consegui entrar pra esta área e... onde também já... dentro dessa área, ela gera vários conheci-

mentos [...]”. Nos treinamentos e nas viagens para competições que continuava realizando,
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essa modalidade de esporte lhe proporcionou conhecer muitas pessoas, vários lugares do Brasil,

diversas experiências de vida, além de construir uma trajetória repleta de vitórias, integrando o

Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Tais relações sociais proporcionaram a Arnaldo novas pro-

duções subjetivas de conhecimentos, como o compromisso com a produção intelectual, a dedi-

cação e disciplina com as atividades do cotidiano, a superação de dificuldades na vida, etc.

Sobre essa forte relação com a prática desportiva na natação, experiência social que

teve acesso através da escola, quando cursava o Ensino Médio, reafirmou na dinâmica que “[...]

A pessoa pode... se descontrair bem, estar dialogando com pessoa de... de vários lugares do

país né? [...]”. Trata-se de uma prática social que ainda está inserido e que vem gerando sentidos

subjetivos essenciais a sua capacidade de ação e qualidade de vida. Como mencionado, “[...] e

isso foi um fator positivo que veio é... na minha vida, tanto na trajetória escolar e na trajetória

do esporte, e vem contribuir para o bem-estar da pessoa”. E analisando seus projetos de vida,

nos contou que pretendia continuar no esporte enquanto tivesse rendimento, mas que já vi-

nha conciliando essas atividades com aquelas da vida acadêmica, faculdade de História, já que

em 2016 ingressou numa universidade pública.

Ainda sobre a construção do conhecimento, levantamos um questionamento pelo

fato de Arnaldo ter afirmado, durante a entrevista, que nem toda informação que a gente

recebe na sociedade de modo geral (fora da escola) vai gerar conhecimento. E no completa-

mento oral de frases, explicitou que sempre buscará conhecimento, compreendendo que isso

é premissa elementar para o desenvolvimento do sujeito. Em razão de Arnaldo ter dispensado

uma importância maior ao processo escolar para a construção do conhecimento, indagamos

como ele compreendia essa relevância da função social da escola, ou seja, de contribuir para

que o sujeito transforme informação em conhecimento.

A respeito da produção na escola discorreu na dinâmica que “ela é possível através das

leituras, através dos textos em que tu... tu lê, onde você vai checar se aquele... se aquela infor-

mação que você obteve durante o dia-dia, se ela procede, se ela é verdade, se ela tem funda-

mento né?”. E quando questionado se tal processo só seria possível através das leituras,

completou: “Não, não é somente as leituras, mas todo um... contorno né? Com seu dia a dia,

depende do que tu estás vivendo, a... junto com os seus colegas de aula, no diálogo, alguma

coisa. Tudo isso vai contribuir pra um conhecimento”.

Repare que o participante aduziu sobre suas experiências escolares nas quais axio-

logicamente se posicionou a respeito do papel incondicional da escola, desenvolvido den-

tro de uma sistematização que a difere de outros espaços sociais. Ao destacar a importância
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da comunicação dialógica com os colegas nesse processo, assumiu o quanto as interações

socioescolares foram decisivas para que pudesse produzir conhecimento, pois para Martinez e

González Rey (2017), o desenvolvimento do sujeito se dá a partir de um lugar/tempo social, na

relação com os objetos e com os outros. Desse modo, interpretamos que as expressões do

participante condizem com a concepção de um ser em construção transitória, um ser que sem-

pre buscará conhecimento, evocando sua valoração de sujeito inconcluso.

5. Considerações finais

O estudo proposto se mostrou relevante pelo fato do participante ser um indivíduo

em condição de deficiência que vem vivenciando condições escolares múltiplas, razão pela

qual lhe proporcionou discutir o fenômeno social estudado com propriedade para abordá-lo

com profundidade. Com base nas configurações subjetivas do participante, discutimos como

esses processos complexos são subjetivados de forma diversa por uma pessoa com deficiência

visual que por eles passam.

As práticas relacionais de Arnaldo na escola e na classe comum, destacando o Ensino

Médio, em decorrência das políticas de “inclusão escolar”, antiteticamente, desvelam momen-

tos de exclusão, de poucas experiências sociorrelacionais com colegas e até mesmo de baixa

produtividade na sua aprendizagem. Entretanto, em um contexto onde as barreiras são maio-

res, os processos de subjetivação se materializam ainda mais de forma a expressar a realidade

vivida, ensinando o indivíduo a enfrentá-las. Assim, num decurso de tempo maior, a pessoa vai

se fortalecendo e se desenvolvendo ao enfrentar barreiras, o que aponta para a necessidade

de se avaliar com cuidado os resultados imediatistas das políticas e práticas de escolarização

de estudantes em contextos de classes comuns de escolas regulares. De igual modo, alertamos

também para o fortalecimento e garantia da relevante atuação dos apoios do atendimento

educacional especializado que, seguramente, preservam as especificidades nos processos de

escolarização desses indivíduos.

O delineamento adotado, de estudo de caso, por via do método construtivo- interpre-

tativo, contribuiu para evidenciar as singularidades das configurações subjetivas de indivídu-

os cegos ou com baixa visão sobre sua escolarização no Ensino Médio. Entretanto, o caso em

questão evidenciou o quanto a passagem pelo Ensino Médio, na modalidade da EJA, pareceu

importante para impactar configurações subjetivas de um estudante com deficiência visual,

reduzindo os sentidos de menos valia, possibilitando acesso ao conhecimento, desenvolvi-

mento pessoal e à progressão no processo de escolarização.
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Destacando aspectos da singularidade do participante, compreendemos que Arnaldo

não questionava a ordem social da escola, mas conseguiu avanços dentro dessa sistematiza-

ção escolar, inclusive porque também já havia construído outras práticas relacionais por ter

mais experiência de vida. Pelas configurações do participante, de tornar-se um sujeito ativo e

criativo na vida, parece que não fazia parte das expectativas da escola e, nesse aspecto, a

subjetividade social dominante da escola, quando desatenta às singularidades dos educan-

dos, pode desvalorizar ou depreciar saberes, desqualificar diferentes processos de construção

do conhecimento e ainda negar expressões múltiplas de aprendizagens. Isso demonstra que a

escola, como primeiro plano, pode não favorecer e estimular o desenvolvimento dos alunos,

mas fomentar um desempenho neoliberal meritocrático dentro da lógica mercantilista.

No caso estudado logramos evidências de que, durante o Ensino Médio, o participan-

te foi constituindo experiências múltiplas que o permitiu produzir inteligibilidades na condi-

ção de sujeito, que passou a se autoafirmar como sistema inconcluso e complexo, descentrado

de uma condição social escolar homogênea, e envolvendo-se em novos processos (GONZÁ-

LEZ REY, 2018). Portanto, o sujeito foi se construindo ao construir novas práticas relacionais.

Por fim, o caso em tela mostrou um estudante que, pela sua mobilização socioescolar,

conseguiu avançar até o Ensino Superior apesar das inúmeras dificuldades. Notadamente, as

práticas relacionais no Ensino Médio o tornaram mais resiliente, demonstrando a importância

do nível de ensino. Entretanto, ressaltamos que se trata de um caso singular, com ponderações

na sua generalização, pois a maioria desses estudantes, de modo resignado, sucumbe ao lon-

go do percurso e evade da escola após os fracassos; a evidência disso é o ainda baixo número

de matrículas de estudantes do público-alvo da Educação Especial no Ensino Médio e no Ensi-

no Superior.
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Adaptação de tecnologias de apoio em crianças
com baixa visão na Sala de Recursos
Multifuncional: estudo de caso
Production of an information book by a child with low vision in the Multifunctional Resource Classroom:
case study

Isabela de Oliveira Teixeira1

RESUMO
O presente estudo de caso refere-se a um trabalho desenvolvido na Sala de Recursos Multifuncional com uma criança de
8 anos de idade, com baixa visão.  Inicialmente foi realizada uma Avaliação Funcional da Visão e a partir da avaliação foi
possível verificar com quais recursos o aluno poderia se beneficiar e como adaptar as atividades. Para ensinar o uso
desses recursos e melhorar a visão funcional do aluno, foi proposto a produção de um livro com um tema de preferência
do mesmo. O trabalho teve como objetivo geral: identificar tecnologias de apoio e adaptar os recursos necessários para
promover a participação do aluno de forma independente nas atividades, na Sala de Recursos Multifuncional e na escola.
Como objetivos específicos: ensinar o uso de recursos visuais não ópticos; produzir um livro informativo sobre dinossauros.
O trabalho teve início no segundo bimestre do ano letivo e no final do ano observou-se uma melhora significativa no
desempenho e na participação do aluno nas atividades, tanto na sala de recursos quanto na escola.  O presente estudo
demonstrou o quanto é importante não só oferecer, mas ensinar o uso dos recursos para a pessoa com deficiência visual,
e assim promover suas potencialidades para melhor interação no seu meio.
Palavras-chave: Educação Especial. Baixa visão. Recursos não ópticos.

ABSTRACT
The present paper to refer to case study, about of the work developed in the Multifunctional Resource Classroom with an
8-year-old child with low vision. Initially a Functional Evaluation of Vision was carried out and from the evaluation it was
possible to verify with what resources the student could benefit and how to adapt the activities. To teach the use of these
resources and improve the student’s functional vision, it was proposed to produce a book with a theme of preference for
him. The main objective of the work was: to identify supporting technologies and adapt the necessary resources to
promote student participation independently in the activities, in the Multifunctional Resource Classroom and in the
school. As specific objectives: to teach the use of non-optical visual resources; to produce an informative book about
dinosaurs. The work began in the second two-month period of the school year and at the end of the year there was a
significant improvement in the student’s performance and participation in the activities, both in the resource classroom
and in the school. The present paper demonstrated how important it is not only to offer but to teach the use of resources
to the person with visual impairment, and thus to promote their potentialities for the best interaction in their environment.
Keywords: Special Education. Low vision. Non-optical resources.
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Introdução

A proposta do presente trabalho surgiu da necessidade de ensinar uma criança com

baixa visão a utilizar os recursos não ópticos de forma mais prazerosa e funcional, auxiliando

no desenvolvimento de suas habilidades.

A baixa visão ou visão subnormal se caracteriza como uma redução na capacidade

visual, que interfere ou limita o desempenho do indivíduo, mesmo após a correção com cirur-

gias, uso de lentes e/ou óculos, e requer o uso de estratégias e recursos específicos que aten-

dam às necessidades específicas de cada indivíduo (LAPLANE; BATISTA, 2008; BRUNO, 2009;

DOMINGUES; CARVALHO; ARRUDA, 2010). Do ponto de vista clínico, a baixa visão é caracteri-

zada pela acuidade visual inferior a 20/70 até percepção luminosa e campo visual inferior a 10

graus do seu ponto de fixação; do ponto de vista educacional seria a capacidade potencial de

utilização da visão para realizar tarefas (BRUNO, 2009). Ainda, de acordo com Bruno (2009), as

dificuldades quanto ao desempenho visual do sujeito podem ser agravadas por fatores ambi-

entais inadequados.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Visão Subnormal (SBVSN), as patologias que

ocasionam a baixa visão podem variar de adultos para crianças, portanto as causas são dife-

rentes de acordo com a faixa etária. Um estudo desenvolvido por Couto Júnior e Oliveira (2016)

teve como objetivo identificar e analisar as principais causas da cegueira e baixa visão em

escola para deficientes visuais. Os resultados mostraram como principais causas para cegueira

a retinopatia da prematuridade (21%), atrofia de nervo óptico (18%), glaucoma congênito

(16%), distrofias retinianas (11%) e neoplasias (8%). Já as causas de baixa visão foram: catarata

congênita (18%), glaucoma congênito (15%) e cicatriz de retinocoroidite (12%). Os autores

concluíram que as principais causas identificadas, tanto para a cegueira quanto para a baixa

visão, são ocasionadas por doenças evitáveis. Nesse sentido, destaca-se a relevância da iden-

tificação precoce dessas patologias para intervenção e planejamento de recursos necessári-

os, promovendo ambientes adequados para o desenvolvimento da pessoa com deficiência

visual.

A pessoa com baixa visão pode apresentar baixa acuidade visual para perto e a distân-

cia, campo visual reduzido, alterações quanto à identificação de contrastes, na percepção de

cores etc. No entanto essas características referentes à visão podem variar para cada indivíduo

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2003; ROSSI; VASCONCELOS; SALIBA et al., 2013).  Sendo

assim alguns terão autonomia na locomoção e outros irão precisar de auxílio para desenvolver

estratégias para atingi-la; alguns não terão dificuldade em realizar as tarefas escolares e outros
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necessitarão de auxílios, sejam ópticos (lupas e telescópios) ou não ópticos (ampliações, ilumi-

nação especial e outras adaptações do ambiente) para melhor desempenho nas tarefas escola-

res (LAPLANE; BATISTA, 2008; DOMINGUES; CARVALHO; ARRUDA, 2010).

Pensando nisso é crucial conhecer o indivíduo e suas características para propor re-

cursos visuais e as adaptações necessárias. Nesse sentido uma avaliação funcional da visão é

fundamental não só para a proposta dos recursos, como também para o planejamento das

atividades. No entanto, Rossi, Vasconcelos e Saliba et al. (2013) destacam a importância de se

diferenciar a visão funcional das funções visuais, avaliadas por oftalmologista, pois embora

haja alterações das funções visuais não há correlação entre elas. Por exemplo, duas crianças

com mesma acuidade visual não apresentam a mesma funcionalidade visual, que pode ter

relação com diversos fatores, como nível de estimulação, por exemplo. Segundo Rossi, Vascon-

celos e Saliba et al. (2013), a avaliação funcional da visão refere-se à avaliação da funcionalida-

de visual do indivíduo, de como ele realiza atividades funcionais relacionadas à visão, que

pode ser realizada através de observação e/ou questionários. Bruno (2009) sugere que a avali-

ação deve ser realizada em atividades práticas, na interação do indivíduo com as pessoas e

objetos do seu meio, em situações de observação informal do comportamento visual. A autora

sugere que a avaliação seja estruturada da seguinte forma: funções visuais básicas (reações a

luzes, natural, acesa ou apagada; reação à direção da luz); funções oculomotoras (fixação e

seguimento visual de objetos); funções visuo-perceptivas (relacionadas à percepção e cogni-

ção), e que essas sejam observadas preferencialmente em situações práticas: nas atividades de

vida diária, na escola, em atividades lúdicas, dependendo da idade e do desenvolvimento.

Sendo assim, a avaliação funcional da visão, embora pouco conhecida e discutida

(ROSSI; VASCONCELOS; SALIBA et al., 2013), é fundamental para propor o desenvolvimento das

habilidades da pessoa com baixa visão, e sua participação nas atividades tanto de vida diária

quanto acadêmica, pois possibilita a seleção dos recursos e adaptações necessárias, oportuni-

zando a acessibilidade e, consequentemente, o desenvolvimento da independência e autono-

mia. Nesse sentido, Domingues, Carvalho e Arruda (2010) destacam que a função visual é

aprendida; logo, quanto maior o contato do indivíduo com o seu meio, melhor será o seu

desempenho nas atividades e o desenvolvimento de suas habilidades para explorar, conhecer

e aprender.

Segundo Pedrosa e Campos (2016), o conceito de acessibilidade está relacionado ao

direito constitucional de ir e vir da pessoa com deficiência, e a efetivação desse direito oportu-

niza a inserção e a sua participação na sociedade. Dentre as diversas formas de possibilitar essa
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acessibilidade destacam-se as Tecnologias Assistivas (TA), que segundo o Comitê de Ajudas

Técnicas (CAT, 2007):

[...] é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba pro-
dutos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam pro-
mover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação, de pessoas com
deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, indepen-
dência, qualidade de vida e inclusão social.

Em relação aos recursos de acessibilidade, Pedrosa e Campos (2016) abordam que as

TA vão desde instrumentos de baixa tecnologia como lápis adaptado ou letra ampliada até as

ferramentas mais sofisticadas, como as da informática e programas específicos como os sinte-

tizadores de voz. A diversidade de recursos é fundamental para oportunizar a participação do

aluno nas atividades e apoiar o trabalho do professor. Dessa forma, inserir as ferramentas ne-

cessárias no processo de ensino e aprendizagem seria mais um meio disponível para desenvol-

ver as habilidades necessárias, a fim de promover a inclusão do aluno. Nesse sentido, a TA pode

auxiliar pessoas com baixa visão na realização de tarefas, estimulando para que use seu resí-

duo visual a fim de aumentar a eficiência na execução dessas atividades, proporcionando mais

autonomia para a pessoa (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2003).

Para que seja garantida a acessibilidade, inclusão e desenvolvimento das capacida-

des da pessoa com baixa visão é primordial a articulação do professor da sala comum e o

professor da Educação Especial2 em consonância com a proposta da atual política nacional:

[...] na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a constituir a
proposta pedagógica da escola, definindo como seu público-alvo os alunos com de-
ficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.
Nestes casos e outros, que implicam em transtornos funcionais específicos, a educa-
ção especial atua de forma articulada com o ensino comum, orientando para o aten-
dimento às necessidades educacionais especiais desses alunos (BRASIL, 2008, p. 15).

Apesar disso, sabe-se que são diversos os desafios e entraves para a efetivação da

proposta da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva

(BRASL, 2008). De acordo com Mendes, Vilaronga e Zerbato (2014), vários fatores contribuem

para esses entraves, como a fragilidade na proposta dessa política, a não especificação do

papel do professor da Educação Especial, a falta de investimento na contratação de profissio-

nais especializados, dentre outros, dificultando a articulação da escola comum e a Educação

Especial.

2 O termo se refere ao professor que atua na Sala de Recursos Multifuncional.
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Apesar das dificuldades e desafios, faz-se necessária essa articulação entre o professor

da sala comum e da Educação Especial, visto que essa parceria é fulcral no processo de inclu-

são. Diante disso, a proposta do trabalho desenvolvido com o aluno, participante do presente

estudo, tinha como pressuposto a comunicação com a professora da sala comum antes, duran-

te e após a conclusão do trabalho desenvolvido na sala de recursos, pois também tinha como

meta a generalização da aprendizagem para o contexto da escola. Sendo assim, o trabalho

teve como objetivo geral: identificar tecnologias de apoio e adaptar os recursos necessários

para promover a participação do aluno de forma independente nas atividades, na Sala de

Recursos Multifuncional e na escola. Como objetivos específicos: ensinar o uso de recursos

visuais não ópticos e produzir um livro informativo sobre dinossauros.

Metodologia

O presente trabalho refere-se a um estudo de caso, caracterizando-se por uma investi-

gação empírica de fenômenos contemporâneos inseridos em contextos da vida real, sendo

que uma de suas aplicações é descrever uma intervenção e o contexto no qual ela ocorreu

(YIN, 2001).

O trabalho foi realizado na Sala de Recursos Multifuncional, com uma criança de 8

anos de idade (o qual será chamado de F durante o texto), com baixa visão pela catarata con-

gênita. O aluno frequentava o 2º ano na escola regular e a sala de recursos na APAE duas vezes

por semana, sendo de 90 minutos o tempo de atendimento em cada dia, em uma cidade no Sul

de Minas Gerais (MG). F foi encaminhado pela escola, que não oferecia atendimento até então;

era alfabetizado, mas apresentava dificuldade quanto à compreensão e produção escrita. F fez

cirurgia de catarata quando ainda era bebê, e fazia acompanhamento desde então em uma

instituição especializada em São Paulo. No início, logo após a cirurgia, esse acompanhamento

era mais frequente e conforme F se adaptava ao óculos e o quadro se estabilizava, as consultas

eram menos frequentes, sendo na média de duas vezes ao ano, quando F começou a frequen-

tar a sala de recursos.

Na primeira conversa com a professora da escola comum, relatou as dificuldades que

F apresentava na escola quanto à participação nas atividades, que também era uma criança

agitada e algumas vezes com comportamento arredio e/ou ríspido. A professora mencionou a

dificuldade que tinha em desenvolver as atividades com F. Ela aumentava as letras algumas



Benjamin
Constant

45
Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 24, n. 61, v. 1, p. 40-54. 2020

Adaptação de tecnologias de apoio em crianças com baixa visão na Sala de Recursos Multifuncional: estudo de caso

vezes, oferecia uma folha maior, mas percebia que mesmo assim ele tinha dificuldade em par-

ticipar. Relatou que F era uma criança muito criativa, gostava de desenhar, fazer dobraduras,

mas também era uma dificuldade, pois se irritava quando não conseguia desenhar no espaço

disponível na folha; apresentava dificuldade quanto à coordenação motora, fazia desenhos e

letras grandes, dificuldade com recorte e organização espacial.

Nos primeiros atendimentos na sala de recursos foi realizada uma avaliação geral da

participação de F em atividades das quais a professora relatou que a criança tinha dificuldade,

observando-se o mesmo comportamento. Verificou-se também, nos atendimentos na sala de

recursos, que F tinha alguns interesses como dinossauros, animais, astros e carros de corrida.

Quando a atividade tinha alguma referência a um desses temas, demonstrava melhor partici-

pação, mantendo-se engajado por mais tempo.

Em um determinado atendimento na sala de recursos, F pediu para desenhar um di-

nossauro. Enquanto desenhava, a professora questionou sobre aquele animal, ao que F res-

pondeu: “Esse aqui é o Tiranossauro Rex. Você sabe qual era o tamanho dele?”, então a professora

disse: “Não sei, mas posso pesquisar e falar para você depois”. Em seguida, o aluno deu conti-

nuidade à conversa, levantando hipóteses sobre o tamanho do Tiranossauro, contando o que

conhecia sobre os dinossauros de forma geral, demonstrando interesse em saber mais. Foi

então que surgiu a ideia de desenvolver um trabalho no qual seria possível conciliar ativida-

des para auxiliar a aprendizagem da criança, através de recursos adaptados ao seu interesse.

Procedimento

Inicialmente foi realizada uma Avaliação Funcional da visão baseada no protocolo de

Bruno (2009), com o objetivo de obter informações sobre o funcionamento visual, compreen-

der as possibilidades globais e verificar as necessidades específicas e dificuldades que inter-

vêm no processo de desenvolvimento e de aprendizagem da criança, como pode ser observado

no Quadro 1.

O número de itens avaliados, na terceira coluna do quadro, se refere às atividades que

foram avaliadas em cada nível (Ex.: sensibilidade aos contrastes; mantém contato visual), de

acordo com as funções visuais. O protocolo de avaliação com a descrição de cada item (BRU-

NO, 2009) encontra-se no ANEXO A.
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Quadro 1: Funções e objetivos da avaliação funcional da visão

Fonte: Bruno (2009)

A partir dos dados dessa avaliação foi possível verificar com quais recursos F poderia

se beneficiar, como adaptar as atividades e como ensinar o uso desses recursos. De modo geral,

os resultados da avaliação demonstraram que F apresentou: reação a alto contraste; preferên-

cia por cores vibrantes; amplitude do campo visual lateral (esquerdo e direito) e superior, com

menor amplitude no campo visual central e inferior para ambos os olhos; dificuldade quanto à

organização espacial e coordenação olho-mão; fixação e seguimento visual por rastreamento.

Quanto à esfera visual, F identificou objetos médios (Ex.: tesoura, frutas de plástico, panelinha

Funções Objetivos Número de itens 

 

Nível 1 

Funções visuais básicas 

 

Observa as reações visuais básicas à 

luz, ao movimento, contrastes, 

cores, formas; contato visual, 

atenção e campo visual. 

10 itens avaliados por meio da 

interação com as pessoas, 

brinquedos e ambiente. 

 

 

Nível 2 

Função viso-motora 

Avalia as habilidades de focalização, 

fixação, seguimento e alcance visual 

de objetos. Verifica a esfera visual, 

coordenação olho-mão e olho-

objeto; manipulação de objetos e 

exploração visual do ambiente 

(visão espacial). 

28 itens avaliados em conjunto 

com as demais áreas do 

desenvolvimento por meio do 

ludodiagnóstico. 

 

 

Nível 3 

Funções viso-

perceptivas 

 

Analisa a habilidade de identificar, 

reconhecer, discriminar pessoas e 

objetos; relacionar objetos às 

gravuras. Identificar, relacionar e 

associar cores, formas, gravuras, 

fotos, letras, números e palavras. 

Observa a capacidade de percepção 

de detalhes e figura-fundo e 

constância perceptiva. 

23 itens avaliados em conjunto 

com as demais áreas do 

desenvolvimento por meio do 

ludodiagnóstico. 
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de brinquedo etc.) a um metro de distância, mas não identificou objetos pequenos (Ex.: carri-

nho, animais em miniatura etc.). Quanto à distância para identificação de letras maiúsculas, F

demonstrou identificação de letras na fonte 30 a uma distância de 50 cm, aproximadamente,

tanto no computador quanto na folha impressa.

Devido o interesse do aluno foi proposto a confecção de um livro, o qual seria feito

durante os atendimentos, e seria um dos trabalhos realizados, pois também eram desenvolvi-

das outras atividades. Diante do resultado da avaliação, observou-se que F necessitava de

ampliação dos marcadores nas teclas do computador e contraste, fundo amarelo e letras am-

pliadas em preto. Também foi necessário plano inclinado para o teclado e para apoiar os textos

para a realização de leitura, pois F apresentava dificuldade quanto ao campo visual inferior

para ambos os olhos. Marcação com contraste na folha para escrita (pauta ampliada com con-

torno em negrito) e desenho (retângulo com contorno em negrito para desenhar dentro do

espaço do retângulo) para organização espacial. Ampliação de materiais impressos e lupa

(fonte da lupa selecionada de acordo com a avaliação do próprio aluno durante a execução da

atividade).

A partir desses resultados, os recursos propostos para a produção do livro foram: lupa

do Windows, teclas do teclado do computador ampliadas e com contraste, pauta ampliada

com contraste e equivalente a duas linhas do caderno, uso de lápis 5B, desenhos com traçado

reforçado e contraste ou delimitação na folha (quando o desenho era livre), plano inclinado.

Sobre a proposta da produção do livro para o aluno, F ficou muito interessado e deu

sugestões no formato do trabalho, o qual foi compatível com texto informativo, pois ele gosta-

ria de pesquisar e escrever sobre as características e hábitos dos dinossauros, um de seus temas

de preferência. A proposta do trabalho tinha como objetivo ensinar o uso de recursos visuais

não ópticos e adaptar materiais para desenvolver algumas habilidades como coordenação

motora fina, organização espacial, produção escrita, entre outros.

Inicialmente, no atendimento anterior à realização da tarefa, a professora da sala de

recursos conversou com o aluno sobre qual dinossauro seria realizada a pesquisa, a fim de

selecionar e preparar os materiais necessários. No dia do atendimento, F realizou a pesquisa na

internet sobre um dinossauro que havia sugerido, leu sobre as principais características do

animal, produziu um pequeno texto (em folha avulsa) sobre as principais características do

dinossauro como nome científico, tipo de alimentação, tamanho, hábitos e ilustrou o texto.

Também foi combinado previamente com o aluno que algumas vezes seria levado impresso

para ele colorir, recortar e ilustrar; outras ele mesmo desenharia ou faria a montagem com



Benjamin
Constant

48
Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 24, n. 61, v. 1, p. 40-54. 2020

Adaptação de tecnologias de apoio em crianças com baixa visão na Sala de Recursos Multifuncional: estudo de caso

retalhos de papel. Posteriormente seria realizada a leitura para possíveis correções. O Quadro

2 mostra a sequência das atividades que foram realizadas para a confecção do livro, e o recurso

utilizado em cada etapa.

Cada etapa do procedimento, de como utilizar o recurso, era ensinada para o aluno.

Por exemplo, na primeira exposição à lupa do Windows, a professora da sala de recursos fez

cada etapa junto com o aluno, mostrando como selecionar e manipular o recurso; posterior-

mente, no mesmo dia do atendimento, a professora falava cada etapa para o aluno executar, e

quando apresentava dificuldade a professora retomava cada etapa perguntando qual era o

próximo passo. Se ainda assim o aluno apresentasse dificuldade, a professora mostrava como

prosseguir. Isso foi repetido até o aluno realizar a tarefa de forma independente. Quanto ao

modo de exibição da lupa e a ampliação necessária, inicialmente foi baseada na avalição fun-

cional. Porém, durante a realização das atividades com o recurso, o aluno ajustou o que era

necessário, tornando mais funcional para ele.

Quadro 2: Sequência da atividade

Fonte: Elaborado pela autora.

Etapa Atividade Recurso 

1ª Escolha do tema Conversa (Não havia necessidade de 

recurso adaptado). 

2ª Pesquisa na internet Lupa do Windows; marcadores nas teclas 

do computador ampliadas e com contraste 

(fundo amarelo, letras em preto, fonte nº 30 

cm). 

3ª Produção textual Pauta ampliada com contraste e 

equivalente a duas linhas do caderno; uso 

de lápis 5B. 

4ª Ilustração  Desenho ampliado com contorno 

reforçado e contraste ou delimitação do 

espaço na folha (quando o desenho era 

livre).  

5ª Leitura da produção escrita e 

possíveis correções 

Plano inclinado  
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Em relação ao desenho, ampliado e com contorno reforçado, no início a professora

orientava como perceber, identificar o desenho para posteriormente colorir, sendo que tam-

bém eram dadas instruções de como realizar a pintura, a forma como segurar o lápis e movi-

mentá-lo para não ultrapassar o contorno do desenho.

Como o aluno frequentava dois dias a sala de recursos, o combinado era um dia para

atividade de produção do livro e outro para outras atividades, pois as adaptações não eram

desenvolvidas somente com esse trabalho, mas sim em todas as outras atividades que realiza-

va na sala. No início do trabalho eram necessários dois dias para a finalização da tarefa; poste-

riormente, conforme o desempenho do aluno, em um dia de atendimento F conseguia realizar

todas as etapas da tarefa. O trabalho foi desenvolvido durante oito meses. As páginas do livro

foram confeccionadas durante os atendimentos, culminando na produção final do livro. F deu

um título à obra, elaborou a capa e ilustrou com seus desenhos. Depois de todas as páginas

finalizadas, a professora da sala de recursos o enviou para encadernação. O original ficou com

o aluno e uma cópia para a sala de recursos.

Durante o trabalho desenvolvido na sala de recursos eram realizadas conversas, em-

bora não tão frequentes, com a professora da sala comum. Após a avaliação funcional da visão

e a implementação dos recursos, o desempenho do aluno era relatado para a professora e

realizadas sugestões de como adaptar as atividades da sala para o aluno. A professora da sala

comum relatava sobre o desenvolvimento do aluno, em quais atividades havia melhor partici-

pação e em quais ainda apresentava dificuldade, o que também orientava o trabalho e as

adaptações na sala de recursos.

Resultados e conclusão

Observou-se uma melhora significativa no desempenho e na participação do aluno

nas atividades, tanto na sala de recursos quanto na escola. Embora não fosse possível o aluno

fazer uso de todos os recursos na escola, como a lupa do computador, F se beneficiou do uso

desse recurso, uma vez que facilitou o acesso à leitura para a pesquisa, melhorando essa habi-

lidade, além de melhorar seu funcionamento visual. Melhorou quanto à coordenação motora

fina, realizando recortes e colagem de forma mais precisa, e também quanto à organização

espacial, tanto no desenho como na escrita.
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A professora da sala comum relatou melhora no desempenho do aluno na escola,

principalmente na organização do material escolar, como o caderno, que estava com pauta

ampliada como sugerido, também na participação das atividades de forma geral e no seu

comportamento.

Antes da avaliação funcional da visão e início da intervenção, a professora da escola

comum tentou realizar algumas adaptações para o aluno, como materiais ampliados. No en-

tanto elas não foram eficientes, a princípio, pois não atendiam às necessidades do aluno, além

de não serem consistentes, pois algumas vezes o material estava adaptado e outras não, embo-

ra isso também tenha sido observado mesmo após as sugestões dos recursos. Essa era uma das

queixas da professora, pois mesmo após a inserção do aluno na sala de recursos e início da

intervenção, ela tinha dificuldade em adaptar o material, pois não era possível uma consistên-

cia nos encontros com a professora da sala de recursos, além da disponibilidade de horário

para produzir os materiais necessários. Destaca-se, assim, um dos desafios para a inclusão es-

colar da pessoa com deficiência, a articulação entre a professora da sala comum e da Educação

Especial, como citado por Mendes, Vilaronga e Zerbato (2014). A legislação indica a articulação

entre esses profissionais, no entanto define como período de trabalho do professor da Educa-

ção Especial o turno contrário ao do professor do ensino comum, o que dificulta as oportuni-

dades para discussão e planejamento.

O presente trabalho demonstra o quanto é importante não só oferecer, mas ensinar o

uso dos recursos necessários para a pessoa com deficiência visual, e para tal destaca-se a im-

portância de conhecer suas caraterísticas e potencialidades antes de propor os recursos e adap-

tações necessárias. Nesse sentido, a avaliação funcional da visão é fundamental para o

planejamento e organização das atividades. Por meio dos resultados da avaliação é possível

oportunizar a participação da pessoa com deficiência visual nas atividades e, consequente-

mente, o desenvolvimento da sua visão funcional. Nesse sentido, o aluno desenvolve a função

por meio do uso contínuo e progressivo da visão, através de ações coordenadas e experiências

que oportunizam a formação de imagens, a atribuição de significados e a formação de concei-

tos (BRUNO, 2002; 2009).

No momento em que o aluno com baixa visão é inserido na escola, ele precisa ter

acesso a todas as atividades escolares, ser estimulado e ensinado a usar os recursos necessários

e relevantes para o seu desenvolvimento e aprendizagem. Nessa perspectiva, Bruno (2009)
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discute que a avaliação, numa abordagem pedagógica e funcional, deve enfatizar a importân-

cia de se oferecer às pessoas com baixa visão diversas oportunidades de experiências integra-

das, e não somente alguns momentos de avaliação ou estimulação visual.  Ressalta-se a

importância de inserir e ensinar o uso dos recursos para a pessoa com baixa visão o quanto

antes, para a sua adaptação e aceitação, e assim incentivá-la a fazer uso dos recursos disponí-

veis para facilitar o acesso à informação e ao conhecimento.

Conclui-se que o trabalho desenvolvido na Sala de Recursos Multifuncional foi signi-

ficativo e eficiente para o aluno com baixa visão, uma vez que possibilitou melhora em seu

desempenho e participação, tanto na sala de recursos quanto na escola comum. Embora não

tenha sido possível uma articulação mais consistente entre as professoras, observou-se que os

momentos que tiveram oportunidade de comunicação foram importantes para auxiliar a prá-

tica da professora da sala comum, a qual aceitava sugestões e realizava as adaptações necessá-

rias, quando possível, para o aluno, além de orientar o trabalho da professora da Educação

Especial quanto ao direcionamento do trabalho na sala de recursos.

Como foi discutido, há uma escassez nessa articulação entre os profissionais da Educa-

ção Especial e da escola comum, e esse é um dos fatores que dificultam a inclusão escolar de

qualidade (MENDES; VILARONGA; ZERBATO; 2014). Nesse aspecto, as autoras sugerem que o

ensino colaborativo tem papel fundamental na inclusão escolar, modelo no qual o professor

da Educação Especial e da escola comum irão dividir as responsabilidades de avaliar e planejar

o ensino para um grupo de alunos com diversas caraterísticas. No entanto, apesar de diferen-

tes documentos e diretrizes educacionais serem compatíveis com a proposta do trabalho cola-

borativo, ainda são diversos os desafios para que ele se efetive de fato (MENDES; VILARONGA;

ZERBATO; 2014).

Diante disso, ressalta-se a importância da colaboração entre o professor da sala co-

mum e o da Educação Especial no processo de inclusão. No entanto, faz-se necessário uma

reformulação da atual política da Educação Especial, visto que ela prevê a articulação entre os

profissionais da escola comum e especial, porém não há uma diretriz quanto ao desenvolvi-

mento dessa parceria. Para que essa articulação se efetive, de fato, é necessária a regulamenta-

ção dessa proposta de trabalho na perspectiva da inclusão.
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ANEXO A
Avaliação Funcional de Habilidades Visuais e Necessidades Educacionais Especiais
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RESUMO
A obtenção de Consentimento Livre e Esclarecido é condição indispensável para que se façam pesquisas envolvendo
seres humanos. Para tanto, os pesquisadores devem apresentar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE),
que explica ao participante os objetivos, ônus e bônus da pesquisa, assim como a natureza de sua participação e seus
direitos como participante voluntário. As diretrizes para elaboração e apresentação do TCLE estão estabelecidas nas
Resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), sendo que esta última trata de particularidades da
pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. O presente artigo tem por objetivo relatar a experiência de elaboração de um
TCLE para estudantes com deficiência visual (DV), discutindo as adaptações necessárias para que as diretrizes fossem
seguidas ao mesmo tempo em que as necessidades do grupo em questão fossem atendidas. Como resultado, o processo
de apresentação e registro de consentimento e assentimento – foco de um estudo de caso anterior à publicação da
Resolução Nº 510/2016 –, foi importante para reflexão, inclusive da nova normativa, especialmente no que tange à
prática da pesquisa em Ciências Humanas e Sociais e direcionada a pessoas com deficiência visual.
Palavras-chave: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Deficiência visual. Conselho Nacional de Saúde.

ABSTRACT
Informed consent (IC) is the underpinning of ethical research in humans. It provides potential participants with relevant
information to help them decide whether to take part in a given research. In Brazil, the principles of IC are established in
Resolutions 466/12 and 510/16 of the National Health Council, the latter being specific about research in human and
social sciences. The purpose of this article is to report the experience of developing an IC for visually impaired students,
discussing adaptations to the process so that guidelines were followed and participants’ needs were met. As a result,
despite having taken place prior to Resolution 510/16, the process reported here brought to light important issues
related to the guidelines themselves, as well as to research in human and social sciences involving people with visual
impairments.
Keywords: Informed Consent. Visual impairments. Brazilian National Health Council.

S R EEÇÃO ELATO DE XPERIÊNCIA  
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Introdução

A obtenção de Consentimento Livre e Esclarecido do participante de uma pesquisa

envolvendo seres humanos e/ou seu representante legal é uma conduta preconizada pelo

Ministério da Saúde, regulamentada pelas Resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNE)

nº 466/12 (BRASIL, 2012) e nº 510/16 (BRASIL, 2016).

A consolidação dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) – surgidos nos Estados Unidos

nas décadas de 50 e 60 (FONSECA, 2015), e estabelecidos somente em 1996 no Brasil –, ocorreu

como uma forma de evitar trágicos casos como o de Tuskegge, no Alabama, no qual um expe-

rimento médico foi realizado pelo Serviço Público de Saúde americano para testar um medica-

mento contra sífilis e das atrocidades cometidas pelos nazistas durante a Segunda Guerra

Mundial (COSTA et al., 2009). Com a instituição dos CEP, nenhuma pesquisa que envolva seres

humanos deve ser conduzida sem que o projeto seja aprovado por um comitê formado especi-

almente para essa finalidade, e sem que os participantes e/ou seus representantes legais este-

jam cientes da proposta da pesquisa e assinem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

(TCLE) e/ou o Termo de Assentimento (TA) confirmando ciência.

A utilização do TCLE procura garantir que “o convidado a participar de uma pesquisa

possa se manifestar, de forma autônoma, consciente, livre e esclarecida” (BRASIL, 2012), ou

seja, o convidado deve compreender o objetivo da pesquisa, sua participação e os benefícios

e riscos envolvidos, assim como estar ciente de que o consentimento é livre e pode ser retirado

a qualquer momento sem prejuízo algum ao participante.

No entanto, a inexistência de um modelo padrão a ser seguido e de orientações para

algumas situações específicas dificulta a elaboração do termo, pois em alguns casos os forma-

tos comumente utilizados, que seguem as normas estabelecidas pela Resolução 466/12 (BRA-

SIL, 2012) não se adequam às necessidades dos convidados. Além disso, a hegemonia dos

padrões éticos necessários ao campo biomédico – incidindo também nas Pesquisas das Ciênci-

as Humanas e Sociais –, geram uma série de reflexões, novas configurações e diferentes exi-

gências (DINIZ, 2010; FLEISCHER; SCHUCH, 2010).

Como forma de atender a essa variada gama de pesquisas científicas existentes, o Con-

selho Nacional de Saúde publicou a Resolução 510/16 (BRASIL, 2016), que apresenta condutas

específicas para pesquisas em Ciências Humanas e Sociais não contempladas pela Resolução

anterior, publicada em 2012.
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É importante ressaltar que para o pesquisador alcançar, de fato, o objetivo esperado

com a obtenção do consentimento, o processo de apresentação dos termos de consentimento

e/ou assentimento é crucial para determinados campos, por exemplo, quando há intervenção

direta no corpo humano e, desta forma, necessária como respeito pela dignidade humana. É

esse processo que garantirá o pleno entendimento da proposta e a decisão realmente consci-

ente de participar da pesquisa.

Particularidades da deficiência visual

Quando nos debruçamos sobre questões relacionadas à deficiência visual (DV), verifi-

camos que ela se apresenta de diferentes formas e, considerando o histórico da deficiência

que cada pessoa traz, as necessidades que cada uma apresenta também são diversificadas.

Clinicamente, a deficiência visual engloba alterações na visão que vão desde a perda

parcial de funções visuais, como a acuidade visual e o campo visual, até a perda total da visão

(HADDAD; SAMPAIO, 2010), definindo dois grupos de deficiência: a cegueira – caracterizada

pela perda total da visão ou capacidade muito baixa de enxergar –, que exige a utilização de

recursos de substituição da visão; e a baixa visão ou visão subnormal – caracterizada por me-

nor comprometimento da capacidade visual –, quando a pessoa pode ser auxiliada por recur-

sos para melhor resolução visual (FUNDAÇÃO DORINA NOWILL PARA CEGOS; HADDAD;

SAMPAIO, 2010).

Legalmente, é considerada pessoa com deficiência visual aquela que apresenta acui-

dade visual igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica (cegueira)

ou acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica (baixa visão);

ou a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos igual ou menor que 60o; ou a

ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores (BRASIL, 1999; 2004). Vale ressal-

tar que existem diferentes formas de se expressar a acuidade visual, e a legislação brasileira

utiliza a notação decimal. A Tabela 1 apresenta a classificação da acuidade visual na tabela

decimal de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) (WORLD HEALTH ORGANIZA-

TION, 2016).

Classificação 
Visão 

normal 
Baixa visão 
moderada 

Baixa visão 
severa Cegueira 

Acuidade visual decimal até 0,3 0,3 a 0,1 0,1 a 0,05 abaixo de 0,05 

Tabela 1: Classificação decimal da acuidade visual

Fonte: World Health Organization (2016)
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No entanto, ainda que tenhamos as definições legais e clínicas da deficiência, na prá-

tica observamos que duas pessoas com o mesmo diagnóstico podem apresentar vivências e

necessidades bastante distintas. Isso acontece porque a autonomia na locomoção, na realiza-

ção de tarefas do cotidiano, e no desenvolvimento de atividades escolares/laborais; a necessi-

dade de auxílios ópticos (como óculos ou lupas) ou não ópticos (como ampliação ou iluminação

especial); a adaptação à utilização do Sistema Braille, de materiais táteis ou de equipamentos

de áudio variam entre as pessoas com deficiência visual e de acordo com as condições do

ambiente e com as experiências vivenciadas por cada um (LAPLANE; BATISTA, 2008).

Daí resulta que não podemos estabelecer uma forma única de comunicação e acesso

à informação para pessoas do DV; os recursos, estratégias e suportes utilizados irão depender,

em grande medida, das necessidades, interesses, objetivos e condições socioculturais de cada

um. Sendo assim, disponibilizar a maior quantidade e diversidade possível de recursos às pes-

soas com DV permite que cada um faça escolhas de acordo com suas necessidades e possibili-

dades, o que favorece sua participação autônoma nas diferentes atividades que precisam

desempenhar. Tal perspectiva, observada sob o ponto de vista da Resolução 466/12 (BRASIL,

2012), nos influenciou durante a elaboração e disponibilização do TCLE em uma pesquisa de

Ciências Humanas e Sociais e aplicada em uma população com DV, especialmente no que se

refere ao acesso e compreensão do conteúdo do termo, assim como a concessão do Consenti-

mento Livre e Esclarecido.

O objetivo deste artigo é relatar o processo de construção e apresentação do TCLE,

realizado antes da publicação da Resolução 510/16 (BRASIL, 2016), para uma pesquisa em

Educação e Saúde, desenvolvida dentro do Programa de Pós-Graduação em Biociências e Saú-

de, do Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz), cuja tese foi defendida em 2018. Como qualquer inter-

venção, incluindo pesquisa de opinião com participantes não identificados, e realizada até

2016, o projeto foi submetido, revisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com

Seres Humanos do Instituto Oswaldo Cruz (CEP Fiocruz/IOC). Acreditamos que os resultados

expostos neste estudo de caso, finalizado em 2018, podem incrementar o debate sobre o uso

do TCLE tanto em pesquisas na área de Saúde como na de Ciências Humanas e Sociais, que

envolvam seres humanos com deficiência.

Metodologia

O TCLE em questão foi elaborado para a pesquisa de doutorado (SILVA, 2018), que

buscou discutir as possibilidades de uso de mídias sociais em dispositivos móveis na Educação
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para a cidadania e na inclusão de estudantes com deficiência visual, tendo como pano de

fundo as questões relacionadas à saúde em seu conceito ampliado (FERREIRA; BUSS, 2002;

BUSS, 2009; CZERESNIA, 2009; ALMEIDA FILHO, 2011).

É importante ressaltar que para os participantes com deficiência visual e seus respon-

sáveis, que por vezes também são indivíduos com DV, foram necessárias adaptações no forma-

to de apresentação dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e do Termo de

Assentimento (TA), cujo conteúdo, na época, necessariamente precisava ser aprovado pelo

Comitê de Ética em Pesquisa, de acordo com Comitê Permanente de Ética em Pesquisa com

Seres Humanos (Resolução 466/12), assim como a condução da apresentação da pesquisa e

dos termos. A literatura sobre adaptação de TCLE para pessoas com DV é bastante escassa, e

destacamos aqui alguns estudos que orientaram a nossa prática.

Ashaye, Ajuwon e Adeoti (2006) relatam a obtenção do consentimento de forma oral

após a explicação dos objetivos do estudo, da participação voluntária e da confidencialidade

dos dados coletados em uma pesquisa sobre as causas e prevenção da cegueira em uma comu-

nidade yorubá da Nigéria. Khadka, Ryan e Margrain et al. (2012) descrevem a realização de

grupos focais com estudantes para comparar a rotina de crianças com DV e sem DV, mas sobre

o TCLE apenas relatam o envio de um kit contendo informação sobre a pesquisa e os termos, e

que o consentimento foi obtido das crianças e de seus pais ou responsáveis legais.

Em um artigo descritivo sobre a aplicabilidade do grupo focal com pessoas cegas,

Morgado, Campana e Tavares (2012) orientam a disponibilização do TCLE em tinta e braille,

sendo que o participante retém a cópia em braille e devolve ao pesquisador a cópia em tinta

assinada com auxílio da guia de assinatura ou com a impressão digital. As autoras também

indicam que a leitura pode ser feita pelo pesquisador ou pode-se disponibilizar tempo para

que os participantes façam a leitura individualmente, ressaltando que o tempo gasto nessa

etapa é maior com participantes cegos do que com participantes videntes. Já em um estudo

sobre a percepção e expressão da sexualidade de pessoas com cegueira congênita, França

(2013) relata apenas a apresentação do TCLE em braille.

Considerando tais descrições sobre a elaboração e a disponibilização do TCLE para

pessoas com DV, assim como a heterogeneidade do grupo em questão (estudantes cegos e

com variados tipos de baixa visão) e nossa experiência em uma escola especializada em

deficiência visual, optamos, na época, pela disponibilização dos termos em diferentes su-

portes: braille, tinta (documento impresso em fonte de tamanho corrente ou ampliada), ar-

quivo de áudio e arquivo digital, que pode ser acessado com auxílio de softwares de leitura
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de documentos digitais, leitores de tela ou sintetizadores de voz. Cada participante e/ou res-

ponsável recebeu sua cópia de acordo com sua necessidade ou preferência.

Resultados

Esta pesquisa se insere em um projeto de utilização de mídias sociais, especialmente

WhatsApp – aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e de chamadas de voz por

smartphone – para discussões de questões de interesse dos participantes, jovens estudantes

com deficiência visual. Além disso, a pesquisa levou à construção colaborativa de conheci-

mento e produção de conteúdo pelos próprios participantes que foi, posteriormente, compar-

tilhado também via mídias sociais. Neste caso, além do WhatsApp, foram utilizados o Facebook

– plataforma de rede social – e o YouTube – plataforma de compartilhamento de vídeos – com

o objetivo de atingir o público externo (SILVA, 2018).

Os participantes da pesquisa foram estudantes cegos e com baixa visão, de ambos os

gêneros, entre 10 e 20 anos de idade, regularmente matriculados no Ensino Fundamental do

Instituto Benjamin Constant (IBC), centro de referência nacional na área da DV. Os dados da

pesquisa foram coletados após recolhimento do consentimento, por meio de grupos focais,

observação de atividades complementares ao currículo com utilização das mídias sociais, en-

trevistas e inventário de material postado em diferentes mídias sociais, individual e coletiva-

mente (nas contas/perfis dos estudantes e dos grupos formados durante a pesquisa).

Os termos em braille foram impressos em impressora braille com a utilização do pro-

grama Braille Fácil, que converte o texto para o Sistema Braille; nos termos ampliados foi utili-

zada a fonte APHont, desenvolvida pela American Printing House for the Blind especificamente

para pessoas com baixa visão que utilizam fonte ampliada, em tamanho 24 como padrão ou

outros tamanhos de acordo com a necessidade do usuário. Outras fontes sem serifa, como

Arial, Verdana ou Tahoma, também são indicadas (MEÜRER; GONÇALVES; CORREIO, 2014). O

arquivo de áudio foi gravado em formato .MP3 pela pesquisadora e o arquivo digital foi con-

feccionado nos formatos .txt (texto sem formatação preferencialmente utilizado pelo Sistema

Dosvox), .doc (padrão Microsoft Word) e .pdf. Os arquivos em formato .doc e .pdf foram confec-

cionados de acordo com orientações de acessibilidade para documentos de texto (REGADAS,

2012; SALTON; AGNOL; TURCATTI, 2017).

Com os termos elaborados, foi feito um convite informal aos participantes para a pri-

meira etapa do estudo, o grupo focal (WILKINSON, 1998; VICTORA; KNAUTH; HASSEN, 2000;
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GONDIM, 2003; BROWNE, 2005; OLIVEIRA; LEITE FILHO; RODRIGUES, 2007; WIBECK; DAHLGREN;

OBERG, 2007; GIL, 2008; FLICK, 2009). O convite foi realizado individualmente aos estudantes

frequentadores do Laboratório de Informática Educativa da instituição onde foi realizada a

pesquisa. Foi feita uma breve explicação dos objetivos da pesquisa e da forma de participação

dos estudantes, ressaltando a participação voluntária na pesquisa, a confidencialidade dos

dados e a independência de participação com os resultados acadêmicos de cada um.

Para aqueles que se interessaram em participar foram entregues o TCLE e/ou TA no

suporte escolhido para apreciação prévia do participante, explicando que, no dia da atividade,

seria realizada uma leitura coletiva do termo para esclarecimento de dúvidas antes do início

do grupo focal. Mesmo optando por cópias digitais dos termos (em áudio ou texto), os partici-

pantes receberam um exemplar em papel em braille ou tinta conforme sua escolha, assinado

pela pesquisadora.

No momento do convite também foi encaminhado o termo em papel para os respon-

sáveis, no caso de estudantes menores de idade, com a possibilidade de solicitarem cópias em

outros formatos e de participarem da etapa inicial do grupo focal, onde seria realizada a leitura

coletiva para o esclarecimento de dúvidas. No entanto, os responsáveis não fizeram solicita-

ção de outros formatos nem compareceram ao grupo focal.

No dia marcado para o grupo focal, antes de iniciarmos com as questões de pesquisa,

fizemos uma leitura coletiva e explicação detalhada das etapas da pesquisa e do TCLE, de

forma que os estudantes pudessem tirar eventuais dúvidas e desistir da participação, se assim

desejassem. Nesse momento, os participantes puderam esclarecer os pontos que não haviam

sido bem compreendidos e, só então, decidir pela participação ou não na pesquisa. Embora

tenham sido convidados, nenhum responsável esteve presente nesse momento, e apenas es-

tudantes maiores de idade e menores que estivessem com o TCLE assinado previamente pelo

responsável participaram da atividade.

Os estudantes demandaram maior detalhamento sobre a forma de participação nas

mídias sociais (“Quem não tem perfil vai poder participar também?”; “Sim, utilizando um perfil

coletivo criado para o grupo”) e a garantia do anonimato na divulgação dos resultados (“Vão

usar nosso nome/nome completo?”; “Não, nenhum nome será utilizado. Usaremos letras do

alfabeto para nos referirmos a diferentes alunos, quando necessário”).

Todos os responsáveis, mesmo aqueles com deficiência visual, assinaram as cópias

retidas, e no caso dos estudantes que não assinavam seus nomes, foi dada a opção de usarem

a impressão digital ou consentimento verbal gravado em áudio. O recolhimento do consenti-



Benjamin
Constant

62
Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 24, n. 61, v. 1, p. 55-69. 2020

Compreender para atuar: o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para participantes de pesquisa com deficiência visual

mento foi feito após a leitura coletiva e explicação do TCLE, e antes do início da discussão do

grupo focal.

Um resumo dos suportes escolhidos, assim como da forma de consentimento dado, é

apresentado na Tabela 2. Conforme mencionado anteriormente, todos receberam cópias em

papel com a assinatura da pesquisadora responsável, e não houve solicitação de outros forma-

tos pelos responsáveis. Assim, na tabela estão apresentados apenas os dados referentes às

escolhas dos participantes.

 Formato de apresentação do TCLE/TA Formato do consentimento 

Participantes Braille Tinta Tinta 
ampliada 

Arquivo 
digital 

Arquivo 
de 

áudio 

Assinatura 
em tinta 

Impressão 
digital 

Oral 

Maiores de 
18, cegos 
(total = 3) 

0 0 0 2 1 0 0 3 

Maiores de 
18, BV* 

(total = 2) 
0 0 2 0 0 2 0 0 

Menores de 
18, cegos 
(total = 8) 

5 0 0 0 3 0 0 8 

Menores de 
18, BV 

(total = 8) 
0 2 6 0 0 8 0 0 

 

Tabela 2: Preferência de formato de recebimento do TCLE/TA e do consentimento

Legenda: *BV = baixa visão
Fonte: Elaborado pelas autoras

Quanto ao formato de apresentação do TCLE/TA, os estudantes cegos mais velhos, que

têm mais acesso e mais tempo de prática dos recursos de tecnologia, preferiram os arquivos

digitais, que podem ser acessados em computadores ou dispositivos móveis, ou os arquivos de

áudio, que podem ser acessados nos mesmos equipamentos e, também, em tocadores de MP3.

Já os estudantes com baixa visão preferiram os formatos em tinta, variando apenas o tamanho

da fonte, de acordo com sua necessidade.

Em relação ao formato do consentimento, os estudantes cegos, mesmo aqueles que já

tinham passado pelo treinamento de letra cursiva, preferiram o consentimento oral em lugar

da assinatura em tinta ou da impressão digital. Embora a escrita cursiva para pessoas cegas seja

considerada como um importante mecanismo para autonomia e independência, conceitual-

mente ela é direcionada para a escrita do nome de próprio punho, ou seja, a assinatura (BRU-
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NO; MOTA, 2001). Assim, ainda que os estudantes cegos recebam certo treinamento em escrita

cursiva, não são muitas as oportunidades que têm de usá-la, o que lhes causa certa inseguran-

ça no processo.

Além disso, a gravação do consentimento verbal traz menos constrangimentos para a

pessoa cega no que tange à sua escolarização, conforme nos explicou a Estudante A: “Quando

usamos a (impressão) digital, as pessoas pensam que a gente é analfabeto. Elas não percebem

que a gente é cego e não sabe escrever como elas”. Já entre os participantes com baixa visão, a

utilização da assinatura em tinta foi unânime.

Discussão

Devido ao momento em que foi realizado, o processo relatado neste estudo de caso

seguiu as orientações contidas apenas na Resolução 466/12 (BRASIL, 2012). No entanto, dife-

rentes itens dessa Resolução foram posteriormente revisitados e adequados à pesquisa em

Ciências Humanas e Sociais pela Resolução 510/16 (BRASIL, 2016).

O processo de Consentimento e Assentimento Livre e Esclarecido encontra-se no item

IV da Resolução 466/12 (BRASIL, 2012) e no Capítulo III da Resolução 510/16 (BRASIL, 2016).

Ambos tratam de questões importantes para que o participante possa se manifestar de forma

autônoma, consciente, livre e esclarecida, como o uso de linguagem adequada às característi-

cas dos participantes e a disponibilização do tempo necessário para reflexão sobre a participa-

ção, que pode incluir consulta a pessoas de confiança do participante. Orienta, ainda, que

deve haver espaço para esclarecimento de dúvidas, e permite maior flexibilização dos procedi-

mentos.

Respeitando tais itens, no momento em que foi feito o convite individualizado aos

participantes, pudemos explicar brevemente os objetivos, benefícios e possíveis riscos da pes-

quisa, e disponibilizamos o TCLE em diferentes suportes para que o convidado pudesse esco-

lher aquele de sua preferência e o levasse para casa, favorecendo a leitura autônoma, com a

possibilidade de pedir ajuda a alguém de sua confiança se assim fosse necessário. A leitura

prévia do TCLE também permitiu que os participantes tivessem a oportunidade de trazer suas

questões para o encontro presencial, quando foi feita a leitura coletiva do termo e o esclareci-

mento de dúvidas. A condução menos formal do processo permitiu que estabelecêssemos o

“clima de mútua confiança, assegurando uma comunicação plena e interativa” preconizado

pela Resolução 510/16 (BRASIL, 2016, p. 5).
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Ressaltamos que a atual Resolução, que desobriga a submissão de projetos aos CEPs

nos campos das Ciências Humanas e Sociais – principalmente no que tange a intervenções de

pesquisa de opinião pública com a participação não identificada, entre outros itens –, é sensí-

vel ao tratar campos desiguais de formas diferentes e, com isso, agrega as reflexões que se

desenrolaram em vários estudos brasileiros desde a década de 2010 (DINIZ, 2010; FLEISCHER;

SCHUCH, 2010), mas cremos que a experiência descrita e as várias formas de aplicação do TCLE

para deficientes visuais (DV) neste estudo podem auxiliar outras investigações, cuja premissa

inicial exija uma avaliação por um Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos.

O item IV da Resolução 466/12, a seguir, trata do respeito à dignidade humana, especi-

almente a proteção aos participantes das pesquisas científicas envolvendo seres humanos:

IV.1 – A etapa inicial do Processo de Consentimento Livre e Esclarecido é a do escla-
recimento ao convidado a participar da pesquisa, ocasião em que o pesquisador, ou
pessoa por ele delegada e sob sua responsabilidade, deverá:

a) buscar o momento, condição e local mais adequados para que o esclarecimento
seja efetuado, considerando, para isso, as peculiaridades do convidado a participar
da pesquisa e sua privacidade;

b) prestar informações em linguagem clara e acessível, utilizando-se das estratégias
mais apropriadas à cultura, faixa etária, condição socioeconômica e autonomia dos
convidados a participar da pesquisa; e

c) conceder o tempo adequado para que o convidado a participar da pesquisa possa
refletir, consultando, se necessário, seus familiares ou outras pessoas que possam
ajudá-los na tomada de decisão livre e esclarecida (BRASIL, 2012, p. 5).

Esse item encontra consonância no Capítulo III da Resolução 510/16, que trata do pro-

cesso de Consentimento e do Assentimento Livre e Esclarecido. Entre outras orientações, o

Artigo 5º estabelece que:

O processo de comunicação do consentimento e do assentimento livre e esclarecido
pode ser realizado por meio de sua expressão oral, escrita, língua de sinais ou de
outras formas que se mostrem adequadas, devendo ser consideradas as característi-
cas individuais, sociais, econômicas e culturais da pessoa ou grupo de pessoas parti-
cipantes da pesquisa e as abordagens metodológicas aplicadas (BRASIL, 2016, p. 5).

Dessa forma, a Resolução 510/16 (BRASIL, 2016) deixa explícita a possibilidade de co-

municação do consentimento de formas outras que não a escrita, favorecendo práticas inclu-

sivas direcionadas a grupos que poderiam ser estigmatizados por utilizarem outra língua ou

código de leitura e escrita, por exemplo.
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Ambas as resoluções ressaltam a importância de se garantir a livre adesão de partici-

pantes de pesquisa que estejam expostos a condicionamentos específicos passíveis de limita-

ção da autonomia, como o caso do estudo aqui relatado, que envolvia estudantes. Para tanto,

durante o processo, assim como na cópia impressa do termo, procuramos deixar claro para os

estudantes que a participação era voluntária, que poderiam desistir a qualquer tempo, e que

as atividades de pesquisa não se caracterizavam como atividades escolares, e por isso não

seriam computadas para seu desempenho acadêmico.

Considerando o índice de aceitação para a participação na pesquisa (aproximada-

mente 95%) e a dinâmica de participação, em que os estudantes se sentiram à vontade para

desistir de participar ou não realizar determinadas atividades propostas, acreditamos que o

processo de elaboração e apresentação dos termos realizados para esta pesquisa permitiu que

as diretrizes da Resolução 466/12 (BRASIL, 2012) fossem seguidas ao mesmo tempo em que as

necessidades específicas das pessoas com DV foram atendidas.

Como observado em outro estudo (KHADKA; RYAN; MARGRAIN et al., 2012), jovens

com deficiência visual, além de terem interesses similares a videntes, demonstram habilidade

similar para participar de estudos científicos, através de grupos focais (MORGADO; CAMPANA;

TAVARES, 2012) e que envolvam percepção pública sobre determinado assunto. Ao conseguir-

mos adaptar certas exigências como o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) ou o

Termo de Assentimento (TA), em nosso estudo, não encontramos restrições para que a pesqui-

sa se desenvolvesse naturalmente.

Considerações finais

No curso da aplicação do TCLE, assim como na condução do grupo focal desenvolvido

com estudantes cegos e com baixa visão, constatamos que a adaptação dos formatos usuais e

das metodologias propostas, visando a acessibilidade de forma real e integradora, permitindo

que os sujeitos se coloquem pelo que são e não sejam percebidos e definidos pela sua defici-

ência, pode levar a resultados instigantes. Porém, ressaltamos que, quando necessária a apli-

cação de um TCLE, é imprescindível o planejamento de ações inclusivas (MORGADO; CAMPANA;

TAVARES, 2012) e acessíveis por meio de uma comunicação clara e esclarecedora. Sem tal pla-

nejamento, provavelmente, os resultados seriam bastante diferenciados.

 Nesse sentido, os conceitos de promoção da saúde e qualidade de vida (FERREIRA;

BUSS, 2002; BUSS, 2009; CZERESNIA, 2009) permearam todo o processo de pesquisa. Acredita-
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mos que somente quando consideramos cada pessoa como única – com todas as suas particu-

laridades, inserida em uma sociedade que não oferece oportunidades equânimes a todos os

cidadãos –, podemos compreender necessidades específicas e oferecer meios de participação

efetiva a quem normalmente não é ao menos consultado.

Com este relato, esperamos contribuir para que cada vez mais seja dada a voz a pesso-

as cegas ou com baixa visão, pois só ao escutarmos o outro o compreenderemos e, desta forma,

poderemos atuar junto e em prol de nossos semelhantes.
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Speech-language intervention in deafblindness: a case study
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RESUMO
A surdocegueira é um comprometimento de duas vias sensórias concomitantemente, a audição e a visão,  apresentando-
se de diferentes formas. O trabalho de uma equipe interdisciplinar é de suma importância para que essas pessoas
tenham a oportunidade de minimizar ou driblar as diferenças encontradas quando essas duas modificações sensoriais
existem, sendo congênita ou adquirida. A Fonoaudiologia tem por atribuição a competência para intervir na construção
da comunicação do surdocego, considerando-se as características individuais dessa condição, e contribuindo para a
inclusão social desses indivíduos. Com isso, o presente estudo tem por objetivo descrever a intervenção fonoaudiológica
com uma criança cega com hipoacusia bilateral, analisando o seu desenvolvimento comunicativo mediante essa
intervenção. Esta pesquisa constitui-se a partir de um estudo de caso realizado com uma criança de nove anos de idade,
do sexo feminino, com a síndrome de rubéola congênita, cega e com comprometimento auditivo. Foi aprovada pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Veiga de Almeida (CAAE: 07674819.0.0000.5291). O material utilizado
para coleta de dados foi o prontuário de B.R.O.S., que encontrava-se no setor de fonoaudiologia, o qual foi analisado
qualitativamente a fim de expor o desenvolvimento da aluna no que diz respeito ao perfil de habilidades comunicativas.
A partir desse estudo foi possível observar algumas alterações que podem ser apresentadas na surdocegueira e a
importância de intervir no tempo oportuno, explicitando a individualidade do sujeito surdocego e o papel fundamental
do fonoaudiólogo frente às alterações da comunicação manifestadas pela criança com surdocegueira na fase pré-
linguística. O estudo demonstra que a atuação da Fonoaudiologia busca a intenção comunicativa do sujeito com
surdocegueira na fase pré-linguística, e possibilita a interpretação e a construção de uma comunicação mais eficaz,
contribuindo para a inclusão social do indivíduo.
Palavras-chave: Surdocegueira. Fonoaudiologia. Linguagem infantil.

ABSTRACT
Deafblindnessis a condition in which the person has as deficits in two sensory pathways concomitantly, hearing and
vision, and can present itself in different ways. The work of an interdisciplinary team is of paramount importance so that
these people have the opportunity to minimize or dribble the differences found when you have these two sensory
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modifications, whether it is congenital or acquired. Speech therapy has as its attribution the competence to intervene in
the construction of the communication of the deafblind, considering the individual characteristics of this condition,
contributing to the social inclusion of these individuals. Thus, the present study aims to describe the speech-language
intervention with a blind child with bilateral hearing loss, analyzing the communicative development of the child
through speech-language intervention. This study is based on a case study carried out at the, with a nine year-old female
child with congenital rubella syndrome, blind and with auditory impairment. It was approved by the Research Ethics
Committee of the Veiga de Almeida University (CAAE: 07674819.0.0000.5291). The material used for data collection
was the medical record of B.R.O.S, who was in the field of speech therapy, which was analyzed qualitatively, in order to
expose the development of the student with regard to the profile of communicative skills.With this study, it was possible
to observe some changes that may be presented in deafblindness and the importance of timely intervention, explaining
the individuality of the deafblind subject and the fundamental role of the speech therapist in face of the communication
alterations manifested by the child with deafblindness in thepre-linguistic phase. This study demonstrates the performance
of speech therapy seeking the communicative intention of the subject twith congenital deafblindness, allowing the
interpretation and construction of an effective communication, contributing to the social inclusion of the same.
Keywords: DeafBlind. Speech, language and hearing sciences. Child language.

1. Introdução

A surdocegueira é um comprometimento de duas vias sensoriais concomitantemente,

a audição e a visão. De acordo com Mello e Bernardo (2013), apresenta-se de diferentes formas,

sendo por perdas auditivas de graus distintos e tipos, vinculados às alterações que acometem

a visão – baixa visão ou cegueira. Essa condição não é restrita somente a pessoas sem resíduo

auditivo e visual. Em linhas gerais, Mello e Bernardo (2013) e Boas, Ferreira e Moura (2012)

relatam que a surdocegueira pode ser classificada em: surdocegueira total; surdez moderada e

cegueira; surdez profunda e baixa visão; e surdez moderada e baixa visão.

Atualmente, a surdocegueira acontece de maneira adquirida ou congênita. O impacto

que a surdocegueira gera no indivíduo vai depender do quanto essas duas vias sensoriais

(visão e audição) estão comprometidas, se parcial ou totalmente e, principalmente, em que

fase esse comprometimento surgiu. Carrier e Moreira (2017) relatam que se for na fase pré-

linguística, o deficit no que se refere à linguagem e às atividades de vida diária serão mais

exacerbados do que na fase pós-linguística.

No âmbito educacional, a classificação da surdocegueira é apresentada mediante os

níveis de funcionalidade, sendo compostos por três níveis: baixo, médio e alto. O de nivela-

mento baixo diz respeito a perdas severas onde o indivíduo não consegue se comunicar em

situações básicas de vida diária. Nesses casos, torna-se necessário a intercessão de alguém

para que a relação com o meio seja alcançada, caso contrário essa interação não será possível.

O de nivelamento médio já não possui essa total dependência de um mediador para conseguir

explorar o meio, pois eles possuem resíduos auditivos e visuais que podem ser difíceis de men-
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surar, mas alcançam, de certa forma, uma interação com o meio, sendo capazes de possuir certa

independência, porém limitada. Por último, o nível de funcionamento denominado alto são

aqueles surdocegos que não tem comprometimento cognitivo e tem a capacidade de – por

meio de estimulações necessárias e com o uso das tecnologias –, obter aspectos de vida diária

e aprendizagem de acordo com os padrões comuns sociais (MELLO; BERNARDO, 2013).

Vale mencionar que a surdocegueira necessita de atenção quanto ao diagnóstico e

possui características peculiares. Hoevenaars, Antonissen, Knoors et al. (2009) apontam que o

diagnóstico equivocado de autismo em crianças com surdocegueira congênita é muito co-

mum, pois existem características que os diferenciam e àquelas que os assemelham, por isso a

necessidade de profissionais experientes que façam essa distinção; ou seja, preferencialmente

profissionais que integrem uma equipe interdisciplinar com essa finalidade: fonoaudiólogos,

terapeutas ocupacionais, médicos, psicólogos, professores, entre outros profissionais. Araóz

(2008) também expressa a necessidade de existirem mais profissionais e órgãos públicos que

estejam preparados para atender o público surdocego e seus familiares.

Ainda em relação ao conceito surdocegueira, existe uma discussão se esta condição

pode ser inserida no campo da deficiência múltipla ou não necessariamente. Isso acontece

pelo fato do indivíduo ter mais de uma deficiência sensorial, que no caso é a associação da

deficiência visual com a auditiva. Porém, é de extrema importância salientar que a surdoce-

gueira deve ser vista como uma deficiência peculiar (SOUZA, C.; FILHO, 2017).

De acordo com Lagati (1995), a nomenclatura Surdocegueira vem sendo adotada pe-
las instituições internacionais. Os serviços especializados no Brasil, também a adota-
ram abandonando a palavra combinada surdo-cego, em defesa da condição imposta
pela Surdocegueira que não é simplesmente a somatória de duas deficiências e sim
uma dificuldade com características únicas que deve ser tratada de modo especial,
pelas dificuldades que as pessoas surdocegas têm para contatar o mundo e conse-
guir inserir-se nele. (MAIA; ARAÓZ, 2001, p. 1)

Watanabe (2017) distingue, de maneira objetiva, que a surdocegueira é imposta à

pessoa que tem dupla deficiência sensorial, porém quando o indivíduo é surdocego e tem

associado uma outra deficiência, sendo esta intelectual, física-motora ou até mesmo TEA (Trans-

torno do Espectro Autista), definine-se o termo de surdocegueira plus. Isto é, a surdocegueira

junto com outras deficiências.

A causa da surdocegueira é por consequência de uma doença de base, alterações que

a sobrepõe. O estudo de Boas, Ferreira e Moura (2012) relata que a causa da surdocegueira é

atribuída a vários fatores congênitos ou adquiridos. Quanto aos fatores congênitos, as causas
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são infecções trasmitidas por parasitas, microcefalia, malformações dos nervos responsáveis

pela audição e visão, bactérias ou vírus (rubéola, meningite, citomegalovirus, toxoplasmose e

outros), causas genéticas, síndromes como a de Goldenhar e Charge, prematuridade e etc. Já os

fatores adquiridos podem ser causados por síndromes como a Síndrome de Usher, acidentes,

diabetes, causas associadas à terceira idade, entre outros.

Mello e Bernardo (2013) destacam que, quando a surdocegueira é adquirida na fase

adulta, o indivíduo já possui um sistema de comunicação estabelecido, experiências visuais ou

auditivas vividas e armazenadas; entretanto, quando esses sentidos são perdidos, o abalo maior

se refere ao aspecto psicossocial, e a reabilitação é voltada para os sentidos que restaram,

sendo a intervenção de acordo com as habilidades remanescentes.

A surdocegueira não escolhe classe social, cor, sexo, idade e nem aparência. Essa con-

dição tem a possibilidade de sobrevir somente na fase adulta ou desde a infância. Apesar disso,

Mello e Bernardo (2013) relatam que, tratando-se do indivíduo que é surdocego congênito, ou

seja, quando criança, a intervenção, mediação e habilitação estão voltadas para as experiênci-

as com o ambiente que essa criança precisa ter, sendo de suma importância essa exploração

para que aconteça o desenvolvimento e aquisição de linguagem, existindo formas alternati-

vas de comunicação, que poderão ser inseridas mediante a necessidade e condição de cada

pessoa com surdocegueira.

Pesquisas sinalizam que o ensino pedagógico e as intervenções com surdocegos são

essenciais para a desenvoltura psíquica, autônoma e educacional desses indivíduos; ou seja,

as estratégias implantadas nos setores de educação, com profissionais capacitados para exer-

cer esse papel, são eficazes. Araújo, Powidaikoet e Souza et al. (2018) expressam essa necessi-

dade e exemplifica, historicamente, conteúdos referentes aos métodos adotados e atribuídos

à comunicação alternativa como canal de aprendizagem e interação social. O uso de gestos, a

língua de sinais, pranchas de alfabeto e símbolos pictográficos são alguns exemplos de comu-

nicação alternativa que podem ser utilizados em benefício da comunicação humana.

Boas, Ferreira e Moura (2012) consideram que a comunicação é importantíssima para

o homem, e que nas alterações causadas pela surdocegueira é indispensável à intervenção de

diversos profissionais, possibilitando a atuação interdisciplinar como mediadora entre a crian-

ça e o mundo, minimizando as alterações causadas pela surdocegueira. Dessa forma, enfatiza-

se que o aspecto comunicativo é o maior vilão apresentado nessa condição, e o fonoaudiólogo,

portanto, também é fundamental na intervenção com surdocegos, pois trata diretamente com

os distúrbios de linguagem e comunicação.
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Levando-se em consideração a Lei de no 6.965 (BRASIL, 1981), que regulamenta a pro-

fissão do fonoaudiólogo – atribuindo a ele a competência para intervir nos distúrbios de co-

municação, atuando nas áreas de linguagem, audição, voz, entre outras especialidades –,

infere-se que a Fonoaudiologia é capaz de contribuir na terapêutica dos indivíduos que, como

o surdocego, apresentam deficit de linguagem. Dessa forma, ratifica-se a perspectiva de que a

Fonoaudiologia tem um papel importante, uma vez que colabora com uma equipe interdisci-

plinar na atuação com surdocegos, com a expectativa de que esses indivíduos construam, por

meio dos seus sentidos remanescentes, uma forma de comunicação que permita interagir soci-

almente, além de outras habilidades comunicacionais com o meio externo.

Assim, o presente estudo analisa o desenvolvimento de uma criança que tem o com-

prometimento dessas duas vias sensoriais, audição e visão, frente às intervenções oferecidas

pelo fonoaudiólogo, que avalia o desempenho da linguagem e a sua comunicação, requisi-

tando informações e relatando o percurso durante o tempo em que esteve submtida à inter-

venção fonoaudiológica.

2. Material e métodos

A presente pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da

Universidade Veiga de Almeida, pelo número de protocolo CAAE 07674819.0.0000.5291, con-

forme parecer no ANEXO A, e liberada para ser desenvolvida no setor, no período de fevereiro

a junho de 2019. A pesquisa foi feita por meio da análise de dados do prontuário da aludida

criança.

Trata-se de um estudo de caso de uma criança com síndrome de rubéola congênita,

sexo feminino, com nove anos de idade, deficiente visual por agenesia ocular bilateral (atrofia

óptica) associado à hipoacusia bilateral, denotando limiares eletrofisiológicos de 60dBNa em

ambas as orelhas, estando ainda em investigação para obtenção de um diagnóstico preciso

em relação à audição e à espera de um aval para a colocação de prótese auditiva. A menor é

acompanhada por profissionais da área da saúde e educação da referida instituição.

Para a coleta de dados, realizou-se as análises do prontuário da aluna para a descrição

do caso e dos procedimentos terapêuticos registrados pelas fonoaudiólogas. A aluna está em

acompanhamento fonoaudiológico desde 2013 até a presente data, entretanto a análise con-

tará da data de entrada da aluna no setor até o ano de 2018, totalizando cinco anos de inter-

venção. Foram analisados dados referentes às avaliações periódicas e procedimentos

terapêuticos realizados durante o período mencionado.



Benjamin
Constant

75
Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 24, n. 61, v. 1, p. 70-86. 2020

A intervenção fonoaudiológica na surdocegueira: estudo de caso

As fonoaudiólogas responsáveis pelo atendimento da aluna e coordenação do servi-

ço contribuíram com a pesquisadora para a realização da coleta de dados do prontuário, com-

plementando informações que não constavam no documento. As informações foram analisadas

qualitativamente, a fim de explicitar a evolução da aluna no que diz respeito ao perfil de habi-

lidades comunicativas.

3. Análise e discussão do caso clínico

B.R.O.S. (nome fictício referido ao presente caso) foi acometida pela síndrome de ru-

béola congênita. Esta doença se dá pela infestação do feto provocada pelos vírus da rubéola

contraído pela mãe, sendo uma das causas da surdocegueira (ARAÓZ, 2001).

O vírus da rubéola consegue ultrapassar a camada da placenta provocando a má-

formação dos órgãos que estão sendo desenvolvidos no momento gestacional. Quanto me-

nos tempo de gestação maior o dano, porque o tubo neural (a partir do qual são formados

todos os tecidos) é atingido em sua totalidade, podendo surgir diversos sintomas que caracte-

rizam a síndrome da rubéola congênita: prematuridade, dificuldades neurológicas, ortopédi-

cas, cardíacas, pulmonares, hormonais, visuais e auditivas (ARAÓZ, 2001).

No caso da aluna, as consequências da síndrome trouxeram a cegueira (decorrente da

agenesia ocular bilateral) e o comprometimento auditivo, uma vez que os achados audiológi-

cos – relativos à perda auditiva de grau moderado em ambas as orelhas –, ainda estão sendo

investigados para a definição de diagnóstico.

Em concordância com Boas, Ferreira e Moura (2012) e Mello e Bernardo (2013), a co-

municação é o grande obstáculo das pessoas com surdocegueira. Quando a surdocegueira é

instalada na fase pré-linguística, ou seja, presente antes da aquisição da linguagem, o impacto

na comunicação é bem maior do que o indivíduo que ficou surdocego depois de ter adquirido

a linguagem. Com essa condição existente desde o nascimento, o presente caso traz caracterís-

ticas da surdocegueira instalada na fase pré-linguística, no qual pode ser observada uma gran-

de dificuldade no desenvolvimento das habilidades comunicativas.

3.1 História de vida da aluna

O âmbito familiar é o primeiro contexto na vida da criança para que ela possa desen-

volver seu potencial em todos os níveis do desenvolvimento infantil, possibilitando um ambi-

ente facilitador para tal finalidade (CARVALHO; LEMOS; GOULART, 2016).
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O vínculo entre o fonoaudiólogo e a família da aluna é extremamente importante

para que o terapeuta consiga ter um olhar que vá além da sala de atendimento, permitindo o

entrelaçamento de conhecimentos e práticas desenvolvidas durante o processo de interven-

ção, procurando compreender e interpretar a história do sujeito para atuar em sua peculiarida-

de (SOUZA, D.; LOPES, 2015).

Logo que nasceu, B.R.O.S começou a ser acompanhada pelo setor de reabilitação in-

fantil, por uma equipe interdisciplinar do SUS, composta por fonoaudiólogo, fisioterapeuta,

terapeuta ocupacional, entre outros, com o objetivo de estimular seu desenvolvimento global.

A partir dos três anos de idade entrou no setor de fonoaudiologia para uma intervenção espe-

cializada com o objetivo de atuar diretamente no desenvolvimento da linguagem da aluna.

No setor de fonoaudiologia, como primeira etapa, foi efetuado, pela fonoaudióloga, uma en-

trevista com a responsável da aluna (mãe), sendo obtidas algumas informações.

De acordo com o relato da mãe, B.R.O.S nasceu em um hospital público, não houve

intercorrências no parto; houve apenas um evento durante a gestação quando seu corpo se

encheu de manchas e coceira, indicando que tinha contraído a rubéola naquele momento,

porém não lembrou-se com quantos meses estava quando aconteceu. Quando a aluna nasceu,

não foi realizado exame auditivo; somente após o encaminhamento da fonoaudióloga do IBC

ao otorrinolaringologista, para acompanhamento médico e realização dos exames, é que se

iniciou a investigação das alterações auditivas da aluna.

A responsável pela aluna também relatou que sua filha teve um pouco de dificuldade

para andar, apontando uma falta de organização espacial do corpo, mas com o trabalho da

fisioterapia foi conquistada a marcha livre e a estabilidade para a mobilidade corporal. Quanto

à amamentação e à alimentação em geral, não houve irregularidades. Para a mãe da aluna, o

desenvolvimento de sua filha se deu normalmente, tendo a ausência da fala por queixa, moti-

vo pelo qual foi encaminhada para a fonoaudiologia.

3.2 Perfil comunicativo inicial da aluna e a relação com a surdocergueira

Inicialmente, em 2013, quando tinha três anos de idade, a aluna foi submetida à avali-

ação fonoaudiológica realizada por meio de observação comportamental das habilidades

comunicativas, compreensão verbal e dos aspectos do desenvolvimento cognitivo.

Nas habilidades comunicativas, observou-se a presença de atenção ao som, a procura

pela fonte sonora, ausência de “jogos vocais ou autobalbucio”, inexistência de vocalizações
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como reação à fala da terapeuta e ausência de organização linguística, manifestando as pró-

prias vontades através de gestos não simbólicos e vocalizações esporádicas. Na compreensão

verbal, observou-se que atendia quando era chamada e atendia a imperativos rotineiros: “dá

beijo”, “dá tchau” e “abraço”.

Quanto aos aspectos do desenvolvimento cognitivo, explorava os objetos por meio

de poucas ações, de modo rápido e superficial (fases iniciais do desenvolvimento sensório-

motor) desistia da atividade quando surgia algum obstáculo e não repetia sons emitidos pelos

outros. Por conseguinte, a aluna teve assentimento para iniciar a intervenção fonoaudiológi-

ca, tendo por queixa principal a não emissão da fala e a falta de intenção comunicativa. A

hipótese diagnóstica dada pela fonoaudióloga foi um atraso global do desenvolvimento.

Estudos mencionam que a criança, para o seu processo de desenvolvimento, não de-

pende somente do amadurecimento do sistema nervoso central ou de outros fatores biológi-

cos (intrínsecos), ou seja, depende também de fatores extrínsecos como afetivos, sociais,

culturais, entre outros, que – à medida de sua exposição e acometimento –, implicará na di-

mensão do transtorno do processo de desenvolvimento da criança. Todavia, para que o indiví-

duo produza a fala é necessário que as vias auditivas estejam íntegras, sendo para a criança um

fator importantíssimo para a aquisição da linguagem oral, tornando essencial a exposição aos

estímulos sonoros a fim de garantir a maturação do tronco encefálico e córtex auditivo (BRA-

SIL, 2016).

O período de maior plasticidade neuronal da via auditiva compreende a faixa etária

que vai do nascimento aos dois anos de idade. Durante este período, o sistema auditivo central

encontra-se permeável às modificações, que dependerão da quantidade e da qualidade dos

estímulos ofertados e captados, por isso é fundamental a detecção precoce de qualquer altera-

ção nesse sistema. Quanto mais cedo identificar as perdas auditivas (condutiva, sensorioneu-

ral, coclear ou retrococlear) e as alterações na percepção auditiva, mais eficaz será a intervenção

em tempo oportuno, oferecendo condições para o desenvolvimento psicossocial, educacio-

nal, da fala e da linguagem da criança, além de contribuir para um prognóstico mais favorável

(BRASIL, 2016).

Assim como a audição, a visão tem início na vida intrauterina. A visão é gestáltica (dá

a noção do todo somente com o olhar) e a sua incumbência é captar informações de cor, forma,

distância, posição e tamanho. Como o cego congênito não possui essas atribuições, a terapia

será voltada para os seus sentidos remanescentes para que, de alguma forma, se construa

alguns dos conceitos citados, sendo a propriocepção a via mais utilizada para tal construção.
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Nela se dá a capacidade de reconhecer a localização espacial do corpo, sua posição e orienta-

ção, a força exercida pelos músculos e a posição de cada parte do corpo em relação às demais,

sem utilizar a visão (BRASIL, 2016).

Referente ao presente caso, a concomitância dessas duas vias sensoriais, que estão em

defasagem na aluna, provocaram alterações na percepção do outro enquanto agente intenci-

onal e, consequentemente, aos três anos de idade a aluna apresentava-se sem intenção comu-

nicativa e com dificuldades no desenvolvimento da linguagem oral, divergindo do processo

de desenvolvimento típico das habilidades linguísticas na infância.

Prates e Martins (2011) exemplificam, em uma tabela, o que é esperado no desenvolvi-

mento típico da linguagem em crianças de zero a seis anos de idade:

- Mostrar interesse pelas pessoas e objetos.
- Fazer contato de olhos.

- Emitir sons, chorar, agarrar objetos com a mão, reagir a sons e vozes
familiares.

- Responder a comandos verbais sem pistas visuais. Ex: dar tchau, jogar beijo,
bater palmas quando alguém canta parabéns.

- Começar dizer as primeiras palavras com significado. Ex: mama, papa, dadá,
teté.

- Olhar quando chamado pelo nome.
- Entender o “não”.

- Utilizar duas palavras. Ex: dá neném! Dá dedera! É meu!
- Saber as partes do corpo e identificá-las. Ex: cadê o cabelo? Cadê a barriga?

Cadê a boca?
- Responder “sim” e “não” e usar gestos com a cabeça ou dedinho para

responder perguntas.
- Brincar com os objetos da forma convencional. Ex: utilizar colher para comer,

pente no cabelo, copo para beber.

- Saber o nome dos objetos do dia-a-dia. Ex: copo, boneca, cachorro (au-au),
carro, bola, etc. (fala aproximadamente 200 a 300 palavras).

- Saber quem são as pessoas próximas. Ex: papai, mamãe, vovó, titia, o nome
do irmão, etc.

- Saber a diferença entre grande e pequeno, muito e pouco.
- Utilizar “quem” e “onde” para fazer perguntas.

- Conhecer algumas cores básicas (mas ainda não sabe falar). Ex: pegue o carro
vermelho!

- Usar verbos para formar frases simples. Ex: “eu estava brincando”, “papai está
dormindo”, “eu fui à escolinha”, “cadê o au-au?”, “que au-au grande!”.

- Gostar de “ajudar” os adultos nas atividades domésticas, brincar de faz de
conta, entender o que é permitido e proibido.

O que é esperado para cada idade?

Tabela 1. Desenvolvimento da linguagem em crianças de zero a seis anos

2 a 3 anos

18 a 24
meses

12 a 18
meses

Zero a 12
meses
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- Responder a perguntas com “quem”, “onde” e “o que”.
- Ter noção de “frente” e “trás”.

- Conhecer as cores (vermelho, azul, amarelo, verde) e formas geométricas
(círculo, quadrado, triângulo).

- Utilizar frases de 3 a 4 palavras. Ex: “mamãe é linda!” “cadê a minha bola?”
- Obedecer a ordens seguidas. Ex: “vai ao quarto e pega o sapato e dá para a vovó”.

- Gostar de cantar e brincar com palavras e sons.
- Brincar com outras crianças e saber esperar a sua vez no jogo.

- Perguntar muito.
- Início do uso de discurso direto e indireto.

- Falar todos os sons da língua, mas ainda pode ter dificuldades nos encontros
consonantais. Ex: planta, prato, braço.

- Manter uma conversa.
- Conseguir lembrar situações passadas e contar histórias simples, por exemplo,

o que fez na escola, o que comeu, quem
encontrou na rua, etc.

- Gostar de brincar em grupo, de imitar personagens e brincar de faz-de-conta.
- Ser curioso e ansioso para mostrar o que aprendeu e o que sabe fazer.

- Conseguir contar histórias como narrador.

- Ter noção temporal. Ex: amanhã, ontem, hoje, antes, depois, dias da semana,
manhã, tarde, noite, primeiro, segundo,

terceiro...
- Identificar letras do próprio nome.

- Conhecer os números.
- Manter uma conversa.

- Falar as palavras corretamente.
- Gostar dos amigos e de brincar de faz de conta. Ex: super-herói.

- Interessar-se pela leitura e escrita.
- Contar histórias com mais detalhes.

5 a 6 anos

3 a 4 anos

4 a 5 anos

Fonte: Prates e Martins (2011)

Ao comparar as habilidades comunicativas, de como a aluna chegou ao setor de fo-

noaudiologia, com as habilidades do desenvolvimento típico da linguagem infantil exposto

acima, é possível observar que B.R.O.S encontrava-se bem abaixo do esperado para a idade de

três anos.

Mesmo levando em consideração o sentido visual e auditivo comprometido da aluna,

é preciso atentar para o distanciamento do desenvolvimento típico da linguagem. Em casos de

variações como essas, uma vez que não haja intervenção, há uma tendência a evoluir para

uma dificuldade intelectual. Dessa forma, crianças que dispõem dessas privações sensoriais

são diagnosticadas, muitas vezes equivocadamente, de autistas e deficientes intelectuais (HOE-

VENAARS; ANTONISSEN; KNOORS et al., 2009). Estudos como o de Amiralian (2007), de Hoeve-

naars, Antonissen e Knoors et al. (2009), e de Butchart, Long e Brown et al. (2017), apontam que

crianças com surdocegueira ou cegueira congênita possuem, algumas vezes, comportamen-
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tos característicos de crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista), podendo apresen-

tar estereotipias, ecolalia, atraso motor, baixa manutenção de atenção, isolamento, ausência

de intenção comunicativa, simbolismo etc. Se não houver uma intervenção voltada para os

desvios apresentados por cada um desses indivíduos em fase pré-linguística, as chances para

o surgimento ou agravamento desses sintomas aumentam.

3.3 Direcionamento do plano terapêutico

No tocante às intervenções fonoaudiológicas, os atendimentos foram concedidos uma

vez por semana com duração de 30 minutos. No primeiro momento da intervenção foi realiza-

da uma conversa com a mãe referente à estimulação da linguagem oral e reforço sobre a ava-

liação auditiva, que precisava ser feita para auxiliar na condução do plano terapêutico e

diagnóstico fonoaudiológico. Esses dois pilares do plano terapêutico proposto para a aluna

serão descritos a seguir.

3.3.1 Intervenção terapêutica da linguagem

A aluna chegou ao setor de fonoaudiologia com três anos de idade, sem intenção

comunicativa, sem organização linguística, sem emitir sons evocados pelo outro, manifestan-

do seus desejos apenas por gestos não simbólicos e sem apresentar jogos vocais ou autobal-

bucio. Incialmente, o planejamento terapêutico foi direcionado para incentivar a linguagem

por meio de atividades sensório-motoras. Devido à ausência do sentido visual e o comprome-

timento auditivo, a criança com surdocegueira necessita de maior estimulação sensório-moto-

ra, explorando também os sentidos remanescentes (BOAS; FERREIRA; MOURA, 2012).

Além disso, a intervenção terapêutica sempre foi baseada nos estudos de De Lemos

(apud GIVIGI; MUDO; DIOGENES et al., 2015) acerca dos processos dialógicos de especularida-

de, complementaridade e reciprocidade. Tais processos dialógicos dizem respeito ao compor-

tamento que a criança evidencia ao começar a conversar. A especularidade tem seu começo

pela ação do interlocutor (adulto); este reflete as vocalizações da criança fazendo-a atribuir

sentido e intenção naquilo que diz. Dessa forma, reconhecendo a intencionalidade do adulto,

a criança pode especular sua fala a partir desse modelo. Em um dos atendimentos fonoaudio-

lógicos, a terapeuta abordou a aluna dizendo: “bom dia” e a aluna respondeu esboçando o “a”,

apoiando-se no pedaço do discurso (bom dia), trazendo um exemplo de especularidade.
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Dando continuidade ao processo dialógico, de acordo com Givigi, Mudo e Diogenes

et al. (2015), o segundo passo é a complementaridade, onde o processo se reverte e a ação

passa a ser da criança, espelhando o que é reproduzido pelo adulto e complementando sua

fala. Ex: o terapeuta pergunta “o que você quer comer”? A criança repete a pergunta comple-

mentando com sua resposta: “quer comer nana”. A comunicação partirá sempre do adulto. Já

no terceiro passo, que é a reciprocidade, a criança não necessariamente depende do adulto

para começar o discurso; esse diálogo já consegue ser iniciado por ela.

A expectativa máxima da fonoaudióloga com a aluna é trabalhar as habilidades co-

municativas com o intuito de desenvolver autonomia e interação social, de forma que ela

apresente reciprocidade no diálogo e que seja capaz de se organizar linguisticamente, a fim de

se engajar no processo de alfabetização.

Esses processos dialógicos sempre foram incentivados a partir do brincar, por entender-

mos que é a melhor ferramenta a ser utilizada para realizar a fonoterapia com crianças, indepen-

dente da sua dificuldade. De acordo com Mousinho (2018), a brincadeira é uma atividade muito

importante, sendo por meio dela que favorecemos o desenvolvimento físico, social, cultural,

afetivo e cognitivo. Brincar não é só lazer; é um exercício que possibilita a aprendizagem e a

comunicação. Portanto, no momento em que a criança brinca, o terapeuta avalia e intervém.

Assim, os componentes lúdicos como os brinquedos, as brincadeiras e os jogos podem ser utiliza-

dos como recursos terapêuticos para o desenvolvimento global dessas crianças.

No ano de 2014, a intervenção fonoaudiológica continuou voltada para o objetivo de

especularidade, sendo as atividades oferecidas por estímulos sensório-motores, incluindo tam-

bém a estimulação com músicas. Observamos que a aluna, após o estímulo da terapeuta, co-

meçou a fazer uso de turnos dialógicos balbuciando pela linha melódica.

Em 2015, as atividades continuaram com o intuito de incitar a especularidade, por

meio de músicas e estimulação tátil. Mais uma vez, observamos que a aluna interagia median-

te estímulo sonoro, evocando alguns sons ininteligíveis, muitas vezes sem intenção de comu-

nicar-se, mas iniciando uma imitação de prosódia.

Em 2016, B.R.O.S encontrava-se evocando algumas palavras, com maior intenção co-

municativa, tendo avançado para a etapa de complementaridade. A partir desta evolução, a

fonoterapia, naquele momento, teve como objetivo estimular a linguagem, além da instala-

ção de fonemas bilabiais (p,b,m), omitida pela criança ao produzir algumas palavras, tornando

a fala ininteligível. O trabalho com a linha melódica permitiu maior interação entre a terapeuta

e a aluna.
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Em 2017, a intervenção consistiu na estimulação da linguagem, buscando especulari-

dade e complementaridade por meio da música, insistindo na instalação dos bilabiais “que ora

aparecia ora não”. Nesses momentos, B.R.O.S manipulava mais os objetos, evocando alguns

nomes ao apresentá-los, evocando palavras monossilábicas (pão, mão, não) numa evolução

gradual na aquisição da linguagem.

Aos oito anos de idade (ano de 2018), a aluna segue com fonoterapia, estimulando a

linguagem, entretanto observamos que a criança não consegue automatizar alguns fonemas.

As atividades se mantiveram na linha melódica, com estímulos auditivos e tangíveis.

3.3.2 Investigação auditiva

Possíveis alterações na audição de uma criança podem trazer, como consequência,

empecilhos significativos para a aquisição ou desenvolvimento da linguagem (FIGUEIREDO;

MENDES; VERSOLATTO et al., 2016). Tendo ciência disso, outra vertente de intervenção para a

referida aluna diz respeito à investigação auditiva. Sendo assim, a fonoaudiologia do IBC en-

caminhou a aluna para a realização de exames audiológicos com intuito de potencializar a

entrada de estímulos sonoros, caso fosse recomendado pelo otorrinolaringologista. A aluna

foi submetida a vários exames audiológicos como Potencial Evocado de Tronco Encefálico

(PEATE/BERA), Otoscopia, Emissões Otoacústicas (EOA), Avaliação Comportamental e Timpa-

nometria.

Em 2013, a aluna foi encaminhada para o Instituto Nacional de Educação de Surdos

(INES). Nesta instituição somente os exames subjetivos foram realizados, apresentando res-

postas para os sons de fraca intensidade, sugerindo audição normal. Contudo, a avaliação

objetiva não foi possível, pois não permitiu ser tocada. Foi realizada na orelha esquerda a EOA

transiente e por produto de distorção encontrando-se ausente, mas a aluna acordou e não foi

possível realizar mais nenhum exame. Por fim, foi encaminhada para realizar os exames BERA,

timpanometria e EOA em serviço hospitalar, diante da dificuldade em dormir e deixar o profis-

sional tocar em sua orelha.

Em 2015, o exame PEATE e EOA foram realizados sob sedação, tendo os respectivos

resultados, EOA: (produto de distorção) orelha direita e esquerda ausentes. PEATE: pesquisa de

sítio de lesão, presença das ondas I, III e V à direita e presença apenas de onda V à esquerda,

limiar eletrofisiológico em 60 dBNa em ambas as orelhas. Conforme prontuário da aluna, o

médico considerou uma hipoacusia bilateral.
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Em 2016 foi realizado a timpanometria obtendo curva timpanométrica do tipo ‘A’ com

presença dos reflexos acústicos ipsilaterais em ambas as orelhas; não foi verificado a pesquisa

do limiar do reflexo, realizado uma varredura (triagem) apenas em 90dB onde obteve presença

nessa intensidade em todas as frequências.

Em 2017, foi realizado o PEATE novamente, exame realizado sob sedação, tendo como

resultado da pesquisa de limiar eletrofisiológico para clicks; rarefeito 21.1/5. Presença de dis-

sincronia neural nas intensidades baixas bilateralmente. Limiar para Clicks em 60dBNa em

ambas as orelhas. Conforme observação do laudo médico, “possa ser que o limiar psicoacústi-

co seja melhor que o eletrofisiológico. Sendo sugerido impedanciometria para adicionar ao

diagnóstico”.

Em 2018, a investigação auditiva se manteve. A conduta do médico foi solicitar áudio

e teste para AASI (Aparelho de Amplificação Sonora), mencionando da seguinte forma: “paci-

ente com síndrome de rubéola congênita, é deficiente visual e auditiva. Solicito teste de AASI”.

Portanto, infelizmente, o processo diagnóstico da perda auditiva ainda está em andamento, o

que desfavorece, em muito, o prognóstico da aluna.

3.4 Perfil comunicativo atual da aluna

A surdocegueira é uma deficiência difícil de ser determinada; é praticamente impossí-

vel numerar, mensurar e quantificar entre grau de perda auditiva, visual e funcionalidade.

Serão os fatores individuais, a capacidade de adaptação a essa condição, as oportunidades de

uma intervenção voltada para as alterações causadas pela surdocegueira que promoverão

uma melhor qualidade de vida a esses indivíduos (MELLO; BERNARDO, 2013).

Por intermédio da intervenção fonoaudiológica, o desenvolvimento comunicativo de

B.R.O.S tem sido progressivo e perceptível, tendo em vista que iniciou a intervenção com gran-

de impacto na aquisição da linguagem. A atuação fonoaudiológica permitiu que a aluna obti-

vesse maior autonomia e interação social, apresentando reciprocidade no diálogo em alguns

momentos, sendo capaz de se organizar linguisticamente.

Como resultado de cinco anos de intervenção, a aluna apresentou melhora na comu-

nicação linguística, alcançando um progresso considerável nos aspectos relacionados à lin-

guagem, tanto expressiva quanto compreensiva. Porém observou-se que algumas questões

comportamentais interferem no seu desenvovimento cognitivo. Nos atendimentos fonoterá-

picos, a aluna se comunica por meio de uma linha melódica, sendo compreendida no processo
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dialógico, porém, em muitas ocasiões, apresenta omissões e substituições de alguns fonemas,

tornando a própria fala ininteligível em alguns momentos. Atualmente, a intervenção se ba-

seia na instalação e automatização dos fonemas alterados, além da ampliação de conceitos.

Devido às alterações apresentadas pela aluna, o trabalho fonoaudiológico, neste caso,

tem sido extenso, mas eficaz. De modo geral, a assistência fonoaudiológica avalia e intervém

nos distúrbios de aprendizagem e nas alterações de linguagem de crianças com deficiência

visual. Ao atender a demanda, a Fonoadiologia – além de intervir nos distúrbios de linguagem

oral, também interfere nas alterações de aprendizagem –, mediando o processo de alfabetiza-

ção do aluno com o professor.

4. Conclusão

Conforme a sua competência, o fonoaudiólogo é o profissional responsável por esta-

belecer medidas de prevenção ou correção de desequilíbrios relacionados à comunicação do

ser humano. A comunicação é uma das necessidades básicas do ser humano por pertencer a

uma sociedade. As pessoas com surdocegueira necessitam de formas específicas de comunica-

ção para terem acesso à educação, lazer, trabalho, vida social etc. Junto com uma equipe mul-

tiprofissional, a Fonoaudiologia oferece a oportunidade do surdocego inibir as consequências

causadas pela surdocegueira.

Conclui-se que a evolução do processo de aquisição da linguagem do presente caso

se deu por intermédio da fonoterapia. A intervenção com o surdocego na fase pré-linguística

foi fundamental para captar a intenção comunicativa da aluna, possibilitando que construísse

uma nova percepção de mundo, favorecendo a inclusão social. É necessário que o processo

diagnóstico da perda auditiva seja concluído para que o prognóstico da aluna possa evoluir.
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RESUMO
O texto a seguir é o relato de duas experiências simultâneas com crianças que foram introduzidas no uso do Sistema
Braille, já tendo sido alfabetizadas no sistema comum. Uma delas permaneceu na turma em que estava, onde só havia
alunos com baixa visão que utilizavam recursos óticos para enxergar as letras; a outra foi, imediatamente, transferida para
uma turma com alunos que utilizavam o Sistema Braille, convivendo diariamente com este sistema. O relato mostra a
importância de se colocar a criança cada vez mais cedo, e pelo máximo de tempo possível, em contato com o sistema
que fará parte de sua vida, e será seu meio prioritário de leitura e escrita, comparando as duas realidades. Sendo o
professor/pesquisador uma pessoa cega, que estava intimamente envolvido no processo e que também havia vivido as
duas etapas – como aluno cego e com baixa visão –, o tema torna-se importante para ele na tentativa de oferecer, aos
seus alunos, o que considera o melhor para o seu desenvolvimento acadêmico.
Palavras-chave: Sistema Braille. Leitor eficiente. Estudante cego.

ABSTRACT
The text below is the report of two simultaneous experiences with children that was introduced to the Braille system use,
who was already literate in common system. One of them continued in the original class where there were only visually
impaired students that used optical functionalities to see the letters; the other one was immediately transfered to a class
with students that used the Braille system living daily with this system. The report shows the importance of to put the
child earlier and earlier for as long as possible in conctact with the system that will be part of her life and will be her prime
medium of reading and writing, comparing the two realities. Being the research teacher a blind person, who was closely
envolved in the process and who had  also lived the two stages, as blind and visually impaired student, the theme is
importante to him, in the attempt to offer  their students the what considers the best to  their academic development.
Keywords: Braille System. Efficient readers. Blind student.



Benjamin
Constant

88
Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 24, n. 61, v. 1, p. 87-98. 2020

Braille, quanto mais precoce melhor

1. Introdução

A experiência a ser relatada teve lugar em uma escola especializada. Um professor foi

designado para ensinar o Sistema Braille a alunos que apresentavam uma progressiva perda

visual durante o período em que já estavam na escola, neste caso alunos originalmente matri-

culados nas turmas de baixa visão. Será feita a comparação nos processos de adaptação ao

novo sistema dos dois alunos, aqui chamados de Lara e Caio, observando-se a trajetória de

cada um com relação a esse processo, uma vez que a escola não utilizou o mesmo procedimen-

to com ambos. Vale ressaltar que os dois alunos eram atendidos pelo mesmo professor, inician-

do juntos a adaptação e oriundos da mesma turma.

1.1 Motivação

Tudo o que se vive pode servir como experiência para prevenir erros futuros. Creio que

tenha sido esse o meu caso.

Nasci com baixa visão e, nesta condição, estudei até os 13 anos, quando cursava a

antiga sétima série. Uma sequência de problemas me levou a uma progressiva perda visual,

que desaguou em uma cegueira total quase três anos depois. Neste ínterim, a professora que

me atendia na sala de recursos já havia percebido o quão pouco desenvolvi em leitura e escrita

com os textos produzidos em tinta, apesar de todos os recursos óticos. A partir daí ela decidiu

me ensinar no Sistema Braille, o que me empolgou, já que eu tinha uma grande curiosidade em

conhecê-lo.

Nas leituras em braille, eu não demonstrava cansaço ou “preguiça” – essa era a fala de

alguns por ocasião da minha recusa em continuar lendo –, desinteresse. Eu estava sempre

disposta e empenhada. A escrita também correu sem dificuldades, exceto por algumas inver-

sões no início, naturais para quem sempre escreveu da esquerda para a direita, mas facilmente

superadas.

A professora estimulou meus pais a me manterem sempre em contato com o Sistema

Braille, e aceitaram a ideia de que eu me desenvolveria melhor. Aos poucos, essa noção foi

fazendo parte da minha vida. Quando perdi a visão completamente, eu já dominava o sistema

e até fazia uso dele em muitas ocasiões, compreendendo que isso aconteceria cedo ou tarde.

Ao trabalhar com crianças com baixa visão, com prognóstico de perda visual, conside-

rei importante que elas vivenciassem uma situação semelhante a fim de que estivessem pron-

tas para continuar seus estudos no caso de se confirmar a perda da visão. No entanto, até o
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início do meu trabalho em uma escola especializada, tudo isso eram apenas interpretações

pessoais pautadas na minha própria experiência (o que não é pouco), porém não é o bastante

para afirmar que o trabalho deve seguir determinada linha, sobretudo quando se chega em

um espaço onde já existe uma estrutura montada.

Embora a instituição fosse especializada no atendimento a pessoas cegas e com baixa

visão, isso não significava (é claro) que todos tivessem a mesma percepção sobre a melhor

forma de introduzir o Sistema Braille na vida de crianças cegas.

O relato de experiências a seguir mostra o que constatei após a experiência de traba-

lho com os alunos Lara e Caio, por terem sido os primeiros trabalhados nessa modalidade. O

trabalho foi realizado nos anos 90, no entanto omiti o ano exato a fim de evitar que os alunos

sejam identificados.

Para manter um distanciamento, que considero importante para melhor observar o

trabalho, embora eu seja a professora com a tarefa de ministrar as aulas de braille a esses

alunos, preferi manter o texto na terceira pessoa.

Além das observações feitas por mim, na minha sala de aula, tive a oportunidade de

observar o desempenho dos alunos em suas respectivas salas de aula, a convite da professora

da Lara, e com a aquiescência da professora do Caio. Também houve diversos encontros entre

mim e as professoras a fim de organizar, da melhor forma, o trabalho a ser realizado com esses

alunos.

Hoje, na tentativa de que minha experiência sirva para a reflexão daqueles que têm

uma tarefa semelhante à minha, busco escrever este relato na esperança de que o Sistema

Braille não seja visto como um “medicamento” ministrado a um doente em fase terminal, mas

uma nova porta que se abre para que o aluno trilhe a sua estrada com segurança.

2. Desenvolvimento

Para Farias e Botelho (2009, p. 117), “Nossa escrita, seja em que suporte for, cartazes,

folhas de livros, monitores de computador, etc., necessita do órgão da visão para ser apreendi-

da e, pois, compreendida e interpretada”. Esta citação mostra a importância da visão na aquisi-

ção da leitura e, portanto, como o processo de perdê-la causa transformações na vida de alguém

que acaba de adquirir os conhecimentos necessários para dominar o mundo das letras. Como

envolver aquele que descobre que o seu modo de ler terá de mudar, sobretudo quando seus

colegas de turma continuam lendo e escrevendo como sempre fizeram? Será mais indicado
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aproximar-se de pessoas que leem e escrevem, a fim de estimulá-lo, de forma mais concreta, o

quanto aquela nova forma de leitura será útil?

Sobre a apresentação do Sistema Braille a crianças cegas, Almeida (2018, p. 43) afirma que

Pelo fenômeno da imitação, a criança, ainda muito pequena, penetra no mundo da
escrita, reproduzindo e até incorporando atitudes, formando juízos a partir do com-
portamento e da observação contínua da prática do adulto. [...] A criança cega não
passa com tal naturalidade por essas experiências enriquecedoras. Falta-lhe a condi-
ção de imitar. Acaba, por essa razão, não tendo reais oportunidades de vivenciar uma
aprendizagem incidental.

Embora o texto refira-se a uma prontidão para a alfabetização e o artigo verse sobre

alunos que já foram alfabetizados, cabe ressaltar a propriedade da citação, visto que os referi-

dos alunos cursavam o atual segundo ano do Ensino Fundamental, ou seja, ainda não haviam

consolidado a alfabetização. Além disso, o resíduo visual exíguo de que dispunham já não lhes

permitia usufruir dos estímulos como seria esperado.

Os recursos utilizados para o estímulo de uma criança cega podem ser um caminho

interessante para que o mundo da leitura e da escrita se torne mais acessível.

Os textos de Almeida e de outros autores falam da importância de se oferecer, ao má-

ximo, os recursos em braille para aqueles que começam a utilizar o sistema, já que em seu

cotidiano o aluno não encontrará material disponível com esse código. Nota-se a necessidade

de aproximar o aluno cego, ou que está em vias de perder a visão, do sistema que fará parte de

sua vida, tanto quanto o sistema comum faz parte da vida do aluno vidente.

2.1 As histórias de Lara e Caio

Ao estudar em uma turma do 2º ano do Ensino Fundamental com outros alunos com

baixa visão, Lara e Caio, como todos os seus colegas, eram constantemente avaliados na efici-

ência visual; na mesma época, ficou constatado que ambos deveriam ser encaminhados ao

aprendizado do Sistema Braille, já que havia um prognóstico de perda visual para ambos.

Um professor passou a atendê-los nas aulas de aprendizagem do referido sistema,

porém os procedimentos adotados não foram os mesmos. No caso de Caio, acreditava-se que

a perda do resíduo visual demoraria mais a ocorrer, portanto ele poderia permanecer por mais

tempo na turma de baixa visão. Lara, porém, por estar em um processo mais acelerado de perda

da visão, foi alocada imediatamente em uma turma que utilizava o Sistema Braille, mesmo sem

dominar o sistema.
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As aulas de ambos os alunos ocorriam no contraturno, a fim de não prejudicar a aqui-

sição dos conteúdos e a participação deles nas atividades das turmas.

A primeira providência do professor responsável pelo ensino do Sistema Braille foi

procurar atividades que desenvolvessem o tato dos alunos para que percebessem as diferen-

ças na posição dos pontos etc. No entanto, notamos a diferença de comportamento entre Lara

e Caio no desenrolar das aulas. Enquanto Lara mostrava-se curiosa, fazia perguntas, desenvol-

via-se satisfatoriamente nas tarefas, trazia tarefas similares feitas com a professora da turma,

Caio oferecia resistência às atividades, quase não falava e não perguntava.

Na tentativa de um trabalho mais integrado a fim de que os alunos percebessem o

empenho geral para que aprendessem o Sistema Braille, o professor responsável procurou

conversar com outros professores que trabalhavam em suas turmas. Uma das professoras da

turma de Lara se prontificou a apresentar as letras para a aluna, no entanto os próprios colegas

de turma já faziam isso pela crescente curiosidade da menina. A professora também mostrou a

Lara os seus livros de literatura em braille, que os alunos liam e traziam de volta para a sala,

como numa biblioteca, despertando ainda mais o interesse da menina, que não demonstrava

o mesmo interesse por livros no sistema comum, mesmo os ampliados. Frases como “não con-

sigo ler” ou “fico cansada com o esforço” explicavam por que ela não se interessava pelas leitu-

ras em tinta.

A professora do Caio permitiu que ele fizesse, em sala, algumas atividades passadas

pelo professor de braille para o aprimoramento do sistema, já que nem sempre ele acompa-

nhava a aula pela diminuição da visão. No entanto não demorou para que a professora relatas-

se a resistência do menino em fazê-lo, preferindo sempre desenhar ou ler usando o sistema

comum, como faziam seus colegas de classe. Juntos, os dois professores procuraram mostrar

ao aluno o quanto o braille seria útil em breve, porém não surtiu o efeito desejado. Quando

não conseguia ler com o desembaraço necessário, Caio solicitava ajuda de algum colega de

turma.

Em geral, a posição socialmente aceita e pedagogicamente recomendável é de res-
peito e tolerância para com a diferença. Mas será que as questões da identidade e da
diferença se esgotam nesta questão liberal? E sobretudo: essa perspectiva é sufici-
ente para servir de base para uma pedagogia crítica e questionadora? Não devería-
mos, antes de mais nada, ter uma teoria sobre a produção da identidade e da diferença?
(SILVA, 2000, p. 7)

A identificação com aquilo que se aprende estimula o aprendizado. Torna-o algo con-

creto para o aluno.
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A professora da turma de Caio, lidando com o sistema comum utilizado com os alunos

com baixa visão, não tinha oportunidades de estimulá-lo a usar o Sistema Braille, e assim pou-

cas eram as oportunidades para ter contato com o novo sistema. Ele era o “diferente” na própria

sala de aula em um período em que a identidade é importante para a formação do indivíduo.

É evidente que na escola ele mantinha contato com colegas cegos, mas na sua sala de aula,

Caio lidava com colegas com baixa visão e uma professora vidente, enquanto Lara vivia uma

realidade totalmente oposta, com colegas e professora cegos.

As aulas dos dois alunos com o professor de braille tiveram início em abril e, em setem-

bro, Lara já era capaz de acompanhar sua turma em quase tudo. Ela trazia para as aulas os

exercícios que não conseguia concluir em sala, e suas idas ao espaço onde aprendia o sistema

eram, basicamente, para sanar dúvidas sobre pontos específicos como letras acentuadas, pon-

tuação, aquisição de ritmo na leitura e na escrita, como se espera que ocorra com qualquer

criança na fase em que ela se encontrava.

Nos dias de avaliação, a aluna ia para junto do professor de braille, que a auxiliava na

leitura, mas permitia que ela lesse com o máximo de independência, oferecendo-lhe cada vez

mais atribuições. “Hoje é você quem vai ler as perguntas” ou “Eu leio os cálculos, mas você lê o

enunciado dos problemas”. Por sua vez, a aluna mostrava-se cada vez mais segura e estimula-

da. Percebia que com o uso do braille, conseguia ser muito mais independente, corrigia falhas

na escrita do tempo em que usava o sistema comum, pois sem enxergar bem nem sempre

conseguia entender o que estava escrito e não memorizava a escrita correta.

Cabe destacar como ponto particularmente interessante o dia em que a aluna recebeu

o seu primeiro livro didático em braille. A professora da turma entregou a Lara o material e fez

com que verificasse se era capaz de ler, virar as páginas e localizar o que era pedido, orientan-

do-a: “Procure lá onde te ensinei para encontrar o número. Que número você encontrou?”.

Mesmo ainda não tendo desempenho igual ao da turma, a aluna sentia-se estimulada, empe-

nhada, pois, nas suas próprias palavras, conseguia ler cada vez mais, enquanto em tinta, lia

cada vez menos.

Desde o início verificamos como foi positivo para Lara entrar em uma turma que se

utilizava do Sistema Braille, por isso o professor responsável pelo ensino do sistema também

sugeriu a transferência de Caio para uma turma semelhante. No entanto, nas reuniões em que

o assunto era abordado, tanto a professora da turma como a chefia não concordaram com essa

providência, alegando que o aluno ainda possuía visão suficiente para manter-se na turma em

que estava. Na prática, o que a professora observou era que alguém – inclusive a própria pro-
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fessora da turma –, lia muito para o aluno, e todos insistiam em dizer que ele enxergava, porém

tinha “preguiça”.

Como pessoa cega que já viveu uma experiência semelhante, embora sem a sorte de

conhecer outras pessoas cegas em sua época escolar, o professor de braille apresentou, inúme-

ras vezes, seu próprio exemplo como argumento; os demais professores desconversavam, fran-

camente desinteressados pela mudança naquele momento, ou alegavam que seria muito

chocante para ele mudar tão repentinamente.

O surgimento do Sistema Braille constitui a mais importante revolução tecnológica
que a Modernidade trouxe à vida das mulheres e homens privados do sentido da
visão. Através dele, se efetivou a viabilidade do acesso à literária, ao conhecimento e
à comunicação das pessoas cegas. (MARTINS, 2012, p. 62)

Lara teve a oportunidade de ter contato com muitas coisas que só conhecia pela leitu-

ra alheia. Como seus colegas, ela teve a chance de ler e escrever histórias, tornando-se assídua

frequentadora da biblioteca, e desenvolver-se na Matemática com autonomia, pois lia as ex-

pressões com independência. “Agora consigo entender tudo o que eu leio”, alegava.

É evidente que as tecnologias que enchem o mundo moderno são grandes auxiliares,

quer para quem enxerga, quer para os cegos, no entanto se elas são grandes apoios – sobretu-

do em textos extensos e complexos –, não substituem o sistema de Louis Braille na aquisição de

informações básicas como a fixação da ortografia, por exemplo no aprendizado de outras lín-

guas e, mais modernamente, no desenrolar da vida cotidiana com autonomia. Basta observar-

mos as embalagens de remédios.

Com menos de um ano, Lara estava dispensada das aulas de técnica de leitura e escrita

do Sistema Braille, já que dominava o sistema, acompanhando a turma sem maiores dificulda-

des. Caio, no entanto, mostrava-se preso à ideia de que ainda conseguia estudar pelo sistema

comum, o que não era exato. Tinha uma escrita quase ilegível e uma leitura muito morosa, a

ponto de não conseguir lembrar-se do início da frase quando chegava ao fim. Contava ainda

com a ajuda dos colegas de sala para ler no sistema comum e pouco praticava o braille fora da

sala de aula. Além disso, não se interessava pelos livros em braille da biblioteca e não tinha

oportunidade de contato com eles fora da aula específica, chegando mesmo a tentar, algumas

vezes, a leitura do braille com os olhos, como fazem aqueles que enxergam. Em sua sala de

aula, pelas razões já expostas, não havia materiais em braille. Ele não via, concretamente, como

o braille poderia ser útil. Também não era cobrado pelos trabalhos em braille, já que a profes-

sora não utilizava o sistema com a sua turma.
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Muitos professores, para trabalhar a ortografia com crianças que têm visão dita nor-
mal, utilizam, principalmente, instrumentos que têm por suporte a visão, como gra-
vuras, jogos de memória, cartazes, panfletos, rótulos, entre outros. (FARIAS; BOTELHO,
2009, p. 118)

Assim como nas turmas de baixa visão também valem os mesmos recursos, obviamen-

te com as devidas adaptações.

É possível imaginar os prejuízos à fixação da ortografia de Caio, que não podia se valer

dos mesmos recursos que seus colegas, já que o resíduo visual não o favorecia mais, e uma vez

que não estava em uma turma onde a prioridade fosse o braille, pouco se beneficiaria.

No final do ano, ele ainda não havia concluído o aprendizado de todo o alfabeto

braille. Tinha dificuldade na leitura e escrita de frases, sobretudo com letras acentuadas e não

dominava a pontuação.

A criança com deficiência visual, em especial a criança cega, pode sofrer graves per-
das na formação de seu imaginário. Sua trajetória evolutiva, quando alijada de vivên-
cias significativas e enriquecedoras, converte-se num período no qual se acumulam
desvantagens e se fortalece o empobrecimento do pensamento e da linguagem.
(ALMEIDA, 2014, p. 75)

As experiências de Caio entravam justamente nesse momento. Sem a visão, ele não

podia fixar o que aprendera no sistema comum, apagando letras e cores gradativamente da

memória visual, afinal tinha apenas oito anos. Desestimulado do uso do braille, rejeitando as

experiências táteis, como percebemos nas observações de seus atendimentos, não utilizava a

nova porta para acessar a leitura, fundamental em qualquer fase da vida.

Em seu livro A importância da Literatura como elemento de construção do imaginário da

criança com deficiência visual, Almeida (2014) discorre, entre outros aspectos, sobre o valor das

histórias contadas, lidas, a descoberta da ligação entre símbolos e sons, o valor dos persona-

gens e de como se interpreta o texto escrito muito antes de se saber escrever. O autor penetra

no valor da leitura incidental, patrimônio que raramente faz parte do universo de uma criança

cega, já que muito pouco material existe em braille espalhado pelos lugares por onde circula-

mos. Por isso é fundamental que a criança tenha o máximo de contato possível com esse siste-

ma, superando a dificuldade, pois é perfeitamente capaz de fazê-lo se for instrumentalizada

para isso. No entanto, Caio parecia afastar-se cada vez mais desse estímulo.

No ano seguinte, as aulas de aprendizado do Sistema Braille continuaram. Ao notar o

desenvolvimento de Lara, que iniciara com ele e já estava liberada, Caio desestimulou-se e
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começou a fugir das aulas. O professor responsável, por ministrar as aulas de braille, iniciou o

trabalho com os mesmos textos de sala de aula, mas o aluno buscava decorá-los e sentia-se

incapaz. A partir daí, o processo tornou-se mais complicado: Caio rejeitava o braille, porém

com a queda da visão, ler no sistema comum tornava-se mais difícil e a dependência dos cole-

gas aumentava. A própria professora de turma, muitas vezes, lia e escrevia o que ele ditava,

pois sua letra tornara-se ilegível. Afastando-se do texto escrito, sua ortografia foi perdendo

qualidade assim como a pontuação.

Somente no 4º ano (3ª série) foi alocado em uma turma onde se trabalhava apenas

com o Sistema Braille. Já totalmente desestimulado da leitura e da escrita, com trabalho feito

pelo professor de braille e sua professora de turma, foi quando começou a desenvolver-se. A

professora exigia que ele trouxesse os trabalhos em braille, no mesmo sistema utilizado pelos

colegas. No início, trabalhos pequenos, depois maiores, até que ele fosse capaz de realizar as

atividades juntamente com todos. Por se tratar de uma série cujo volume de conteúdos é maior

do que no braille inicialmente, as questões e obstáculos encontrados para acompanhar a tur-

ma tornaram-se mais difíceis para Caio. Também observamos que os erros ortográficos já não

eram tão frequentes nessa fase: n antes de p, ç em início de palavra – decorrência da falta de

contato com a escrita, uma vez que no 3º ano Caio foi um aluno que praticamente não lia ou

escrevia. Sua resistência ao sistema, assim como a dúvida sobre o melhor enquadramento em

turma, afastaram-no da escrita, e mesmo depois – com o domínio do sistema –, sua eficiência

jamais foi a mesma de seus colegas, ao contrário de Lara, que sempre acompanhou a turma

sem maiores dificuldades, tornando-se uma das melhores alunas de leitura da sua sala.

Com o passar do tempo, as aulas específicas para aprender o novo sistema se encerra-

ram e a experiência serviu para que avaliássemos a importância de se colocar o aluno em

contato com o sistema de uso cada vez mais cedo, permitindo que ele não se sinta o único,

tendo seus colegas como espelhos.

Ao acompanhar a vida acadêmica desses alunos, chegamos a algumas percepções

significativas para o trabalho com crianças cegas, sobretudo nas séries iniciais. Lara concluiu

seus estudos sem nenhuma reprovação, usando o braille com desembaraço. Cursou o Ensino

Médio e, posteriormente, a faculdade de Fisioterapia, trabalhando, atualmente, na Prefeitura

de sua cidade natal.

Caio passou por duas reprovações, ainda no Ensino Fundamental, mas nenhuma delas

decorrente de incapacidade, apenas  “desinteresse pelo estudo”. Nem sempre fazia as ativida-

des propostas, recusava-se a ler textos muito grandes. Interrompeu os estudos no meio do
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Ensino Médio, retomando-os três anos depois pelo sistema supletivo. Hoje cursa a faculdade

de Análise de Sistemas e está disposto a recuperar o tempo perdido.

Essas informações não foram difíceis de serem obtidas, pois a escola não tem turmas

muito grandes. Além disso, estão sempre em contato com os antigos professores a fim de obte-

rem informações sobre o melhor procedimento para se conseguir material necessário ao anda-

mento de seus estudos ou trabalhos. As redes sociais também facilitam a comunicação,

permitindo que o professor de braille esteja sempre em contato com Lara e Caio.

Algumas observações são fundamentais para a compreensão do que foi apresentado

neste artigo: a) ambos os alunos concluíram a alfabetização com excelente aproveitamento.

Caio era considerado melhor leitor que Lara, talvez resultado de uma acuidade visual mais

favorável; b) até o início das aulas de braille, Caio interessava-se por ler tudo o que lhe caía nas

mãos e adorava escrever; c) ao deixar a escola especializada, tanto Caio como Lara depararam-

se com a mesma realidade e as mesmas dificuldades com que se depara qualquer jovem cego,

porém a família de Caio tinha melhores condições financeiras e de estrutura para ampará-lo.

Seus pais eram professores e podiam dispor de recursos (gravador e computador) a fim de

auxiliá-lo ao máximo. Em contrapartida, a mãe de Lara era doméstica, tinha dois filhos mais

novos e não podia oferecer à filha os mesmos recursos tão úteis nessa etapa da vida.

Os aspectos analisados neste artigo não são imutáveis, nem defendem uma fórmula

única de se trabalhar com os alunos que perdem a visão, porém é importante que sejam consi-

derados na hora de decidir o melhor sistema para alunos com prognóstico de perda visual,

para que não entendam o Sistema Braille como “fim de linha”, mas sim como o início de uma

nova estrada.

3. Conclusão

Vivemos em uma sociedade que valoriza a escrita como forma de comunicação e a

leitura como caminho para a aquisição de conhecimentos. Neste caso, aquele que não lê e não

escreve com eficiência, o indivíduo que não é capaz de expressar-se por escrito ou compreen-

der a expressão alheia, tende a ser excluído. Deste modo, quanto mais cedo a criança tiver

contato com a forma de leitura e escrita, que melhor permita expressar-se, mais proveito terá

com essa ferramenta.
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No caso daqueles que necessitam migrar do sistema comum para o braille, quanto mais

cedo e natural for feita a passagem, menos a criança sentirá, sobretudo se tiver oportunidade de

conviver com colegas e/ou adultos cegos. Estes contatos devem ser estimulados ao máximo, pois

como qualquer criança, a criança cega também busca adultos para se espelhar, e é bastante

válido ter contato com um adulto nas mesmas condições nas quais começa a enfrentar.

Tivemos a oportunidade de observar outros casos de alunos com prognóstico de per-

da visual. Sempre que se priorizou a passagem para uma turma em que o braille era trabalha-

do, o aluno ganhava em estímulo, velocidade no aprendizado e interesse pelo uso do sistema.

Nos casos em que isso não era feito, sobretudo quando a aula do novo sistema não era vista

como prioridade pelo professor regente, e negligenciada também pelo aluno, o aprendizado

tornava-se lento, atrasando bastante o seu processo de inclusão no mundo dos educacional-

mente cegos.

Como a instituição jamais definiu regras concretas para a mudança de turma, esse

assunto sempre foi discutido caso a caso em reuniões nas quais cada professor tem o seu ponto

de vista; por vezes, a história se arrasta sem solução por muito tempo. Há situações em que

ocorre a interferência da família, pesando para um lado ou para o outro; enquanto isso, o

aluno vaga, sem identidade, marcando passo.

Embora este tenha sido um relato de experiências, atuando sempre em contato com

professores que ministram o Sistema Braille e vivem a experiência, não observamos nenhum

caso em que o aluno tenha sido prejudicado por migrar rapidamente para uma turma que

utilizasse o Sistema Braille, ao passo que o afastamento da leitura pelo uso excessivo da orali-

dade (sem textos escritos em nenhum sistema), pela simples recusa em utilizar o braille, tenha

prejudicado o indivíduo cego.
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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
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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.
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