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 “Para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais 

fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas 

possíveis” (RADABAUGH apud SCHLÜNZEN JÚNIOR, 2015). 



 
 

RESUMO 

 

A presente dissertação apresenta os resultados de uma pesquisa qualitativa e abrange um 

referencial teórico fundamentado em Vygotsky (1997), com o propósito de relacionar 

suas contribuições teóricas com o que ocorre no desenvolvimento psíquico, social e 

cultural, mediados por instrumentos e signos, na formação do sujeito cego. 

Acrescentamos a este aporte teórico as ideias de Coll, Monereo e colaboradores (2010), 

a fim de demonstrar o quanto a Sociedade da Informação (SI) está conduzindo nossas 

formas de ser, viver, conhecer e, consequentemente, de ensinar e aprender no cenário 

educacional. As novas mudanças estão ocorrendo devido à presença das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) na nossa sociedade atual. Em razão disso, compete à 

escola acompanhar tal progresso, remodelando-se, com o objetivo de preparar de modo 

inovado, crítico e emancipado crianças, jovens e adultos. O mesmo se estende à 

Educação Especial (EE) que, por meio do serviço de Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), deve propor uma reorganização de metodologias, estratégias, 

técnicas e recursos na educação formal de pessoas com deficiência, e, assim, não 

acarretar em mais um motivo de exclusão. Tendo em vista um ensino de qualidade para 

jovens com deficiência visual, a pesquisa foi baseada nos relatos dos professores que 

atuam no Ensino Fundamental II do Instituto Benjamin Constant (IBC), a fim de 

investigar como os recursos de acessibilidade ao computador são utilizados na formação 

escolar do aluno com deficiência visual, bem como na prática pedagógica em sala de 

aula. Mediante os dados coletados e analisados por meio da técnica de análise de 

conteúdo, foram apresentadas algumas considerações que podem contribuir para a 

implantação dos recursos tecnológicos digitais no processo de ensino e aprendizagem 

do aluno cego ou com baixa visão da Instituição. 

Palavras – chave: Tecnologias de Informação e Educação; Tecnologia Assistiva; 

Educação Especial; Atendimento Educacional Especializado; Deficiente Visual. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The study herein presents the results of a qualitative research, based on the 

theoretical conceptions of Vygotsky (1997), which has the purpose to comment his 

contributions in the sense of understanding how it is built the psychic, social and 

cultural development of a blind person, mediated by instruments and signs. It is also 

based on the ideas of Coll, Monereo and collaborators (2010) in order to demonstrate 

how the Information Society is conducting our ways of being, living, knowing and, 

consequently, teaching and learning in the new educational cenarium. The new changes 

are happening because of the presence of the Information and Communication 

Technologies (ICT) in our actual society. For this reason, it is the responsibility of the 

school to follow this progress, with the aim of preparing children, young people and 

adults in an innovative, critical and emancipated way. The same thing applies to the 

Special Education, which needs to propose a reorganization of methodologies, 

strategies, techniques and resources through the Specialized Educational Service, in 

order not to cause another form of exclusion. Considering the perspective of ensuring a 

quality education for young people with visual disabilities, the research was based on 

the reports of the teachers who work in the Elementary School of Instituto Benjamin 

Constant, in order to investigate the way the computer accessibility   resources are  

applied in the education of the students with visual impairment. Through the 

information collected and interpreted by the technique of content analysis, we suggest 

some considerations which can contribute to implement the digital technology resources 

in the teaching and learning process of blind and low vision students in the Institution. 

Keywords: Information and Communication Technologies; Assistive Technology; 

Special Education; Specialized Educational Service; Visual Impairment. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 Em 1995, após a minha formação acadêmica em Letras (Português/ Inglês), 

iniciei a vida profissional como professora no curso de Inglês Pingo’s School em 

Resende – RJ, minha cidade natal.  Depois de três anos, mudei-me para a capital, para 

assumir uma vaga no Colégio Militar do Rio de Janeiro (CMRJ), onde permaneci até 

2005. Nesse mesmo ano, fui para Boa Vista- RR, acompanhando cônjuge em serviço, 

onde prestei concurso para o Instituto Federal de Roraima (IFRR), como professora de 

Língua Espanhola, para cuja docência tenho formação acadêmica. A cada dois ou três 

anos, devido às transferências, mudava de sede, mas sempre lecionando Inglês ou 

Espanhol em escolas regulares de ensino.  

Ao longo desses anos como professora, dois momentos foram marcantes na 

minha profissão, quando tive a oportunidade de realizar trabalhos, por meio dos quais 

realmente auxiliaram pessoas excluídas socialmente. 

O primeiro em 2006 no IFRR, onde participei, junto com outros profissionais da 

Instituição, da elaboração de um subprojeto de um programa maior entre Brasil e 

Canadá, cujo objetivo era oferecer qualificação acadêmica e profissional às mulheres da 

região Norte não inseridas na sociedade. Na ocasião, escolhemos as presidiárias da 

cadeia de Boa Vista.  

Nossa proposta intitulada “Inclusão com Educação das Detentas da Penitenciária 

Agrícola de Monte Cristo - RR” tinha como objetivo oferecer formação acadêmica e 

cursos profissionalizantes às presas com a colaboração de órgãos públicos e do sistema 

S (SESI, SENAI e SESC), a fim de possibilitar que as mesmas aprimorassem o seu 

potencial produtivo, promovendo a melhoria de suas condições de vida, a de suas 

famílias, e da comunidade em que viviam, bem como promovendo o seu crescimento 

econômico autossustentável. 

O segundo momento, nos anos de 2011 e 2012, quando tive a oportunidade de 

trabalhar, pela primeira vez, com alunos com Necessidades Educativas Especiais 

(NEE). Essa experiência ocorreu no Instituto Benjamin Constant (IBC), uma instituição 

considerada como referência nacional na área de Deficiência Visual (DV). Fui muito 

bem recebida pelo IBC, embora não tivesse qualquer experiência e, tampouco, formação 
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na área. Mas essa escolha representava mais um desafio que eu estava disposta a 

enfrentar. 

Mediante esse fato, fui lotada no Departamento de Educação (DED) para 

lecionar Inglês no Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), com a exigência de aprender o 

sistema Braille, pois era necessário para realizar as tarefas pedagógicas cotidianas. Ao 

final desse primeiro curso, iniciei outro e muitos outros se seguiram. Procurei 

acompanhar tudo o que a Instituição me oferecia e, assim, resolvi direcionar meus 

estudos para a Educação Inclusiva.  

No final de 2012, fui para Santa Maria – RS. Apesar de ter trabalhado nesse ano 

no Colégio Militar de Santa Maria (CMSM), continuei à procura de cursos na área de 

deficiência visual. Foi quando surgiu a oportunidade de participar do curso avançado de 

audiodescrição oferecido pela UFSM (Universidade Federal de Santa Maria).  

Em 2015, voltei para o IBC, dando continuidade ao que considerava um desafio. 

A experiência vivenciada nesses dois anos foi tão marcante em minha vida profissional, 

que me fez retornar à instituição, pois o que me motiva como professora é poder 

contribuir para que estes alunos tenham uma chance de viver com dignidade, uma vez 

que, na maioria das vezes, enfrentam várias formas de exclusão, não só pela deficiência 

em si, mas também por revezes econômicos e sociais, entre outros. Tais alunos veem o 

Instituto como apoio para encontrar o norte em suas vidas. São jovens como quaisquer 

outros: alegres, inteligentes, bagunceiros, mas com vontade de terem uma vida com 

igualdade de oportunidades, impossibilitada, muitas das vezes por carregarem o grande 

estigma da exclusão. 

Os cursos realizados no IBC ajudaram-me, sobremaneira, na minha atuação em 

sala de aula; porém, acredito que buscar outros conhecimentos, em especial os 

relacionados ao uso de tecnologias, é mais uma forma de proporcionar aos alunos 

diferentes recursos para o desenvolvimento de suas potencialidades, além de me 

instrumentalizar para novas práticas educacionais. 

Apesar de a Instituição ser secular e, no meu ponto de vista, seguir uma proposta 

pedagógica tradicional de ensino para os alunos com deficiência, cabe a ela buscar 

outras inovações na sua prática educativa, visando ampliar a qualidade de ensino do 

jovem com Deficiência Visual (DV). Observei que o Instituto oferece espaços 

alternativos que poderiam ser utilizados como meios de promoção de aprendizagem. 
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Como exemplo, cito os dois laboratórios de Informática que são equipados com 

internet, computadores adaptados, impressora em Braille e em tinta, softwares 

específicos para a deficiência visual - sob responsabilidade de professores 

especializados nessa área. Contudo, os alunos do Ensino Fundamental II frequentam 

poucas vezes tais espaços, ambientes ricos de recursos e estímulos que poderiam 

oferecer novas práticas de ensino, com a intenção de atender tanto as necessidades 

quanto as habilidades dos alunos. 

Outro fato observado é que a maior parte dos alunos possui interesse pelas 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), pois sempre os vejo usando seus 

celulares das diversas maneiras possíveis. Assim, acredito que o uso das tecnologias na 

escola seria viável, uma vez que possibilitam criar inovações para o aprendizado, além 

de serem ferramentas que motivam e proporcionam outras possibilidades para as 

práticas pedagógicas em sala de aula.  

Nos próprios cursos realizados, percebi que a qualidade de vida, a independência 

e a autonomia do DV depende de ferramentas que os auxiliem no dia a dia, desde uma 

simples bengala até os smartphones mais modernos. E foi assim que comecei a me 

interessar pelos recursos tecnológicos enquanto instrumentos facilitadores e 

motivadores para o processo de ensino e aprendizagem, além de fazerem parte do 

cotidiano da sociedade pós-moderna.  

Além disso, o fator mais relevante para continuar a me capacitar e a utilizar as 

tecnologias digitais em sala de aula é saber que meus alunos irão para o Ensino Médio 

na rede regular, onde os jovens já as utilizam de forma cotidiana; ou seja, proporcionar-

lhes o contato com tais ferramentas seria mais uma oportunidade de viabilizar seu 

acesso às novas formas de interação, de busca de informações e de conhecimento e, 

principalmente, de incluí-los em seu novo meio social. Diante das situações 

apresentadas, resolvi aprofundar meu conhecimento sobre o assunto e, de tal forma, 

cheguei ao Mestrado, na linha de pesquisa Tecnologias de Informação e Comunicação 

nos Processos Educacionais.  

Confesso que o somatório de conhecimentos sobre a deficiência visual, 

tecnologias assistivas, sobre o aluno deficiente visual, bem como do aprendizado sobre 

o pesquisar, usando o aprofundamento e a aquisição de novos conhecimentos, exige um 

esforço muito grande de minha parte, mas tenho certeza de que favorece o meu 
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crescimento profissional e pessoal, o que refletirá de modo crescente em uma qualidade 

de ensino para o meu aluno com DV.  

Com as ideias já estabelecidas em meu projeto, desenvolvi o estudo: As 

Tecnologias de Informação e Comunicação na formação escolar do aluno com 

Deficiência Visual no Instituto Benjamin Constant: utopia ou possibilidade? 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUÇÃO 

 

1.1 A contextualização da pesquisa 

A Educação Especial (EE) é uma modalidade de ensino responsável pelo 

atendimento das pessoas com Necessidades Educativas Especiais (NEE). No Brasil, 

esse tipo de ensino abrange três períodos marcados na história. O primeiro, de 1854 a 

1956, período no qual as iniciativas oficiais e particulares isoladas são destacadas.  O 

segundo, de 1957 a 1993, apontado como o período de elaboração de políticas públicas 

para as pessoas com deficiência e, o terceiro, a partir de 1993, e que se caracteriza pelos 

movimentos favoráveis à educação inclusiva (MAZZOTTA, 2009). 

No primeiro período, a EE teve como marco histórico a criação das primeiras 

instituições brasileiras para o atendimento a alunos com algum tipo de deficiência: em 

1854, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, atual Instituto Benjamin Constant 

(IBC)
1
, e o Instituto Nacional de Educação dos Surdos Mudos, inaugurado no ano de 

1857, hoje Instituto Nacional da Educação dos Surdos (INES), ambos no Rio de 

Janeiro. A fundação de tais Instituições foi uma iniciativa do Governo Imperial que 

tinha o ensino pautado no modelo médico e psicológico e que simbolizou uma grande 

conquista ao atendimento dos deficientes, bem como proporcionou a conscientização e 

o debate sobre a sua escolarização. 

Entre 1950 e 1959, ocorreu uma rápida expansão de mais instituições de ensino 

especial de caráter comunitário e sem fins lucrativos, enquanto que nas escolas 

regulares públicas surgiram as classes especiais. Notadamente no ano de 1957, o 

Governo Federal se encarregou do atendimento educacional aos alunos com deficiência, 

criando campanhas voltadas para tal finalidade. Devido à influência dos direitos legais 

dos deficientes no cenário mundial, a década de 1980 foi marcada por muitas lutas 

sociais em prol dessa população marginalizada no Brasil (MIRANDA, 2009). 

Um dos marcos legais para o tratamento mais humanizado da Pessoas com 

Deficiência (PD) ocorreu com a promulgação da “Constituição Cidadã” (BRASIL, 

                                                             
1 Sobre o histórico do Instituto Benjamin Constant (IBC) ver 

http://200.156.28.7/Nucleus/media/common/Downloads_Historia_IBC.doc. 
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1988), a qual previa o respeito a tais pessoas em diversos artigos. No artigo 5º, por 

exemplo, a Constituição declara que todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, ao mesmo tempo em que garante o direito de acesso à saúde, à 

educação, aos bens e serviços coletivos, dentre outros. Segundo Mantoan (2013), esses 

são direitos conquistados para que as diferenças não sejam motivos de exclusão, 

discriminação e restrição de oportunidades na sociedade em geral. 

Na Educação Brasileira, outro marco foi a reformulação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei n. 9.394 (BRASIL, 1996), que reforçou a 

obrigatoriedade da Educação Especial. No seu artigo 59 foi ressaltada a importância da 

capacitação dos profissionais de educação, bem como da adaptação de currículos, 

métodos, técnicas e recursos específicos para atender às suas necessidades educativas 

especiais. 

A Educação Especial, conforme a LDBEN (BRASIL, 1996), vem sendo 

executada, segundo Mantoan (2013), de duas maneiras distintas. A primeira nas 

chamadas escolas especiais ou especializadas, voltadas apenas para as pessoas com 

deficiência. Como exemplos, no Rio de Janeiro, há o IBC, para alunos com deficiência 

visual, e o INES, para os alunos com deficiência auditiva e que atendem os discentes da 

Educação Infantil ao Ensino Fundamental. A segunda maneira é a que trata do 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), oferecido como apoio e complemento 

nas escolas regulares. Para a autora, esse tipo de atendimento pode ser o instrumento 

que leva à concretização do direito à educação dessas pessoas desde a educação infantil 

até o ensino superior. 

O AEE propõe a adaptação dos currículos, dos métodos, das técnicas e dos 

recursos específicos, com a finalidade de prover meios para que as pessoas com 

deficiência se relacionem com o meio externo (BRASIL, 2003). Costa (2012) 

acrescenta que, ao longo de todo o processo de escolarização, esse atendimento deve 

estar articulado à proposta pedagógica do ensino comum, disponibilizando programas 

de enriquecimento curricular, o ensino de linguagens e códigos específicos de 

comunicação e sinalização, ajudas técnicas e Tecnologia Assistiva (TA)
2
, dentre outros. 

                                                             
2 Tecnologia Assistiva (TA) aqui entendida como recursos que objetivam promover uma maior 
independência, autonomia e qualidade de vida à pessoa com deficiência. Os recursos de TA 

podem ser desde artefatos simples como um lápis adaptado até os sistemas computadorizados 

mais elaborados (BERSCH, 2013). 
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O professor especializado é o que vai trabalhar as necessidades educacionais do 

aluno com deficiência, como também auxiliá-lo a “romper as barreiras que o impedem 

de estar, interagir, participar, acessar espaços, relações e conhecimentos” (MANTOAN, 

2013, p. 132). 

Para romper os obstáculos encontrados, a escola tem a responsabilidade de 

investir na contratação de professores especializados ou na capacitação dos educadores 

que já estão em exercício, adaptar a sua infraestrutura, elaborar materiais específicos, 

adequar tecnologias acessíveis, práticas pedagógicas e metodológicas. 

Não podemos negar que os instrumentos legais representam um progresso, pois 

o quase inexistente atendimento educacional especializado até meados do século XVIII 

se transforma em uma proposta de inclusão social da pessoa com deficiência a partir dos 

anos de 1980. Entretanto, devemos considerar que, os serviços e atendimentos 

especializados garantidos por lei, não são ainda efetivamente uma realidade nas escolas, 

pois presenciamos a falta de recursos pedagógicos e a formação inconsistente dos 

docentes para lidar com esse alunado (MIRANDA, 2009). 

No que se refere às barreiras (Mantoan, 2013) e a carência de recursos (Miranda, 

2009), podemos correlacioná-los ao parágrafo dos conceitos de acessibilidade e 

barreiras retratados na Lei n. 13.146, em seu artigo 3º, nos itens I e IV. O artigo busca 

assegurar e promover os direitos da Pessoa com Deficiência (PD) (BRASIL, 2015a). No 

item I, o conceito de acessibilidade está relacionado ao acesso, com segurança e 

autonomia, aos espaços, aos mobiliários, aos equipamentos urbanos, às edificações, aos 

transportes, à informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem 

como o acesso a outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou 

privado e de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural.  

No item IV, por sua vez, o conceito de barreiras é definido como qualquer 

entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social 

da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à 

liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à 

compreensão, à circulação com segurança. Nesse sentido, as barreiras são classificadas 

em: urbanísticas, arquitetônicas, no transporte, nas comunicações e na informação, 

atitudinais e tecnológicas. 
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Podemos dizer que na escola, muitas vezes, a fragilidade na formação do 

professor especializado e a falta de recursos podem causar as barreiras enfrentadas no 

aprendizado dos alunos com deficiência. A formação inicial do professor, no que tange 

ao atendimento dos alunos com deficiência, é ainda restrita e a sua formação 

continuada, além de superficial, muitas vezes segue o modelo médico-psicológico, 

centrado no diagnóstico da deficiência. Isso frequentemente afasta o professor da 

possibilidade de reflexão e compreensão do processo de ensino e aprendizagem 

daqueles alunos. Quanto à formação continuada, segundo Vaz (2013), ela se distancia 

do contexto histórico e social onde há o envolvimento dos sujeitos, eliminando assim 

seu caráter teórico que possibilita a reflexão sobre o método de ensino aplicado na 

escola e se direciona ao conhecimento técnico das deficiências.  

Podemos relacionar os dois tipos de ensino, tanto o técnico centrado nas 

deficiências quanto o que valoriza o relacionamento entre as pessoas, no que Vygotsky 

(1997) conceitua de compensação biológica
3
 e social

4
 respectivamente. Tais concepções 

são abordadas na sua obra intitulada “Fundamentos Defectológicos”, encontrada no 

livro Obras Escogidas – Tomo V. O trabalho se refere ao estudo de crianças com 

diferentes tipos de “defeitos” (deficiências), sejam elas mentais ou físicas. Pela 

relevância de suas ideias, é sob a perspectiva desse autor que abordaremos a Deficiência 

Visual (DV).  

 Interessante notar que um dos argumentos relatados por Vygotsky (1997) sobre a 

DV é que no sujeito cego as interações que são prejudicadas quanto ao seu “defeito” são 

justamente as relações sociais, pois é na experiência social que ele desenvolve seus 

processos compensatórios e, dessa forma, supera as suas limitações causadas pela 

cegueira:  

la fuente de compensación en la ceguera no es el desarrollo del tacto o 

la mayor sutileza del oído, sino el lenguaje, es decir, la utilización de 

                                                             
3
 A compensação biológica é a correção orgânica automática do defeito, o que prescreve um 

caráter médico e terapêutico à pedagogia, reduzindo as ações educativas ao desenvolvimento 

dos sentidos imunes ou ao restabelecimento de determinadas formas de conduta. Conforme 
Dainez; Smolka (2014, p. 5) “a compensação biológica é vista como auxílio complemento e/ou 

suprimento de uma carência orgânica e/ou cultural”. 

4
 A compensação social, por sua vez, na educação não é vista como auxílio, mas como produção 

de uma ação que torna possíveis novas formas de participação da pessoa na sociedade. “A 

compensação social tem o princípio da inserção da pessoa com deficiência na vida laboral, nos 

diferentes espaços de atividade do cotidiano” (DAINEZ; SMOLKA, 2014, p. 5). 
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la experiencia social, la comunicación con los videntes   

(VYGOTSKY, 1997, p.107)
5
. 

Portanto, do seu ponto de vista a função da educação deveria substituir a 

compensação biológica pela social, visto que a relação do cego com o mundo traz 

consequências positivas tanto para o seu crescimento psíquico quanto para a formação 

da sua personalidade. Vygotsky acrescenta que as interações sociais, mediadas por 

instrumentos e signos, é o que vai impulsionar o desenvolvimento cognitivo do DV, 

desenvolvimento que ele denomina de funções psíquicas superiores. Nas palavras de 

Galvão (2005, p. 87), percebemos a mesma reflexão:  

O ser humano conseguiu evoluir como espécie graças à possibilidade 

de ter descoberto formas indiretas, mediadas, de significar o mundo ao 

seu redor, podendo, portanto, por exemplo, criar representações 
mentais de objetos, pessoas, situações, mesmo na ausência dos 

mesmos. Essa mediação pode ser feita de duas formas: através do uso 

dos signos e do uso dos instrumentos. Ambos auxiliam no 

desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 

Ao afirmar que toda relação humana é mediada, concluímos que essa mediação 

também ocorre no processo de ensino e aprendizagem. No entanto, para que o DV tenha 

a possibilidade de interagir, de se comunicar, de se relacionar, bem como de ter alcance 

ao conhecimento, tais instrumentos e signos precisam ser adaptados. 

A adaptação se refere aos recursos com acessibilidade e, no caso da pessoa com 

deficiência visual, primeiramente é necessário saber se temos um caso de cegueira ou de 

baixa visão ou visão subnormal. Dessa forma, do ponto de vista pedagógico, 

entendemos como cego aquele que necessita de instrução em Braille
6
 ou por softwares 

de leitura de textos e, como baixa visão ou visão subnormal, aquele que lê tipos 

impressos ampliados ou com o auxílio de potentes recursos ópticos
7
 e não ópticos

8
. O 

                                                             
5
 A fonte de compensação da cegueira não é o desenvolvimento do tato ou audição, mas a 

linguagem, ou seja, o uso da experiência social, a comunicação com os videntes (VYGOTSKY, 

1997, p.107, tradução nossa). 

 
6
 Braille ou Braile é um sistema de escrita em relevo que combina pontos salientes para 

representar letras e números. O Braille é usado por pessoas cegas para ler e escrever através do 

tato (SÁ, CAMPOS e SILVA, 2007). 

7
 São recursos destinados para pessoas com baixa visão. Eles utilizam lentes ou combinação de 

lentes para ampliar as imagens. São exemplos de recursos ópticos óculos com lentes de alto 

grau, lupas, telescópios e outros (SÁ, CAMPOS e SILVA, 2007). 
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francês Louis Braille, no século XIX, criou o método de leitura pelo tato e o Brasil foi 

um dos primeiros países a utilizá-lo, incentivado pelo médico francês Xavier Sigaud
9
 

(CERQUEIRA, PINHEIRO e FERREIRA, 2014). 

O material em Braille é até hoje uma ferramenta acessível e eficiente, mas que 

apresenta, no Brasil, uma série de limitadores como o fato de ser caro, pesado, difícil de 

manusear e também de não estar disponível em todo o país. Outro fator limitador é que 

a Pessoa com Deficiência Visual (PDV) precisa de tempo para aprender essa nova 

linguagem, isto é, precisa conhecer o sistema Braille e adaptar-se à leitura pelo tato. Por 

considerar este sistema um ensino pautado no modelo clínico especializado, Selau 

(2013, p. 87) afirma ser “um erro dos pedagogos tentar desenvolver exageradamente os 

sentidos remanescentes dos cegos”. O autor, na perspectiva da compensação biológica 

de Vygotsky destaca que o desenvolvimento desses sentidos, como o tato e a audição, 

se limita aos planos físico e biológico, ressaltando de igual modo a importância da 

compensação social, também sob a ótica vygotskyana, como ampliação do ensino para a 

pessoa cega. 

Partindo dessa compreensão, entendemos que as Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) são ferramentas da nossa cultura que possibilitam novas e 

diferentes maneiras de inclusão e interação das pessoas no mundo (LEVY, 2008). Em 

relação ao indivíduo com deficiência, para ele ter acesso a tudo o que as TIC podem lhe 

oferecer, é necessário a utilização dos recursos de acessibilidade ao computador
10

 para 

romper as barreiras sensoriais, motoras ou cognitivas que 

limitam/impedem seu acesso às informações ou limitam/impedem o 
registro e expressão sobre os conhecimentos adquiridos por ele 

(BERSCH, 2013, p. 12).  

                                                                                                                                                                                   
8
 Recursos não ópticos são os que não utilizam lentes. São todos os materiais que auxiliam as 

pessoas com visão subnormal a enxergarem melhor. Como exemplo, livros impressos com 

letras grandes, baralhos com figuras e cores fortes (SÁ, CAMPOS e SILVA, 2007). 

9 “José Francisco Xavier Sigaud era natural de Marselha, na França, nascido a 2 de dezembro de 

1796. Formou-se em medicina pela Faculdade de Estrasburgo e emigrou para o Brasil em 1826, 

aqui vivendo até 1856, quando faleceu [...]. Foi o primeiro diretor do Instituto dos Cegos, 
fundado por José Alves de Azevedo, com o apoio do ministro do Império, Visconde de Bom 

Retiro, e que deu origem ao atual Instituto Benjamin Constant. Sigaud tinha uma filha cega, que 

foi instruída por José Alves de Azevedo, o que certamente o levou a interessar-se pela 
instituição recém-criada” (REZENDE, 2009, p.386). 

 
10 Os recursos de acessibilidade ao computador é uma categoria de Tecnologia Assistiva (TA) 

(RITA BERSCH, 2013). 
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As ferramentas tecnológicas seriam, portanto, uma possibilidade concreta de 

inserir as pessoas com deficiência nos diversos contextos sociais. Em se tratando do 

cenário educacional, os equipamentos irão oportunizar- lhes acesso a diferentes formas 

de ensinar e aprender. 

Nessa perspectiva, conforme Mantoan (2013), a implantação dos recursos 

tecnológicos na escola é necessária, a fim de que haja alternativas materiais para que o 

aluno com deficiência possa fazer o que deseja ou precisa e para que ele tenha acesso à 

comunicação, à informação e ao conhecimento. Dessa maneira, segundo a autora, o 

aluno experimentará diferentes ferramentas até encontrar aquela que se adapte melhor à 

sua condição e necessidade. Galvão Filho (2009) acrescenta que as TIC são necessárias 

na construção da autonomia deste aluno e eficazes no seu processo de aprendizado, no 

que concordamos, acrescentando que muitas dessas TIC estão presentes no seu 

cotidiano. 

Santarosa e Sonza (2003) apresentam, como ferramentas tecnológicas 

facilitadoras ao acesso do computador para o cego, os softwares leitores de tela: o 

Dosvox
11

, o Virtual Vision e o Jaws. Os dois primeiros são nacionais, sendo o Dosvox 

um sistema operacional bastante utilizado por ser fácil de aprender, gratuito e de 

processamento rápido. Ele permite a utilização de um microcomputador comum por 

pessoas cegas, para o desempenho de uma série de tarefas. Quanto ao Jaws, trata-se de 

um sistema americano, há pouco tempo traduzido para o português, é um sintetizador de 

voz que utiliza vozes brasileiras quase reais, de fácil instalação e lê quase todos os 

programas da Microsoft, permitindo ao cego ouvir o que está sendo lido na tela do PC. 

Há também o Nonvisual Desktop Access (NVDA) um leitor de tela gratuito, com 

voz computadorizada, de código aberto, cujo código fonte qualquer pessoa pode acessar 

e modificar. Funciona sobre os aplicativos mais usados nos computadores, tais como: 

Windows, Word, Excel, Outlook, MSN, Skype, entre outros. O NVDA permite que o 

deficiente visual controle o que é lido, movendo o cursor para a parte relevante do texto 

com o uso do mouse ou com as setas do teclado. Outro dado é que o texto pode ser 

                                                             
11 A elaboração do Dosvox foi iniciada “em 1992 pelo aluno Marcelo Pimentel, um deficiente 

visual, enquanto cursava Informática na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) com a 
ajuda do professor de Computação Gráfica Antônio Borges” (SAKAGUCHI, 2014, p. 1). 

Segundo a autora a criação do software teve sucesso imediato e, em razão disso, adquiriu em 

pouco tempo um grande número de usuários. 
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convertido em Braille caso o usuário do computador tenha o dispositivo chamado 

“display Braille”. 

Vale ressaltar que esses leitores de tela só funcionam efetivamente quando os 

ambientes virtuais e programas são acessíveis tanto na sua estrutura como na sua 

organização, isto é, quando seguem os princípios estabelecidos do Desenho Universal 

que tem como objetivo um design direcionado à diversidade humana, a fim de atender 

um maior número de usuários (SCHLÜNZEN JÚNIOR et al, 2016). 

No caso dos alunos com baixa visão, temos os recursos ópticos e não ópticos, 

porém as ferramentas tecnológicas são o recurso mais aceito por eles (FERRONI, 

2011). Fato observado também por Domingues (2005) quando afirma que, os softwares 

são meios que possibilitam aos alunos com DV usarem o computador, a fim de 

superarem as suas necessidades e dificuldades geradas por seu déficit visual. Além de 

ser altamente desejável pelas crianças e adolescentes cegos e com baixa visão, os 

programas proporcionam também novas formas de estar no mundo, bem como ampliam 

as possibilidades de ensinar e aprender. 

Segundo o ponto de vista de Costenaro e Schlünzen (2014), é lastimável não se 

encontrar um meio de utilizar as TIC na realidade escolar e aproveitá-las nos ambientes 

de aprendizagem, pois a maioria dos jovens, independente das suas limitações físicas, 

mentais, sensoriais e cognitivas, as utiliza no seu dia a dia. O estudo desses autores 

reitera a ideia de Coll e Monereo (2010, p. 39), que sustentam que é a educação escolar 

que deve ensinar os educandos a interagir com o mundo e a resolver os problemas 

mostrados por ele, sob a influência das TIC. Ribeiro (2014) também afirma que a 

identidade do adolescente contemporâneo está interligada ao mundo digital e para isso 

novas competências precisam ser analisadas pelos professores. 

Santarosa e Sonza (2003) afirmam que a Internet é um novo recurso que 

possibilita o acesso ao saber, à comunicação e à informação, como também potencializa 

a criação de diferentes métodos de ensino e práticas pedagógicas, abrindo-se um espaço 

de oportunidades de aprendizagem para pessoas com necessidades educativas especiais. 

Silva (2003) aponta como motivo de exclusão da cibercultura
12

 a prática da instituição 

escolar não incluir a Internet na educação das novas gerações, o que ainda constatamos 

                                                             
12

 Conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de 

pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço 

(LÉVY, 1999, p.17). 
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mais de uma década depois. O autor alega que, dessa maneira, a escola está inadequada 

à evolução dos tempos. 

Vimos, nas pesquisas apresentadas acima, que é preciso oportunizar diferentes 

formas de acesso aos jovens com deficiência visual às tecnologias digitais, devido ao 

fato de que grande parte deles têm interesse pelas TIC (Domingues, 2005; Ferroni, 

2011; Costenaro e Schlünzen, 2014; Ribeiro, 2014),  às facilidades que elas 

proporcionam tanto na obtenção de novos conhecimentos quanto nas inovações nas 

formas de ensinar e aprender (Santarosa e Sonza, 2003; Galvão Filho, 2009; Mantoan, 

2013), devido à importância de se buscar diferentes estratégias, métodos e alternativas 

pedagógicas a fim de atender às suas necessidades educativas especiais  (Costa, 2012; 

Mantoan, 2013).  

Considerando a integração das TIC e das Tecnologias Assistivas (TA) ao 

processo educacional, nosso estudo visa pesquisar os usos dos recursos tecnológicos em 

uma instituição de ensino para alunos com deficiência visual.  Para tanto, escolhemos o 

IBC como campo de pesquisa, por se tratar de uma instituição pública de referência 

nacional na educação de deficientes visuais. 

 

1.2 Objetivo 

Investigar como os recursos de acessibilidade ao computador são utilizados na 

formação escolar do aluno com DV, bem como na prática pedagógica do professor dos 

anos finais do Ensino Fundamental do IBC. 

 

1.3 Questões de estudo 

Ante o objetivo proposto, surgem os seguintes questionamentos:  

1) Como os professores avaliam os recursos de TA no desenvolvimento do 

aprendizado do aluno com DV? 

2) De que maneira os professores inserem as TIC na sua prática pedagógica em 

sala de aula? 

3) Quais são as razões do professor usar ou não os recursos de acessibilidade ao 

computador na sua prática pedagógica em sala de aula? 
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1.4 Justificativa 

Não há dúvidas de que as políticas públicas em defesa dos direitos da Pessoa 

com Deficiência (PD) vêm contribuindo para melhorar a sua qualidade de vida em todos 

os aspectos. Segundo Schlünzen Júnior e Hernandes (2011), essas políticas são criadas 

não com a ideia de assistencialismo, mas sim para despertar nas pessoas em geral que as 

PD são capazes de produzir e de serem independentes. É importante lembrar que o 

direito à acessibilidade, também prescrito nas leis, é fator essencial para possibilitar a 

participação da pessoa com deficiência em todos os espaços da nossa sociedade, isto é, 

para viabilizar a sua plena integração social. 

Em relação ao período que estamos vivenciando atualmente, denominado por 

Castells (1999) de “Era da Informação”, não podemos negar o impacto que as TIC estão 

causando na coletividade. A acessibilidade tecnológica é uma necessidade que não pode 

ser ignorada, senão será mais um motivo de limitação para as PD de ingressarem nos 

diversos contextos sociais, sejam eles físicos ou virtuais. 

De acordo com Kelman (2008), para que políticas públicas se concretizem na 

realidade, a escola deve proporcionar as necessárias mudanças no contexto educacional, 

de acordo com a diversidade e as possibilidades relacionadas a cada indivíduo.  

As Tecnologias Assistivas (TA), por exemplo, no seu conceito mais amplo, são 

estratégias, métodos e recursos que o ambiente escolar pod oferecer a todos os alunos, 

sem distinção, para que tenham oportunidades de desenvolver seu potencial. Conforme 

Galvão Filho e Damasceno (2005), ser um “diferente-igual” retrata que a diferença está 

relacionada à condição fisiológica das PD e a igualdade se deve ao fato delas poderem 

interagir, relacionar-se e competir em seu meio com recursos proporcionados pelas 

adaptações de acessibilidade. 
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CAPÍTULO 2  

AS CONTRIBUIÇÕES DAS CONCEPÇÕES DE VYGOTSKY PARA A 

EDUCAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

Lev Semionovich Vygotsky era bielo-russo, natural de Orsha, nascido em 1896 e 

falecido em 1934, de tuberculose. Apesar de pouco tempo de vida, deixou uma vasta e 

preciosa obra, na qual teve como colaboradores Alexander Romanovich Luria e Alexei 

Nikolaevich Leontiev, os quais deram continuidade às suas pesquisas. As ideias de 

Vygotsky partiam sempre das inconsistências das produções teóricas da psicologia 

burguesa da época. Assim, é comum ver em seus estudos referências aos teóricos como 

Stern, Adler, Pavlov e Freud, entre outros, entretanto vai além, direcionando suas 

investigações com o intuito de explicar o desenvolvimento humano organizado nas 

relações sociais (PERTILE, 2014). 

 Por apresentar concepções teóricas a serviço da plena evolução do indivíduo, 

hoje suas produções resultam em significativas contribuições para diferentes áreas e tem 

grande notoriedade nas discussões educacionais contemporâneas (MARTINS e 

RABATINI, 2011). Vygotsky teve grande interesse em pesquisar o desenvolvimento 

psíquico da pessoa com deficiência auditiva, visual e mental, e, a partir disso, divulgou 

seus estudos acerca da defectologia
13

, os quais foram publicados no Tomo V de suas 

Obras Escogidas. Dentre as deficiências investigadas pelo autor, vamos nos limitar à 

deficiência visual que é foco do nosso estudo. 

 

2.1 O desenvolvimento psíquico do sujeito cego 

 A obra reúne diversos textos, a maior parte entre os anos de 1924 a 1929, 

referentes ao desenvolvimento psíquico e a educação das pessoas com deficiência. Para 

melhor compreensão de seus escritos, optou-se aqui por seguir a ordem cronológica 

adotada por Selau (2013), que divide em três fases os diferentes posicionamentos 

teóricos do autor. A primeira fase compreende o período entre 1924 e 1925, na qual é 

destacada a importância do meio social para o sujeito cego. A segunda, por sua vez, em 

1927, é influenciada pelas ideias da psicologia individual do austríaco Adler, na qual 

                                                             
13 Termo usado no início do século XX e seria equivalente hoje à deficiência. 
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destaca o fenômeno da compensação e supercompensação nos cegos. E a última fase, a 

partir de 1928, envolve os principais conceitos da psicologia histórico-cultural. 

 

1ª fase - A importância do meio social para o cego. 

Defectologia era o termo aplicado na década de 1920 na Rússia para intitular a 

ciência que estudava as diferentes deficiências físicas ou mentais. Vygotsky considerava 

que a psique das crianças com “defeito” era uma questão fundamental para elaborar a 

teoria geral do desenvolvimento humano (KOZULIN, 1994 apud SELAU, 2013).  

A princípio, consideramos importante apresentar o conceito de deficiência 

primária e secundária, bem como o da compensação biológica e social, por considerá-

los termos essenciais para a compreensão da teoria da defectologia. 

Para Vygotsky, a deficiência primária é a que está relacionada à causa orgânica, 

à condição biológica e pouco mutável. São as limitações naturais como as lesões 

cerebrais e malformações orgânicas, nas quais a deficiência corre o risco de ser restrita 

aos seus componentes biológicos (GARCIA, 1999 apud SELAU, 2013). É a partir da 

insuficiência física que surge o conceito de compensação biológica que tem como 

objetivo, tanto psicológica quanto pedagogicamente, resolver o problema do defeito no 

plano físico, ao estilo da medicina. A deficiência secundária, por seu turno, surge como 

consequência social da primária e pode ser moldada (VYGOTSKY, 1997), isto é, 

correspondem aos efeitos psicossociais causados pelo defeito orgânico. 

A fim de vencer as insuficiências secundárias, o princípio da compensação 

social é admitido como a via alternativa para superá-las “la compensación biológica 

debe ser substituida por la idea de la compensación social del defecto” 
14

(VYGOTSKY, 

1997, p. 83). O autor salienta que a compensação não é algo natural, mas social. 

Na maior parte das vezes, a deficiência secundária é a que mais prejudica a 

Pessoa com Deficiência (PD), pois, para o autor soviético, o defeito é uma “uma 

luxação social”: isso quer dizer que sua posição no meio social está estabelecida sob a 

ótica da incapacidade, de modo a impossibilitar a sua plena participação nos espaços, 

visto que o órgão com defeito é mais que biológico, é social. Isso faz com que a 

                                                             
14 “a compensação biológica deve ser substituída pela ideia da compensação social do defeito ” 

(VYGOTSKY, 1997, p. 83, tradução nossa). 
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deficiência mude a relação do sujeito com o ambiente físico, bem como a relação com 

outras pessoas (CENCI, 2015). Nas palavras de Vygotsky (1997, p.74): 

A diferencia del animal, el defecto orgânico del hombre nunca puede 

manifestar se en la personalidad directamente, porque el ojo y el oído 

del ser humano no solo son sus órganos físicos, sino también órganos 
sociales, porque entre el mundo y el hombre está, además, el medio 

social que refracta y orienta todo lo que parte del hombre hacia el 

mundo y del mundo hacia el hombre. Por eso la carencia de la vista o 
del oído implica, ante todo, la pérdida de las más importantes 

funciones sociales, la degeneración de los vínculos sociales y 

desplazamiento de todos los sistemas de conducta
15

.  

A privação dos vínculos sociais é a perda mais significativa e também resultado 

secundário do defeito orgânico, embora seja também no âmbito social que está a 

motivação da compensação da deficiência. Ao participar da vida social, como também 

utilizar meios alternativos para as funções deficientes, o sujeito com deficiência se 

desenvolve normalmente (CENCI, 2015). 

 No que diz respeito à cegueira, o autor argumenta que o defeito físico não só 

altera a relação do homem cego com o seu meio, mas afeta principalmente as suas 

relações sociais, por isso ela deve ser analisada sob o ponto de vista das limitações 

psicossociológicas dela decorrentes (VYGOTSKY, 1997). Como resultado disso, a 

deficiência visual gera certas reações como pena, superproteção, incapacidade ou 

preconceito, as quais provocam uma influência negativa quanto ao desenvolvimento da 

PD, impossibilitando-a, muitas das vezes, de interagirem com o ambiente e com outras 

pessoas. 

A partir dessa perspectiva, vimos que a cegueira, sob o aspecto psicológico, não 

caracteriza um “problema”, mas o converte em um contratempo ante o processo social. 

Como exemplo de limitação social, Vygotsky (1997) faz uma comparação entre surdez 

e cegueira e conclui que a primeira é mais prejudicial devido ao fato da pessoa surda 

não se comunicar com os demais
16

, comprometendo as suas relações sociais, enquanto 

                                                             
15 Ao contrário do animal, o defeito orgânico do homem nunca se manifesta diretamente na 

personalidade, porque o olho e o ouvido do ser humano não são apenas seus órgãos físicos, mas 
também órgãos sociais, porque entre o mundo e o homem está também o meio social que reflete 

e orienta tudo que parte do homem para o mundo e do mundo para o homem. Por isso, a falta de 

visão ou audição envolve, acima de tudo, a perda das funções sociais mais importantes, a 
degeneração dos vínculos sociais e deslocamento de todos os sistemas de conduta 

(VYGOTSKY, 1997, p.74, tradução nossa). 
16 Vale destacar que a afirmação de Vygotsky (1997) parte do pressuposto de que o cego se 

utiliza do mesmo código linguístico dos videntes e, por isso, a sua comunicação acontece 
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na cegueira, apesar da dificuldade de locomoção, o cego tem a fala como instrumento de 

relacionamento. A linguagem, nesse sentido, é uma ferramenta psicológica essencial no 

seu desenvolvimento psíquico, cultural e na formação da sua personalidade.  

Ao ensinar uma criança cega, Vygotsky (1997) sugere a educação por 

compensação social, que tem como princípio a inserção da PD na vida em sociedade, 

em confrontamento às restrições sociais que a cegueira traz em relação à sua inserção na 

coletividade. 

 Ainda em relação à educação dos cegos, Vygotsky (1997) considera o trabalho
17

 

como suporte no qual se estrutura a vida em sociedade. Para o autor, a atividade laboral 

era o elemento que orientava as ações pedagógicas na escola, bem como o 

desenvolvimento das habilidades do ser humano, uma vez que, por meio do trabalho, o 

homem com a intenção de atender as suas necessidades transforma a natureza, ao 

mesmo tempo em que se transforma (REGO, 2011), isto é, para que o ser humano possa 

exercer as suas atividades, ele necessita relacionar-se com os outros e produzir suas 

ferramentas de trabalho.  

Em se tratando da cegueira, Vygotsky (1997) reforça a ideia de que os cegos 

devem realizar um trabalho colaborativo com os videntes, motivando a comunicação 

entre eles e, dessa forma, permitindo a inserção do cego na vida social. Portanto, a 

deficiência visual não deve ser vista pela sua condição orgânica, mas sim sob a ótica 

social, pois excluir o DV da experiência coletiva, fará com que ele se desenvolva como 

um ser totalmente peculiar, profundamente diferente do homem “normal” e sem 

adaptação alguma à vida do mundo dos videntes.  

 

2ª fase - O fenômeno da supercompensação nos cegos 

 Nas suas produções correspondentes ao ano de 1927, sob a influência de Adler, 

Vygotsky enriquece seus estudos, acrescentando o fenômeno da supercompensação à 

                                                                                                                                                                                   
naturalmente, ao passo que a pessoa surda necessita da língua de sinais para se expressar, como 

por exemplo, a Língua Brasileira de Sinais (Libras) no Brasil. 

 
17

 O trabalho em Vygotsky pode ser entendido como, especificamente, a forma humana de 
utilizar ferramentas. Na sociedade russa da época, defendia-se a necessidade de uma 

compreensão do trabalho, que não é a mesma da sociedade capitalista, permeada pela alienação: 

naquela época, defendia-se a escola pelo trabalho (SELAU, 2013, p.69). 
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Teoria da Defectologia.  A teoria atrai a atenção devido à importância do papel 

psicológico do defeito orgânico no processo de desenvolvimento e formação da 

personalidade, por efeito de se criar sobre o órgão deficiente uma superestrutura 

psíquica que tende a reforçar o organismo no ponto fraco e ameaçado (ADLER, 1928 

apud VYGOTSKY, 1997).  

O conceito de supercompensação de Adler
18

 é aprimorado por Vygotsky quando 

este acrescenta o contexto psicossocial. Para Rosa e Ochaíta (1993), a ideia do autor 

quanto à ocorrência da supercompensação é atribuída a uma reorganização do sistema 

psicológico, ou seja, uma reestruturação profunda da mente a partir de funções 

superiores que facilitam e elevam a eficiência de seu trabalho.  

Neste sentido, o “defeito” provoca sobre o organismo reações mais enérgicas de 

modo que, o deficiente projete todas as suas forças, a fim de sobrepor a sua 

incapacidade, em vez de demonstrar fraqueza diante das dificuldades que surgem em 

virtude da sua condição fisiológica. A deficiência, em contato com o meio exterior, gera 

um conflito que cria elevados estímulos para a supercompensação, tornando a 

deficiência a principal força motriz no desenvolvimento psíquico da personalidade. 

Destacamos que esse processo pode ter dois resultados possíveis: a vitória e a derrota e 

que, entre os dois polos, encontram-se diversos graus de êxito e fracasso (VYGOTSKY, 

1997). 

A compensação, nesse contexto, refere-se à reação da personalidade ao defeito 

no qual é superado no âmbito psicossocial direcionando-o a conquista de uma posição 

social, estimulando novas estratégias de desenvolvimento, bem como aperfeiçoando as 

funções psicológicas (SELAU, 2013). 

Em relação aos estudos nesta segunda fase, reafirmamos a ideia de que a 

cegueira não se fundamenta somente na falta de visão, mas se origina também de uma 

                                                             
18

 Alfred Adler (1870 – 1937). Psiquiatra e psicólogo austríaco. Fundou a escola da psicologia 

individual (psicologia da personalidade). Separou-se da escola de Freud, da qual discordava 

quanto às opiniões políticas e sociais. Vygotsky destaca o caráter dialético da sua teoria e das 

ideias, opostas a Freud e Kretschmer, sobre a base social do desenvolvimento da personalidade. 
Vygotsky deu importância particular às ideias de Adler quanto ao problema da compensação 

como força motriz do processo do desenvolvimento da criança anormal. De igual modo 

positivo, valorizou desde o ponto de vista da defectologia, a ideia da «perspectiva de futuro» 
introduzida por Adler na psicologia da análise do processo de desenvolvimento. Vygotsky 

valorizou de diferente maneira algumas posições de Adler (VYGOTSKY, 1997, p. 38, tradução 

nossa). 
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reestruturação intensa de todas as forças do organismo e da personalidade. Tal ideia 

passou por três etapas principais. A primeira delas denominada mística, a segunda 

biológica, e a terceira científica ou sociopsicológica. 

A primeira etapa engloba a Antiguidade, a Idade Média e uma parte considerável 

da história moderna. Além de considerar o cego um ser desvalido, indefeso e 

desamparado, ocorre a crença generalizada de que os cegos se desenvolviam nas forças 

místicas superiores da alma, que lhes tinha como consequência a ascensão ao 

conhecimento e à visão espiritual, no lugar da visão física perdida. Essa concepção do 

cego como uma pessoa capaz de uma visão interior profunda, dotada de um 

conhecimento espiritual, surge da própria criação popular. Na Idade Média, esse valor 

espiritual implicava simultaneamente miséria na vida terrena e proximidade a Deus. 

Novamente, se descobre na cegueira certo aspecto místico, certa reputação espiritual, 

certo sentido positivo (VYGOTSKY, 1997). 

Somente na época do Iluminismo (século XVIII) inaugura -se o período 

científico no conceito da cegueira. Em lugar da mística foi colocada a ciência. Foi uma 

época de grande importância, pois com a nova concepção da psicologia, a educação e a 

instrução dos cegos foi incorporada à vida social, dando–lhes acesso à cultura 

(VYGOTSKY, 1997). 

Segundo a concepção, conhecida como a fase ingenuamente biológica, a perda 

de uma das funções de percepção, a falta de um órgão, seria compensada por meio do 

funcionamento e o desenvolvimento intenso de outros órgãos. Criou - se o mito sobre a 

acuidade sobrenatural do tato nos cegos: “El sexto sentido inalcanzable para los 

videntes”
19

 (VYGOTSKY, 1997, p. 101), mas rapidamente as investigações 

descobriram a incoerência de tal teoria, pois a compensação não poderia surgir da 

compensação fisiológica direta da deficiência visual, porém de uma compensação 

sociopsicológica. 

Segundo Wundt
20

 s/d apud Vygotsky (1997) a substituição, no domínio das 

funções fisiológicas, era um caso particular de exercício e adaptação. Entendia-se a 

                                                             
19 “O sexto sentido inatingível para os videntes ” (VYGOTSKY, 1997, p. 101, tradução nossa). 

 
20

 Wilhen Wunt (1832 – 1920). Psicólogo alemão, fisiólogo, filósofo idealista. Iniciador do 

estudo da psicologia experimental a denominada fisiológica. Vygotsky menciona a opinião de 

Wundt sobre o processo de substituição da cegueira, na qual vê não só uma insuficiência, mas 
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substituição como uma complicada reestruturação de toda a atividade psíquica 

provocada pela alteração da função principal, e orientada, através da associação e do 

treinamento, a criar e elaborar um novo tipo de equilíbrio do organismo, no lugar do 

perturbado. 

A fase sociopsicológica ou científica na Idade Moderna foi a que mais se 

aproximou da psicologia do homem cego com o fundamento no fenômeno da 

supercompensação, o que viria a possibilitar que tal teoria pudesse ser compreendida 

como propósito educacional, a fim de orientar a plena validade social da pessoa com 

deficiência, bem como incluir as capacidades que o fenômeno viria a provocar no 

processo educativo.  

Apesar da relativa debilidade em relação ao espaço, o cego pode se desenvolver 

da mesma forma que uma pessoa “normal”, pois as demais funções operam 

perfeitamente. Exemplo disso é a linguagem que permite uma comunicação completa, 

que transcorre de forma absolutamente adequada e de uma compreensão mútua que se 

acomoda totalmente no esquema psicológico do defeito e da compensação 

(VYGOTSKY, 1997). Por esse motivo, o autor recomenda a aproximação, por meio da 

linguagem, à experiência social dos videntes, como fonte de compensação da cegueira. 

 

3ª fase - Principais conceitos da psicologia histórico - cultural. 

A partir de 1928, Vygotsky acrescenta às suas investigações os principais 

argumentos teóricos da psicologia histórico-cultural, também denominada de Sócio-

histórica. Diante dessa perspectiva, passa a considerar que, a inadequação entre a 

organização psicofisiológica do cego e os meios culturais desenvolvidos são os 

problemas resultantes da cegueira (VEER e VALSINER, 2006). 

O autor ressalta que além do valor social, nesta fase, o desenvolvimento cultural 

da Pessoa com Deficiência (PD) é outro enfoque que introduz diretamente no plano 

social. Argumenta também que a história da evolução da cultura constitui o problema 

                                                                                                                                                                                   
também uma fonte de surgimento das forças da supercompensação (Vygotsky, 1997, p. 113, 

tradução nossa). 
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mais complexo da defectologia, pois para a investigação científica ela apresenta uma 

proposta completamente nova de desenvolvimento (VYGOTSKY, 1997). 

O processo da evolução cultural é atribuído ao domínio de ferramentas 

psicológico-culturais produzidas pela humanidade ao longo do desenvolvimento 

histórico e todas as funções psicológicas superiores da atividade intelectual se tornam 

possíveis somente ao empregar as ferramentas dessa classe de cultura. Mediante a 

importância de tais ferramentas para o desenvolvimento cultural da PD, Vygotsky 

apresenta, mais uma vez fundamentado nas ideias de Adler, as noções de mediação por 

instrumentos e signos, bem como a de funções psíquicas inferiores ou elementares (de 

natureza biológica) e superiores (de natureza cultural), características da psicologia 

histórico-cultural (SELAU, 2013). 

Do ponto de vista vygotskyano, a relação do homem com o mundo é realizada 

pelo processo da mediação, pois para ele os seres humanos diferem dos animais por se 

relacionarem de forma mediada por instrumentos e signos. 

Os instrumentos fazem a mediação entre a atividade humana e o objeto externo, 

ou seja, são elementos externos ao indivíduo e auxiliam nas ações concretas, servem de 

controle ao ambiente e atuam para transformar o meio, ao mesmo tempo em que 

transformam o próprio ser humano. Os signos, por sua vez, são instrumentos da 

atividade psicológica que são orientados para dentro do sujeito e facilitam nos seus 

processos psicológicos (OLIVEIRA, 2010). É como dizer que o signo se orienta 

diretamente à psique e ao comportamento, a fim de que o ser humano passe a controlar 

a própria conduta, bem como sobre a conduta dos outros. 

Os processos de desenvolvimento psicológico e a complexidade do 

comportamento não se iniciam pelo desenvolvimento de natureza orgânica; resultam da 

superação das contradições da conduta primitiva e da conduta cultural construída 

historicamente (OLIVEIRA, 2010). 

 Vygotsky (1997) deixa claro que os signos se formam como recursos que 

apoiam na solução de atividades psicológicas, da mesma forma que os instrumentos 

atuam como ferramentas técnicas de trabalho. Mas que ambos provocam 

transformações que promovem o desenvolvimento das funções psíquicas superiores. 
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A relação entre o biológico e o cultural é o que provoca a história da 

transformação, a história do homem, a consequência do desenvolvimento histórico da 

humanidade. Isso significa que as funções biológicas ou elementares não desaparecem 

com o surgimento das culturais ou superiores, mas adquirem uma nova realidade 

(SIRGADO, 2000). 

Vygotsky (1995) afirma que o desenvolvimento das funções superiores nasce 

das interações entre o ser humano e o meio social, chamado pelo autor de processo de 

internalização; ou seja, a natureza da psique é social, resultado das relações sociais 

internalizadas por meio de ferramentas semióticas e transformadas em funções psíquicas 

do sujeito.  

Conforme o autor, o desenvolvimento do indivíduo ocorre nos planos inter e 

intrapsíquicos. Primeiro no nível social depois no psicológico, entre os homens, como 

plano interpsíquico; em seguida, no interior da pessoa, como plano intrapsíquico. Esse 

processo se refere à lei genética geral de desenvolvimento cultural que se enriquece pela 

internalização de signos, ou seja, o processo de interiorização transforma as formações 

externas em internas por mediação semiótica (VYGOTSKY, 1995).  

Assim, os signos funcionam como estímulos culturais sobre as funções psíquicas 

superiores e, dessa forma, a psique adquire um melhor desempenho. Vygotsky (1995) 

afirma que a partir das mudanças impostas entre o homem e a cultura foi que se 

determinou a complexidade e a superioridade de tais funções em relação ao psiquismo 

primitivo. 

Devemos ressaltar que os instrumentos que estabelecem a mediação, apesar de 

influenciarem no resultado da ação, não são responsáveis pela produção de significado e 

aprendizagem. Os meios dependem de um contexto, da cultura e do uso que se faz 

deles, por isso o conhecimento fica a cargo da ação de cada indivíduo (MARTINS e 

MOSER, 2012). 

Os instrumentos e signos fazem parte da cultura do ser humano, bem como 

acumulam conteúdos histórico-culturais de suas experiências. Podem ser transmitidos 

socialmente de maneira assistemática, ao redor de algo imediato, mas também de forma 

sistemática, função da educação escolar, que tem a finalidade o desenvolvimento do 

pensamento em conceitos (MARTINS e RABATINI, 2011). 
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A linguagem é o meio mais importante que o homem tem para formar os 

conceitos e para aprender, pois não pensamos sem palavras, no vácuo, sem ela seria 

inexplicável formar um conceito. Nesse sentido, ela se torna um instrumento 

psicológico poderoso no desenvolvimento da vida, das representações, emoções e 

vontade da criança cega (STERN, 1921 apud VYGOTSKY, 1997), pois a capacidade de 

valer-se da palavra é um critério decisivo para o seu progresso intelectual e para o 

destino do seu desenvolvimento cultural. 

O conceito é um sistema complexo de relações mais adequado à realidade, mas, 

como todo processo psicológico superior, se desenvolve somente como uma atividade 

coletiva (VYGOTSKY, 1997). 

A teoria a respeito da relação entre conceitos cotidianos ou espontâneos e 

científicos, bem como suas concepções aparecem nas obras finais de Vygotsky. Os 

conceitos científicos se originam do campo abstrato, enquanto os cotidianos estão 

relacionados às situações concretas. Os científicos, na sua trajetória de 

desenvolvimento, se enriquecem e se estendem a situações concretas. Ao contrário dos 

cotidianos em que as relações se ampliam com outros conceitos até atingir a abstração 

(VYGOTSKY, 1993). Vale destacar que, o desenvolvimento dos dois processos só 

ocorre devido à relação entre eles, ou seja, os conceitos cotidianos devem estar 

presentes para a criança entender os científicos equivalentes, assim como os científicos 

reestruturam os cotidianos (CENCI, 2015). 

Vygotsky (1993) afirma que os conceitos científicos são apreendidos por 

intermédio da instrução formal e os cotidianos, na prática com o meio.  Contudo, ainda 

hoje, notamos na Educação Especial que seu processo de ensino e aprendizagem está 

centrado no plano físico e, por essa razão, não são trabalhados os conceitos mais 

abstratos ou científicos. Segundo Vygotsky (1997), o concreto serve de suporte para 

alcançar o pensamento abstrato, mas este se desenvolve somente no social. 

el concepto es más profundo, más  adecuado a la realidad, es el reflejo 

más auténtico y pleno de la misma que la representación. Pero el 
concepto – y esto es lo más importante de todo lo dicho hasta ahora – 

como todos los procesos psicológicos superiores, no se desarrolla de 

otro modo que en el proceso de la actividad colectiva del niño. Sólo la 

colaboración lleva a la formación de la lógica infantil, sólo la 
socialización del pensamiento infantil_ según la formulación de 
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Piaget_ conduce la formación de los conceptos (VYGOTSKY, 1997, 

p. 230).
21

  

Em se tratando da educação dos cegos, conforme o autor, os conceitos como são 

desenvolvidos na coletividade, passam a ser um recurso essencial na compensação da 

deficiência. 

Ao abordar as deficiências, Vygotsky esclarece que as oportunidades de 

aprendizagem são mais relevantes do que o defeito orgânico. A escola deve superar a 

deficiência, acreditar no potencial desse aluno e, desse modo, oferecer todos os meios 

possíveis a fim de desenvolver a formação do seu conhecimento e da sua própria 

consciência, bem como a concepção científica de mundo. 

Desse modo, entendemos que o processo de ensino pode se tornar em um duplo 

processo, o de transmissão e o de adequação de significados construídos historicamente. 

Sob esse ângulo, as tarefas escolares se constituem como recursos com a finalidade de 

estimular “uma série de processos internos do desenvolvimento do homem, 

especialmente, as formas mais complexas de pensamento” (MARTINS e RABATINI, 

2011, p. 355). 

Logo, a educação escolar precisa estar a serviço na promoção dessas 

internalizações, de modo que estabeleça condições necessárias ao desenvolvimento das 

funções psíquicas superiores. 

Na pessoa com deficiência, o processo de internalização das funções superiores 

fica prejudicado, pois a sua condição fisiológica não possibilita a apropriação de 

determinados estímulos externos; é dizer que a deficiência primária, relacionada às 

funções elementares, traz dificuldades à secundária, dificuldades que afetam as funções 

superiores. Vygotsky explica a vinculação do defeito com as funções elementares e 

superiores: 

lo esencial es que el desarrollo incompleto de los procesos superiores 

no esta condicionado por el defecto de modo primário sino 
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 O conceito é mais profundo, mais adequado à realidade, é o reflexo mais autêntico e completo 

da mesma representação. Mas o conceito - e isso é o mais importante de tudo que disse até 
agora - como todos os processos psicológicos superiores, eles não se desenvolvem de outra 

forma a não ser no processo de atividade coletiva da criança. Apenas a colaboração leva à 

formação da lógica infantil, somente a socialização do pensamento infantil _ de acordo com a 
formulação de Piaget_ leva a formação de conceitos (VYGOTSKY, 1997, p. 230, tradução 

nossa). 
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secundário, y por consiguiente, representan el eslabón más débil de 

toda la cadena de sintomas del niño anormal  [...] El desarrollo 

incompleto deriva de um hecho que podemos llamar «destierro» del 

niño anormal de la colectividad”
22

 (VYGOTSKY, 1997, p. 222 e 223). 

Nesse caso, o autor esclarece que nem todas as manifestações do problema da 

criança com deficiência são derivadas do seu defeito, as dificuldades secundárias 

resultam da falta de interação com o meio social (VYGOTSKY, 1997). 

Reafirmamos que a interação humana com o meio social ocorre pelo processo de 

mediação por instrumentos e signos, porém as ferramentas culturalmente construídas 

precisam ser adaptadas à Pessoa com Deficiência Visual (PDV), a fim de possibilitar 

seu acesso à cultura, bem como o seu desenvolvimento psíquico e cultural. 

Tal fato demonstra que, apesar das atividades serem realizadas de uma maneira 

específica, elas cumprem com o seu objetivo cultural. A ciência conhece uma 

quantidade de sistemas culturais artificiais que oferecem interesse teórico como, no caso 

dos cegos, os que deram origem a um alfabeto tátil com caracteres ponteados conhecido 

como Braille, até os mais sofisticados softwares leitores de tela. São processos 

psicológicos diferenciados, mas que cumprem com a mesma função cultural, bem como 

possuem, basicamente, um mecanismo fisiológico similar (VYGOTSKY, 1997). 

 

2.2 A qualidade da pedagogia social  

Tanto na literatura pedagógica científica quanto na noção geral, as questões do 

“defeito infantil” se resolviam na maioria das vezes como um problema biológico. Em 

outras palavras, o “problema do defeito”, tanto psicológica quanto pedagogicamente, se 

resolvia em um plano grosseiramente físico, ao estilo da medicina. Daí se desenvolveu a 

ideia ilusória de que existe a certa compensação biológica do defeito. De acordo com 

essa falsa convicção, as tarefas pedagógicas adquirem um caráter médico, terapêutico, 

reduzindo o desenvolvimento dos sentidos imunes (VYGOTSKY, 1997). 

O fato é que a educação sensório motriz está direcionada para as funções 

psíquicas elementares que dependem diretamente da causa orgânica do defeito. Isso 

                                                             
22 o essencial é que o desenvolvimento incompleto dos processos superiores não está 

condicionado ao defeito de modo primário senão ao secundário e, por conseguinte, representam 
o elo mais fraco de toda a cadeia de sintomas da criança anormal [...] O desenvolvimento 

incompleto deriva do fato que podemos chamar de «exílio» da criança anormal da coletividade  

(VYGOTSKY, 1997, p. 222 e 223, tradução nossa). 
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quer dizer que, as práticas pedagógicas se restringem na consolidação das vias 

sensoriais faltantes, as quais são ações educativas consideradas como tentativas diretas 

de enfrentamento do problema, que ocorrem por meio do adestramento. Nesse caso, são 

procedimentos menos educáveis os quais se ensina a memorizar, a diferenciar sons, 

cores, etc (SELAU, 2013). 

A psique do cego não surge inicialmente da própria deficiência, mas de modo 

secundário das consequências sociais que são provocadas por esse defeito físico. 

Kozulin e Gindis (2007) nos ajudam a compreender esse ponto esclarecendo que, o 

defeito primário pode ser uma disfunção sensorial, orgânica ou neurológica, a qual 

influencia no desenvolvimento das funções elementares como, por exemplo, a 

percepção, a memória e a comunicação. A secundária são as consequências sociais da 

deficiência primária. Distinguir a diferença entre uma complicação primária e a 

secundária é essencial no planejamento teórico-pedagógico, bem como nas práticas 

pedagógicas voltadas para a educação do aluno deficiente. 

Não se pode construir uma teoria e um método educacional somente no sistema 

antigo (terapêutico), mas uma pedagogia social em que o único princípio continua sendo 

a superação ou a compensação dos defeitos correspondentes e a que o ensino se adapte, 

não para a orientação pela insuficiência e pela enfermidade, mas pela normalidade e 

pela saúde que se conservou na criança. Apesar disso, na maioria dos casos, ainda hoje 

na educação, o maior erro é ver unicamente a deficiência, esquecendo de que os cegos 

possuem uma vida psíquica normal (VYGOTSKY, 1997).  

Para o autor, a educação social da criança deficiente baseada nos métodos da 

compensação social da sua deficiência natural é o único caminho cientificamente válido 

e de ideias corretas. A educação especial deve estar subordinada à social, deve estar 

ligada a esta e, mais ainda, deve se fundir organicamente com ela, ser incorporada como 

parte componente. A outra medida consiste em derrubar os muros das nossas escolas 

especiais, entrar em contato mais estreito com os videntes, mais profundamente na vida, 

em ampla comunicação com o mundo, baseada não em um estudo passivo, mas em uma 

participação ativa e dinâmica da vida, em uma vasta educação político-social que tire o 

cego do ambiente estreito onde sua deficiência está confinada para que venha a 

participar em um movimento infantil e juvenil. 
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É preciso pensar e compreender o problema do defeito, na psicologia e na 

pedagogia, como uma prática coletiva, porque seu momento social, anteriormente não 

observado e considerado como secundário, resulta na realidade ser fundamental e 

prioritário, pois além de acarretar no processo incompleto das funções psíquicas 

superiores, implica no deslocamento de todos os sistemas de conduta, na perda das 

funções sociais mais importantes, bem como na degeneração dos vínculos sociais 

(VYGOTSKY, 1997). 

É por meio das relações sociais que o homem se constitui. Assim, a sua 

constituição biológica não o define, mas é determinada pela subordinação desta aos 

meios objetivos e às demandas culturais (MARX e ENGELS, 1987), ou seja, os 

aspectos culturais têm efeitos sobre os biológicos, definindo e alterando-os.  

Cabe destacar que a teoria histórico - cultural considera os aspectos biológicos 

constituídos historicamente por meio das mediações determinadas pelo meio social, de 

forma que as relações sócio - históricas formem e modifiquem a natureza humana 

(PERTILE, 2014).   

Devemos assimilar a ideia de que a cegueira significa só a ausência de uma das 

vias sensoriais e que, na educação, é substituída por outra para formar os vínculos 

condicionados ao meio e, dessa forma, reproduzir toda a gama da vida ativa humana. A 

diferença é que eles se desenvolvem de modo diferente, por meio de ferramentas 

culturais peculiares, mas que favorecem da mesma forma o processo de ensino e 

aprendizagem.   

Como já dito, a criança com deficiência não é uma espécie particular, não 

precisa de uma educação mais prolongada, nem mesmo de uma classe com poucos 

alunos, mas sim de um ensino que faça adaptações do programa, da metodologia e da 

pedagogia. Devido a sua particularidade, a escola tem um papel decisivo em 

proporcionar os meios especiais necessários, para que essa criança possa se aproximar 

de um tipo social normal (VYGOTSKY, 1997). 

A tarefa consiste em reestruturar a Educação Especial em novos princípios, ou 

seja, é preciso que a escola fundamente a sua pedagogia no princípio do 

desenvolvimento criativo, da compensação social, da educação social, e não em uma 

escola que se obriga a adaptar-se à deficiência, onde tudo está acomodado e centrado na 

sua insuficiência física (VYGOTSKY, 1997). Dito de outro modo, ela deve se adaptar 
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não só as insuficiências dessa criança, mas também lutar contra elas, superá-las, por 

meio de um trabalho criativo, de organização de formas especiais, bem como encontrar 

um sólido fundamento para a teoria e a prática. 
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CAPÍTULO 3 

MUDANÇA NO CENÁRIO EDUCACIONAL COM AS TIC 

 

3.1 A evolução das ferramentas culturais de ensino criadas pela 

humanidade  

 

O estudo sobre o psiquismo humano, isto é, o desenvolvimento do homem, na 

perspectiva sócio- histórica, parte da ideia de que o ser humano se desenvolve nas 

relações sociais, nos meios que produzem para sobreviverem ou na cultura. Outro 

aspecto sócio- histórico na versão de Leontiev, fundamentado em Engels, é que o 

homem tem origem animal, mas se “hominiza”, ou seja, se qualifica devido à sua 

evolução sustentada nas condições concretas de trabalho
23

. No pensamento do autor, o 

homem passa a se submeter às leis sócio históricas: 

a hominização resultou da passagem à vida numa sociedade 
organizada na base do trabalho; (...) esta passagem modificou a sua 

natureza e marcou o início de um desenvolvimento que, 

diferentemente do desenvolvimento dos animais, estava e está 
submetido não às leis biológicas, mas a leis sócio históricas 

(LEONTIEV, 1978 apud BOCK, 2004, p. 28). 

Dessa forma, destacamos que as habilidades e a conduta humana se libertam das 

limitações biológicas e o trabalho e a vivência social serão o impulso para a qualidade 

do desenvolvimento humano (BOCK, 2004). 

Vygotsky
24

, também seguidor do sociointeracionismo, acrescenta que o 

surgimento da capacidade humana mediada por uso de instrumentos (de trabalho) e 

signos (atividade psicológica) “é a base do salto quantitativo da psicologia animal para a 

psicologia humana” (VYGOTSK, 1994 apud BOCK, 2004, p. 28). É essa 

intermediação, segundo a autora, que irá permitir o processo de internalização das 

funções psíquicas superiores as quais ocorrem “por meio de uma reconstrução interna 

de uma operação externa”.   

                                                             
23

 O conceito de trabalho para Leontiev é o mesmo concebido por Vygotsky tratado no segundo 

capítulo. 

24
 Leontiev, Vygotsky e Luria são considerados fundadores da Teoria Histórico-Cultural, 

também denominada de Sócio Histórica, da psicologia soviética no século XIX. 
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Desse modo, Leontiev explica que a evolução do homem está atrelada a “forma 

que só aparece com a sociedade humana: a dos fenômenos externos da cultura material 

e intelectual”, ou seja, se referem aos acontecimentos que surgem devido a invenção de 

objetos que a humanidade cria para satisfazer as suas necessidades e que “são 

acompanhados pelo desenvolvimento da cultura dos homens; pelo seu conhecimento do 

mundo circundante e deles mesmos enriquece-se, desenvolvem-se a ciência e a arte” 

(LEONTIEV, 1976 apud BOCK, 2004, p. 28 e 29). 

É importante notar que ao mesmo tempo em que o homem utiliza seus produtos 

historicamente construídos, suas aptidões e conhecimentos também vão se consolidando 

na espécie humana, o que quer dizer que ao nascermos encontramos um 

(...) mundo de objetos e de fenômenos criados pelas gerações 
precedentes. Ela apropria-se das riquezas desse mundo participando 

no trabalho, na produção e nas diversas formas de atividade social e 

desenvolvendo assim as aptidões especificamente humanas que se 
cristalizaram, encarnaram nesse mundo (LEONTIEV, 1978 apud 

BOCK, 2004, p. 29). 

A autora lembra que, da mesma forma que os objetos, a linguagem também é 

uma ferramenta na qual a habilidade do pensamento lógico abstrato é cristalizada. 

Portanto, quando falamos da apropriação da ferramenta e da aquisição de 

habilidades e competências dela decorrentes nos referimos a uma adaptação ativa, isto é, 

nos adequamos aos instrumentos à medida que eles vão sendo construídos 

historicamente. Em relação ao aprendizado e ensino, por exemplo, percebemos tal 

evolução desde que a palavra do professor era empregada para transmitir os conceitos e 

ideias de sua disciplina, posteriormente, avançamos para o quadro-negro, cadernos, 

textos didáticos e, nas últimas décadas do século XX e início do século XXI, para os 

recursos virtuais e digitais.  

Podemos perceber o mesmo processo de evolução nas ferramentas culturais 

criadas para atender à pessoa com deficiência visual que vai desde o material em Braille 

para os cegos e ampliado para os de baixa visão ou visão subnormal até os mais 

sofisticados softwares leitores de tela
25

, impressora Braille, livros em CD digital, entre 

outros. 

A presença das TIC em nossas vidas ocorre devido ao fato de estarmos vivendo 

uma terceira mudança cultural na nossa sociedade. As outras duas que contribuíram 

                                                             
25

 Para maiores informações sobre os softwares leitores de tela acesse o site www.saci.org.br. 



45 
 

para o armazenamento do nosso conhecimento foram a invenção da escrita e a invenção 

da prensa tipográfica, bem como a difusão dos textos escritos (MONEREO e POZO, 

2010). Para os autores, cada uma dessas três revoluções tecnológicas nos deu uma nova 

forma de representar e conhecer o mundo, sendo que a última, as TIC, são um produto 

da evolução cultural e cognitiva das anteriores. Podemos falar na evolução cognitiva, no 

sentido de uma mente letrada que deu lugar a uma mente crítica devido ao acesso aos 

textos impressos e a mais recente, a virtual. 

A concepção da teoria histórico-cultural nos faz compreender a constituição 

histórica do desenvolvimento humano em sua complexidade; são reflexões que 

devemos trazer a fim de pensar o papel da Educação na sociedade contemporânea, pois 

de acordo com esse suporte teórico, à medida que ocorre a evolução histórica da 

humanidade, o sistema educacional, em todos os seus níveis de ensino, tem a 

responsabilidade de acompanhar tal progresso. Nas palavras de Leontiev, 1978 apud 

Bock (2004, p.31): 

Quanto mais progride a humanidade, mais rica é a prática sócio 

histórica acumulada por ela, mais cresce o papel específico da 

educação e mais complexa é a sua tarefa. Razão por que toda a etapa 
nova no desenvolvimento da humanidade, bem como nos diferentes 

povos, apela forçosamente para uma nova etapa no desenvolvimento 

da educação: o tempo que a sociedade consagra à educação das 
gerações aumenta; criam-se estabelecimentos de ensino, a instrução 

toma formas especializadas, diferencia-se o trabalho do educador do 

professor; os programas de estudo enriquecem-se, os métodos 
pedagógicos aperfeiçoam-se, desenvolve-se a ciência pedagógica. Esta 

relação entre o progresso histórico e o progresso da educação é tão 

estreita que se pode sem risco de errar julgar o nível geral do 

desenvolvimento histórico da sociedade pelo nível de 

desenvolvimento do seu sistema educativo e inversamente. 

 Um progresso sócio-histórico-cultural do qual fazemos parte e que implica 

mudanças em todos os setores de nossa vida. No que diz respeito à presença das TIC na 

Educação, são mudanças que não respondem a modismos, vieram para ficar e assim 

trazer modificações que a sociedade propõe nas formas de ensinar e aprender, a fim de 

colocar em prática certas metodologias de ensino na educação formal e escolar 

(MONEREO e POZO, 2010; COLL, MAURÍ e ONRUBIA, 2010). 

Portanto, enquanto professores, temos que estar preparados para uma efetiva 

mudança em nossas aulas, em nossas práticas pedagógicas, no currículo, nos modelos 

de ensino e no desenvolvimento profissional dos docentes. A força dessa mudança 

reflete principalmente nas formas de interação que as TIC propiciam entre aluno e 
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professor, pois aquela imagem do professor que transmite a informação, que é o 

detentor do conhecimento, “começa a entrar em crise com o mundo conectado do aluno 

por telas de computador” (COLL e MONEREO, 2010, p. 31). 

Não há dúvidas de que a primeira mudança que deve ser considerada nesse novo 

cenário educacional são as formas de explorar e administrar o conhecimento o que 

acarretará na reestruturação do processo de ensino e aprendizagem. O mesmo fato 

aconteceu com a inserção dos livros didáticos nas escolas para cada aluno, os quais 

deram oportunidades aos professores de propor atividades diferenciadas que conduziam 

os alunos a novos conhecimentos. Essas mudanças já ocorreram em outros momentos 

culturais e, com o tempo, foram reconstruídas até se tornarem naturais (MONEREO e 

POZO, 2010). 

 

3.2 O desenvolvimento cognitivo e social do jovem e as TIC 

Considerando a perspectiva sociointeracionista, compreendemos que o 

desenvolvimento do sujeito ocorre a partir do seu relacionamento com o mundo 

sociocultural, ou seja, o homem se constitui ao longo do tempo, pelas suas relações e 

condições sociais e culturais (BOCK, 2004). 

É a cultura que irá oferecer ao sujeito convenções produzidas no mundo, valores 

e formas de agir no meio social, isto é, a identidade pessoal se constitui constantemente 

com a identidade cultural. De um lado, as características pessoais se mantêm ao longo 

da vida do indivíduo, no que se denomina de dimensão vertical. A dimensão horizontal, 

por sua vez, se define quando o indivíduo assume diferentes papéis na vida social. Por 

outro lado, a identidade se encontra em constante reconstrução e afirmação decorrentes 

das experiências vivenciadas do sujeito durante seu processo histórico pessoal 

(GONÇALVES, 2001). 

Além da formação da identidade, as interações, as situações e a utilização de 

instrumentos socioculturais têm um importante papel no progresso social e individual 

do ser humano. As TIC, por exemplo, enquanto ferramentas, são recursos que 

contribuem para a transformação da coletividade como traço de socialização, bem como 

têm sua importância no desenvolvimento psíquico humano: ao utilizá-las para 

modernizar as suas práticas, o indivíduo vai ampliando suas habilidades, fazendo com 
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que o próprio sistema cognitivo se reestruture (COLL e MONEREO, 2010). Em outras 

palavras, ocorre o que Vygotsky já tinha denominado de interiorização das funções 

psíquicas superiores. 

Não é a aquisição das ferramentas em si, mas as transformações cognitivas que 

elas proporcionam quando utilizadas. A leitura quando se navega na internet, bem como 

a escrita usada em chat, blogs, e-mail, por exemplo, são habilidades desenvolvidas 

diferentemente das tradicionais e que constituem “novos marcos de socialização e 

vinculação às redes sociais” (LALUEZA, CRESPO e CAMPS, 2010, p. 59). 

Warschauer (2006) considera que o objetivo concreto das TIC é a reestruturação 

das comunicações e das relações do sujeito, reestruturação que leva ao desenvolvimento 

sociocognitivo e, dessa forma, a construção de uma realidade de inclusão digital, que 

potencializa a valorização da diversidade humana. 

Na relação com a perspectiva vygotskyana, as TIC funcionam como 

instrumentos psicológicos quando “utiliza seu potencial semiótico para planejar e 

regular a atividade e os processos psicológicos alheios” (COLL, MAURI e ONRUBIA, 

2010, p. 76), o que quer dizer que são basicamente os recursos semióticos que 

encontramos em sala de aula (textos, gráficos, linguagem oral etc) e que permitem 

“ampliar a capacidade humana, de reapresentar, processar, transmitir, e compartilhar 

grandes quantidades de informação com cada vez menos limitações de espaço e tempo e 

com um custo econômico menor” (COLL e MARTÍ apud COLL, MAURÍ e ONRUBIA 

2010, p. 76). 

Assim, concluímos que a mudança dos instrumentos culturais provoca a 

mudança no desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos sujeitos e que implica 

profundas transformações no meio social, econômico e cultural, resultando em novas 

formas “de trabalhar, de comunicar-se, de relacionar-se, de aprender, de pensar, em 

suma, de viver” (COLL e MONEREO, 2010, p. 15). 

Ao pensarmos na adolescência não como uma fase natural do seu 

desenvolvimento, na qual se percebe o jovem como um ser em conflito, imaturo e 

inacabado, mas como um período constituído historicamente, ou seja, a juventude como 

uma construção social que se repercute na identidade, bem como na evolução do 

homem moderno, podemos compreendê-la como um fato histórico e com significado 

social (BOCK, 2004).  
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Nesse sentido, cada adolescente, em seu processo de socialização, incorpora 

formas sociocultural e historicamente reconhecidas pelo seu grupo. O processo favorece 

a construção de sua identidade, ao mesmo tempo, em que o integra à coletividade. Na 

cultura contemporânea, tanto os valores quanto as formas de relacionamento estão 

sendo modificados também com a popularidade dos instrumentos midiáticos utilizados 

pela juventude, o que acarreta em diferentes formas de elaborar o conhecimento, o 

tempo, o espaço e em outra forma de pertencimento social, que tem como base uma 

lógica de rede (FERREIRA e PEDRO, 2009).  

Outro aspecto que nos chama a atenção é que a mídia faz parte da lógica social 

dos adolescentes, a qual está marcada pela conectividade e interatividade no ambiente 

educacional, como também em outros espaços de sociabilidades (TOSTA, 2014). 

Ao retirarmos os jovens de tais relações eles vivenciam experiências negativas 

pois passam a acreditar que não estão sendo vistos “como iguais”, gerando sentimentos 

de inferioridade, humilhação e exclusão (GONÇALVES, 2001), sentimentos que se 

repetem com o jovem com deficiência visual quando é colocado como diferente ou 

quando não está integrado ao ambiente social. Por essa razão, Vygotsky (1997) nos 

alerta da importância do coletivo como sinônimo de sua validez social. 

De acordo com Santos (1996), a definição de adolescência se ajusta ao aumento 

da carga horária do jovem na escola, ao período mais extenso à aprendizagem. Aos que 

ficam excluídos do ambiente escolar, devido ao seu ingresso precoce no trabalho, 

entram na vida adulta sem vivenciá-la. Podemos relacionar também os fatores 

socioeconômicos e culturais nesta fase como as grandes mudanças geradas pelas 

revoluções industriais da sociedade moderna que, sob o aspecto tecnológico, o trabalho 

se aprimorou e, por isso, os jovens necessitam de mais tempo de formação escolar para 

ingressarem no mercado de trabalho. Mantê-los mais tempo na escola foi a solução e, 

desse modo, foi criado o novo grupo social com um modelo de comportamento coletivo, 

a juventude (CLÍMACO, 1991 apud BOCK, 2004).  

Outro sentido dado à adolescência é que ela se tornou uma faixa etária, na 

sociedade moderna ocidental, na qual seus valores e particularidades são absorvidos 

pela indústria cultural, o que colaborou também para dar origem a uma cultura 

adolescente (SANTOS, 1996). 
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Considerando a cultura jovem contemporânea e a presença das TIC, a escola 

representa um espaço que sofrerá modificações no desenvolvimento de novas 

ferramentas, práticas e finalidades educacionais e que trará mudanças na relação entre 

aluno e professor, isto é, o educador passa a ser o mediador entre o instrumento e o 

conhecimento, utilizando o potencial dos recursos tecnológicos para planejar e orientar 

atividades que realmente desenvolvam os processos intra e interpsíquicos envolvidos no 

ensino e aprendizagem (COLL, MAURÍ e ONRUBIA, 2010), ou seja, aproveitar o 

potencial das tecnologias para promover novas formas de ensinar e aprender, bem como 

desenvolver nos alunos novas competências para serem aplicadas no atual cenário 

profissional e laboral. E quanto ao aluno, usar as TIC não só para se comunicar, se 

divertir ou para fazer tarefas escolares, mas também para a acumulação do saber 

(LALUEZA; CRESPO; CAMPS, 2010). 

Bévort e Belloni (2009) afirmam que a escola deve se preocupar com a formação 

das novas gerações, a fim de que se apropriem crítica e criativamente das TIC, como 

recursos que as levam a sua participação política, a sua criação, como também a 

expressar a sua própria opinião, conhecimento e criatividade. 

A adolescência definida como “classe de idade” surgiu no século XX, na década 

de 50 e, atualmente, é quase que um fato universal (MORIN, 1990 apud SANTOS, 

1996). No entanto, Bock (2004) argumenta que a juventude não é uma definição 

absoluta, pois ela apresenta diferenças de classe social por se inserirem socialmente de 

formas desiguais.  

Em se tratando da educação dos jovens de hoje, a qual está pautada em uma 

sociedade pós-moderna, devemos começar a refletir sobre a questão de que a 

humanidade é transmitida e adequada ao homem quando em contato com os 

instrumentos culturais e se considerarmos a diversidade social desse grupo, 

perceberemos que esse fato implicará nas formas diferenciadas de seu acesso, portanto 

produzirão diferenças no seu desenvolvimento psíquico, social e cultural, bem como nas 

suas possibilidades educacionais (MONEREO e POZO, 2010). No caso do jovem com 

deficiência visual, seu desenvolvimento como um todo será prejudicado duplamente. 

Primeiro, pelas suas condições sociais e, segundo porque nem todos os recursos 

tecnológicos estão acessíveis para esse público.  
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Não podemos negar que as tecnologias de informação e comunicação já estão 

nas salas de aulas, pois começam, de acordo com Monereo e Pozo (2010, p. 97), a ser 

“incorporadas na mente dos nossos alunos, mesmo que isso não seja na de todos por 

igual, devido à brecha digital que está sendo aberta nas nossas sociedades”.   

As desigualdades, para os autores, são um obstáculo que a escola precisa 

combater para reduzir essa brecha e proporcionar a integração de todos na sociedade. 

Mais uma vez, a educação formal escolar é o único acesso das sociedades modernas 

disponível aos excluídos digitalmente capaz de lhes proporcionar uma inclusão social 

efetiva, desenvolvendo habilidades e competências necessárias para se inserirem no 

mundo contemporâneo. A mesma afirmativa é válida para as pessoas com deficiência. 

 

3.3 A importância da mediação do professor na inserção das TIC no 

processo de ensino e aprendizagem 

Um dos questionamentos mais relevantes da dificuldade de implementação das 

tecnologias de informação e comunicação no ambiente educacional é o fato de ainda 

estarmos embasados no modelo tradicional de ensino cujo conhecimento é transmitido 

pelo professor por meio de aulas expositivas e, neste contexto, cabe ao aluno memorizar 

os conteúdos sem muitos questionamentos (KRÜGER e ENSSLIN, 2013). Desse modo, 

as iniciativas quanto à inserção das tecnologias nas escolas ainda entram em confronto 

com esse modelo que prossegue com os mesmos currículos e com os mesmos hábitos 

docentes. Isso nos leva a considerar que a reforma na Educação só será possível se 

desenvolvermos um modelo alternativo de ensino que desenvolva as habilidades que 

estão mais condizentes com as “novas formas de pensar, comunicar-se: em resumo, de 

conhecer” que são mediadas por sistemas informatizados. Desse modo,  

chega um momento em que o acúmulo de pequenos ajustes nas formas 
culturais para aprender e ensinar não é mais suficiente e é necessário 

fazer uma reestruturação, uma mudança radical das estruturas e 

hábitos anteriores (MONEREO e POZO, 2010, p. 97). 

Em se tratando da interação entre docentes e alunos, percebemos um abismo 

sociocognitivo não só pela diferença de idade, mas também pela intensidade do acesso 

que esses indivíduos têm às TIC. Nas escolas, por exemplo, encontramos professores e 

alunos que tem a prática da informática, enquanto outros fazem uso esporádico das 

tecnologias ou nem mesmo são usuários competentes. Sob esse ponto de vista, se faz 
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necessário uma mudança epistêmica
26

, com a mesma relevância à da prensa tipográfica, 

a qual reconstruiu nosso funcionamento cognitivo até transformá-lo naturalmente e que 

ainda permanece no desenvolvimento de nossa produção intelectual (MONEREO e 

POZO, 2010).  

Faz sentido pensarmos essa metamorfose na base do conhecimento conforme a 

perspectiva de Vygotsky, cuja proposta teórica sustenta que ao operarmos com os 

instrumentos culturais historicamente construídos, enquanto ferramenta psicológica, as 

práticas daqueles que os utilizam transformam a sua forma de agir, e de estruturar seu 

raciocínio. Logo, se pensarmos em construir uma mente mediada por ferramentas 

tecnológicas, que terá seu tempo para se tornar uma prática cognitiva, tal efetivação 

está, sem dúvida, associada ao uso frequente desses recursos, por isso 

...não é exagerado dizer que seu uso extenso, persistente e permanente 

pode formatar nossa mente como fizeram, em seu momento, outras 

ferramentas de comunicação e de aprendizagem, como a linguagem 

oral ou a escrita (MONEREO e POZO, 2010, p. 98). 

Assim, para os supracitados autores, a incorporação das tecnologias em nossa 

cultura como objeto de conhecimento permitirá ampliar nossas possibilidades 

cognitivas, bem como facilitará o acesso a novas realidades. Contudo, isso só ocorrerá 

com o uso pragmático e epistêmico das TIC. 

É claro que essa mudança não pode ser radical, pois trará polêmica em diversas 

situações, mas não podemos negar que conflitos já estão surgindo no momento em que, 

frequentemente, os professores não conseguem mais envolver seus alunos nas 

atividades em sala de aula, pois temos uma geração atual que conta com uma 

diversidade de recursos para a sua comunicação, lazer ou aprendizado e, por isso, 

precisam ser dotados de mais funções cognitivas e metacognitivas do que era necessário 

no mundo moderno. E, neste caso, cabe a reflexão dos autores: “será que esses 

estudantes, muitas vezes a despeito de seus professores, estão adquirindo as 

competências que de fato vão precisar para o mundo que os espera?” (MONEREO e 

POZO, 2010, p. 99). 

 Com a incorporação das TIC no processo de ensino e aprendizagem, o 

professorado primeiramente deve reconhecer que estamos diante de uma cultura de 

                                                             
26

 Uma mudança cujo conhecimento está pautado nas relações entre o indivíduo e os 

instrumentos tecnológicos digitais que transformam as práticas e, em consequência, “os modos 

de agir e processar os pensamentos” (MONEREO e POZO, 2010, p.98). 
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aprendizagem da contemporaneidade e que é preciso potencializar nos estudantes o 

desenvolvimento de capacidades como a de organizar e dar significado e sentido às 

informações, saber fundamentar seu ponto de vista em critérios relevantes, bem como 

administrar seu aprendizado, conhecimento e formação. É diante de tais novas 

habilidades que as mudanças são exigidas aos alunos; o professor deve analisar como 

ocorre o aprendizado dessas competências e como é possível adquiri-las em “ambientes 

de ensino e aprendizagem, para esta nova era, sejam estes em formato virtual ou de 

caráter híbrido
27

” (MAURI e ONRUBIA, 2010, p. 119). 

 Neste sentido, o professor nos tempos atuais passa a ser um “mediador, 

catalizador e facilitador das dinâmicas de aprendizagem” (TOSTA, 2014). Assim, como 

Vygotsky já previra antes das tecnologias digitais, o aprendizado ocorre quando a 

atividade é mediada por alguém mais experiente, que, no caso da escola, é o professor 

(PERTILE, 2014). 

A relação entre aprendizagem e desenvolvimento traz à tona a definição de Zona 

de Desenvolvimento Proximal (ZDP), relacionada às funções em fase de 

amadurecimento. Para compreender a ZDP, devemos diferenciar o nível de 

desenvolvimento real da criança – a capacidade de cumprir tarefas de maneira autônoma 

– e, seu nível de desenvolvimento proximal ou potencial – a capacidade de cumprir 

tarefas com a ajuda de adultos mais capazes. Para Vygotsky (1993, p.97), “a zona de 

desenvolvimento proximal se refere ao caminho que o indivíduo vai percorrer para 

desenvolver funções que estão em processo de amadurecimento e que se tornarão 

funções consolidadas, estabelecidas no seu nível de desenvolvimento real” . 

Um critério a ser avaliado nas funções que estão em amadurecimento seria 

estabelecer dificuldades superáveis, a fim de ter conhecimento das possibilidades atuais 

da criança, bem como observar aquelas potencialmente presentes. Desse modo, cabe ao 

professor interferir na zona de desenvolvimento proximal, estimulando progressos que 

não ocorreriam espontaneamente. As funções em maturação, que estão na ZDP, podem 

ser percebidas ao observar aquelas atividades que o aluno não faz sozinho, mas 

consegue realizá-las com a ajuda de alguém mais proficiente. Assim, o que ele realiza 

hoje com o auxílio, será capaz de fazê-lo outro dia sozinho (VYGOTSKY, 1993). Em 

suma, a ZDP é a parte dinâmica que realiza a transição desde o funcionamento 

                                                             
27

 A metodologia híbrida (blended-learning) é a combinação do aprendizado nos ambientes 

virtual e presencial (TORRES et al, 2014). 
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interpsicológico ao intrapsicológico, descritos no capítulo 2 e o processo de 

aprendizagem desempenha um papel considerável nesse desenvolvimento. 

Logo, os conteúdos escolares são os que impulsionam as funções psíquicas 

superiores da criança adquiridas por meio da internalização dos signos culturais. Ainda 

que necessite de métodos, estratégias e ferramentas especiais, o desenvolvimento de tais 

funções não pode ser atenuado no processo de ensino do aluno com deficiência visual, 

de forma que sua educação só privilegie as funções inferiores com práticas relacionadas 

à dimensão orgânica e sem significado social, em detrimento dos conteúdos que vão 

exigir e desenvolver seu pensamento mais abstrato.  

Tal forma de ensinar seria inadequada até mesmo para o desenvolvimento da 

criança sem deficiência (PERTILE, 2014). A autora parte do pressuposto de que 

qualquer ser humano aprende e que todo aprendizado é mediado, por isso considera a 

importância da educação escolar, bem como da prática pedagógica enquanto ação 

intencional e planejada que impulsiona a formação de um pensamento mais complexo. 

O bom ensino é justamente esse: o de dar uma atividade que exija a superação 

do aprendiz, bem como de conduzi-lo àquilo que ele não pode produzir sozinho. Nas 

palavras de Vygotsky (1993, p. 244), “Ensinar a uma criança aquilo que ela incapaz de 

aprender é tão inútil como ensinar-lhe a fazer o que é capaz de realizar por si mesma”. 

Considerando o conceito de ZDP e analisando a importância da apropriação dos 

instrumentos tecnológicos pelas novas gerações, percebemos que a mediação do 

educador, que tem como propósito uma finalidade educativa, é que será o suporte que 

vai estabelecer a interação entre o estudante e a ferramenta. Isso nos leva a comparar 

analogamente que “um piano não faz um pianista”, pois o recurso é apenas parte da 

resposta e que é preciso a orientação do professor para colocar em prática o uso dos 

materiais construídos, a fim de que favoreça a aprendizagem do aluno (PELOSI, 2010). 
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CAPÍTULO 4  

O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO COMO MEDIADOR 

NA QUALIDADE DE ENSINO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

4.1. As tecnologias assistivas na Educação Especial 

Por um grande período, o ensino da Pessoa com Deficiência (PD) no nosso país 

foi pautado no modelo clínico, no qual se aplicavam os conceitos terapêuticos em 

detrimento aos argumentos pedagógicos. Nesse paradigma, a deficiência era estudada 

como um problema biológico, o qual trazia primeiramente a ideia de incapacidade e 

limitação por causa do “defeito”. Hoje em dia, ainda há resquícios desse modelo que 

acabam por trazer sérios reflexos no âmbito educacional e, consequentemente, na 

aprendizagem da pessoa com deficiência. Contudo, percebemos que já se abriu um 

espaço de discussão sobre as possibilidades pedagógicas, bem como a escolarização 

dessas pessoas (PERTILE, 2014). 

Sob o ponto de vista educacional, o desenvolvimento da PD não pode ser 

prognosticado, pois os seus limites são imprevisíveis quando ocorre a incorporação 

cultural (PADILHA, 2007). O mesmo acontece em relação ao mecanismo de 

compensação, no qual há “a possibilidade de a pessoa com deficiência ultrapassar a 

limitação orgânica e seguir o curso de seu desenvolvimento” (ROSSETO, 2009, p. 46). 

A incorporação cultural e a compensação são particularidades que devem ser 

analisadas na Educação Especial (EE), no sentido de oferecer uma metodologia 

educacional focada no potencial do seu alunado, a fim de possibilitar a superação das 

suas limitações geradas pela deficiência. O Atendimento Educacional Especializado 

(AEE), neste caso, é um serviço da EE que pode eliminar as barreiras enfrentadas pela 

PD, por meio de recursos pedagógicos e de um planejamento centrado nas suas 

potencialidades (FOSCARINI e PASSERINO, 2012). Para o deficiente visual, por 

exemplo, as ferramentas culturais são um recurso viável e que possibilitam o seu 

processo de desenvolvimento psicológico e cultural. Tal processo ocorre pela 

aprendizagem e implica na transformação das funções orgânicas da criança com 

deficiência (PERTILE, 2014). 
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O AEE é o tipo de atendimento que, com profissionais comprometidos, pode 

minimizar as necessidades educativas dos alunos com deficiência. Para tal propósito, 

esse serviço tem como função 

 Identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de 

acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos 

alunos, considerando as suas necessidades específicas, bem como 
disponibilizar programas de enriquecimento curricular, o ensino de 

linguagens e códigos específicos de comunicação e sinalização, ajudas 

técnicas e tecnologia assistiva, dentre outros.  Ao longo de todo 
processo de escolarização, esse atendimento deve estar articulado com 

a proposta pedagógica do ensino comum (BRASIL, 2008, p. 16). 

Em outras palavras, o AEE é o suporte dado à educação escolar do aluno com 

necessidade educacional especial, a fim de viabilizar o seu acesso ao conhecimento e ao 

currículo. Deve ser proporcionado em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, 

disponibilizando os serviços e os meios próprios para esse atendimento, bem como 

orientando alunos e professores quanto à utilização dos recursos específicos.  Esse apoio 

deve ser oferecido, preferencialmente, na própria escola ou em uma próxima, no horário 

oposto ao da turma que o aluno frequenta (contraturno). 

A LDBEN (BRASIL, 1996) e a Resolução n. 2 (BRASIL, 2001) regulamentam 

que a Educação Especial deva ser oferecida, preferencialmente, nas escolas regulares, 

sendo o AEE realizado em classes, escolas ou serviços especializados, quando não for 

possível a integração do aluno com deficiência, em função das suas condições 

específicas, nas classes comuns do ensino regular. Reiteramos tal fato com a Resolução 

n. 2, artigo 10: 

 Os alunos que apresentem necessidades educacionais especiais e 
requeiram atenção individualizada nas atividades da vida autônoma e 

social, recursos, ajudas e apoios intensos e contínuos, bem como 

adaptações curriculares tão significativas que a escola comum não 
consiga prover, podem ser atendidos, em caráter extraordinário, em 

escolas especiais, públicas ou privadas, atendimento esse 

complementado, sempre que necessário e de maneira articulada, por 

serviços das áreas de Saúde, Trabalho e Assistência Social (BRASIL, 

2001). 

De acordo com os documentos supracitados, concluímos que tanto a escola 

regular quanto a especial têm o compromisso legal de educar a pessoa com deficiência, 

compreendendo-se a EE como uma modalidade de educação que deve ocorrer 

simultaneamente ao ensino comum nas escolas regulares e nas especializadas pode ser 

substituído por ele. Em relação às redes regulares de ensino que não têm o caráter 

substitutivo, a Resolução n. 4 (BRASIL, 2010) preconiza em seu artigo 29 que 
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 os sistemas de ensino devem matricular os estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação nas classes comuns do ensino regular e no 

Atendimento Educacional Especializado - AEE, complementar ou 
suplementar à escolarização, ofertado em salas de recursos 

multifuncionais ou em centros de AEE da rede pública ou de 

instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 

lucrativos. 

Em outras palavras, o AEE deve ser realizado nas Salas de Recursos 

Multifuncionais (SRM)
28

, a fim de desenvolver práticas que sirvam de complemento 

e/ou suplemento às atividades pedagógicas feitas na sala de aula comum. Assim, a 

escolaridade do aluno com deficiência passa a ser responsabilidade tanto do professor 

que atua nesse atendimento, quanto do docente da turma regular. 

Definimos assim o AEE como o apoio indispensável para efetivar a 

escolarização dos alunos com deficiência. Portanto, para ser implementado, se faz 

necessária uma reestruturação no sistema educacional, um investimento na capacitação 

de profissionais para tal atendimento, bem como uma renovação nas práticas 

pedagógicas, a fim de propiciar recursos, estratégias, metodologias e serviços 

diversificados e alternativos que atendam as necessidades educativas especiais desse 

alunado, de modo que o auxilie na superação das suas limitações, as quais o impedem 

ou dificultam seu acesso a espaços para a sua interação, bem como sua conexão aos 

conhecimentos que enriquecem o seu aprendizado (GIROTO, POKER e OMOTE, 

2012). 

No que se refere aos recursos materiais, as SRM tornaram-se um espaço onde 

são utilizados diversos tipos de ferramentas pedagógicas e de acessibilidade que variam 

desde os mais simples, feitos artesanalmente (low-tech), ao mais sofisticado que conta 

com mais tecnologia (high-tech). Trata-se dos recursos de Tecnologia Assistiva
29

 (TA) 

que são indicados para desenvolver habilidades e competências, a fim de superar as 

limitações impostas pelo “defeito”, bem como trazer mais autonomia, oportunidades, 

enfim, uma melhor qualidade de vida à pessoa com deficiência (GALVÃO FILHO, 

2012; CORTELAZZO, 2012). 

                                                             
28

 A Sala de Recursos Multifuncionais (SRM) é o espaço onde são oferecidos os recursos 

pedagógicos e de acessibilidade com a finalidade de auxiliar no aprendizado dos alunos com 

necessidades educativas especiais, bem como no desenvolvimento de sua autonomia. 

29
 Os recursos de tecnologia assistiva são organizados de acordo com objetivos funcionais a que 

se destinam. São classificados em 12 categorias, porém esse estudo analisa os recursos de 

acessibilidade ao computador (BERSCH, 2013). 
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Podemos compreender os instrumentos de TA como um produto sociocultural 

que tem a sua origem desde o primórdio da humanidade até os dias atuais, pois são 

objetos que vão sendo construídos ao longo do tempo para atender as necessidades do 

homem com deficiência (GALVÃO FILHO, 2012). 

Em se tratando dos deficientes visuais, podemos citar alguns exemplos de 

ferramentas de tecnologia assistiva
30

 de baixo custo para os de baixa visão como os 

cadernos com pautas ampliadas, lápis 6B ou 3B, livros ampliados, letras, contrastes e 

iluminação adequados, a fim de obter o seu conforto visual. Para os cegos, o sistema 

Braille é um recurso fundamental e que pode ser escrito com a reglete
31

 e punção.  

No caso das tecnologias mais elaboradas temos, para os com visão subnormal, 

os recursos de informática como os ampliadores de tela Zoomtext e Magic, além das 

configurações no ambiente Windows que permitem uma série de ajustes no tamanho e 

tipo de fonte. As pessoas com cegueira podem se beneficiar dos displays e impressoras 

que imprimem textos em Braille, bem como dos programas que imprimem figuras em 

relevo. Os softwares leitores de tela Virtual Visual, NVDA e Jaws são sintetizadores de 

voz que fazem a leitura de aplicativos como o Windows, o Office, o Internet Explorer e 

o Dosvox que, por sua vez, é um sistema operacional que possibilita o uso do 

computador pelo cego.  

Segundo Nunes, Dandolini e Souza (2014), os recursos de acessibilidade ao 

computador, na área de comunicação e informação, como os leitores de tela, o 

computador e o celular são as tecnologias mais usadas pelos deficientes visuais, devido 

à relevância que elas têm em suas vidas, pois permitem acesso ao conhecimento, 

entretenimento, cultura, lazer, interação com as demais pessoas, além de executarem 

diversas tarefas escolares e laborais, bem como proporcionarem a sua inclusão digital. 

Relacionamos a invenção de tais recursos de TA com as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) presentes na nossa sociedade atual, as quais trazem 

transformações que estão ocorrendo na vida da pessoa com ou sem deficiência, bem 

como no seu contexto educacional e cultural. Contudo, é importante lembrar que, sob a 

                                                             
30

 Para mais informações sobre recursos de tecnologias assistiva acesse 
http://www.assistiva.com.br/Introducao_Tecnologia_Assistiva.pdf (BERSCH, 2013). 

31
 Reglete é uma régua com pontos da cela Braille que são perfurados manualmente com um 

punção. 
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perspectiva vygotskyana, a criança com “defeito” tem mais necessidade do que as 

outras de ter acesso à cultura, à interação com o outro. Neste sentido, a educação 

mediada por instrumentos e signos pode possibilitar uma intervenção nos efeitos sociais 

negativos originados pela sua incapacidade orgânica (VYGOTSKY, 1997). 

Devido a esse fato, dar acesso às pessoas com deficiência a novos 

conhecimentos, conexões, informações mediados por recursos de acessibilidade ao 

computador é possibilitar a sua inserção ao mundo virtual, ou melhor, é uma maneira de 

oferecer-lhes a oportunidade de vivenciar a realidade na qual todos nós sem deficiência 

vivemos. 

Em vista disso, a incorporação das TIC na formação escolar do aluno com 

deficiência pode ser uma grande aliada no seu desenvolvimento, emancipação e 

inclusão social, além de proporcionar-lhe um ensino que atenda as exigências da 

sociedade contemporânea (NUNES, DANDOLINI e SOUZA, 2014). As multimídias e 

a Internet enquanto ambientes virtuais de aprendizagem, por exemplo, são recursos que 

permitem facilitar o processo de ensino – aprendizagem do aluno com deficiência, 

devido ao fato de possibilitar a troca de experiências, a interação com o outro, além de 

serem ferramentas pedagógicas que auxiliam na construção de significados e 

conhecimentos (SCHLÜNZEN JÚNIOR, 2012).  

Ainda assim, para que as pessoas com deficiência tenham acesso aos sistemas e 

meios de comunicação e informação, normas e critérios de acessibilidade
32

 devem ser 

seguidos. O Desenho Universal
33

, neste caso, foi elaborado como proposta de 

configuração acessível de produtos e ambientes e tem a finalidade de atender a um 

maior número de usuários, independentemente de suas características físicas, 

habilidades e faixa etária, de forma que favoreça a biodiversidade humana e que 

proporcione uma melhor ergonomia para todos (ABNT, 2004). São regras que devem 

ser adotadas também nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) e nos materiais 

didáticos.  

                                                             
32

 As normas e critérios de acessibilidade estão definidas no Decreto n. 5.296 (BRASIL, 2004). 

33
 O Decreto n. 5.296 (BRASIL, 2004) apresenta o conceito do “Desenho Universal” 

considerado neste documento legal como: “concepção de espaços, artefatos e produtos que 
visam atender simultaneamente todas as pessoas, com diferentes características antropométricas 

e sensoriais, de forma autônoma, segura e confortável, constituindo-se nos elementos ou 

soluções que compõem a acessibilidade” (LIMA, 2007 apud BERSH, 2013). 
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Para isto, cabe àqueles que trabalham com a Educação Especial, por meio do 

AEE, dar a devida atenção a esse fenômeno tecnológico, unindo tecnologia e educação 

de maneira que uma complemente a outra e que haja a integração entre seus propósitos 

e conhecimentos (MANTOAN, 2005). 

 

4.2 A formação do professor especializado 

Após a aprovação da LDBEN (BRASIL, 1996), as matrículas de alunos com 

deficiência começaram a aumentar nas escolas regulares. Devido a esse fato, a formação 

dos docentes também ganhou destaque e, em 2001, foi criado a Resolução n. 2 

(BRASIL, 2001), reiterando a LDBEN, no sentido de que os professores teriam dois 

tipos de qualificação. A primeira, a dos professores capacitados, com conhecimentos e 

práticas mínimas, para atender os alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) 

nas salas de aula comum por serem formados no ensino médio ou superior com 

conteúdo sobre EE. A segunda, os professores especializados, com formação no modelo 

médico pedagógico e orientação didática mais elaborada, por terem licenciaturas em EE 

ou em uma de suas áreas, bem como os com pós-graduação em áreas específicas da 

Educação Especial. Estes atuariam nas escolas especializadas ou nas classes especiais, 

bem como poderiam auxiliar e, até mesmo, capacitar professores da rede regular de 

ensino. Para os que estavam em exercício, a Resolução indicava a formação continuada, 

mas sem especificar a carga horária. 

Cabe aqui destacar que a Resolução n. 2 (BRASIL, 2001), prevê em seu artigo 

8º, além da formação dos professores (inciso I), outras demandas que resultariam em 

um melhor atendimento educacional especializado, tais como: a flexibilização e 

adaptação curricular, as metodologias de ensino e recursos didáticos diferenciados 

(inciso III), a articulação realizada pelo professor entre a experiência vivenciada na 

relação pedagógica e o conhecimento embasado teoricamente, inclusive com apoio de 

instituições de ensino superior e de pesquisa (inciso VI), bem como a aprendizagem 

colaborativa em sala de aula e o trabalho em equipe na escola (inciso VII). 

Em 2006, surge uma nova mudança na formação do professor de EE com a 

aprovação da Resolução n. 1 (BRASIL, 2006), do Conselho Nacional de Educação, a 

qual extingue as habilitações nas graduações, bem como a formação do professor de 

Educação Especial no Curso de Pedagogia e indica que a capacitação seja feita nas 
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licenciaturas exclusivas em EE ou em nível de pós-graduação. A referida Resolução, 

neste caso, passa a entrar em desacordo com a LDBEN (BRASIL, 1996), pois esta, em 

seu artigo 59, faculta a formação do docente em nível médio ou superior. Em outras 

palavras, a consequência de tais dissonâncias nos leva a perceber a falta de uma política 

em relação à capacitação deste profissional, no sentido de não serem definidos nas 

licenciaturas conhecimentos e disciplinas que sirvam de base para a prática docente na 

perspectiva inclusiva tanto nas escolas regulares quanto nas especializadas (MIRANDA 

et al, 2013). Fundamentado nesse fato, notamos a necessidade de se revisar a formação 

inicial e continuada dos professores para que elas se “centrem na discussão de 

problemas reais, concretos, relativo ao ensino ministrado nas escolas e nas 

possibilidades de seus alunos tirarem proveito dele” (MANTOAN, 2013, p. 13). 

A Educação Especial sob a perspectiva de Inclusão Escolar, após as legislações 

de 2008
34

, menciona pouco o professor de EE, que vai sendo substituído pelo professor 

do Atendimento Educacional Especializado (AEE), devido à vantagem que este 

demonstra na efetivação da política de inclusão escolar de educação para todos (VAZ, 

2013). O atual profissional precisa ter a licenciatura e/ou curso de aperfeiçoamento de 

AEE, formação que o habilita a atuar nesse tipo de atendimento, a fim de trabalhar de 

uma maneira interativa e interdisciplinar com os professores das  

salas comuns do ensino regular, nas salas de recursos multifuncionais 

nos centros de atendimento educacional especializado, nos núcleos de 

acessibilidade das instituições de educação superior, nas classes 

hospitalares e nos ambientes domiciliares, para a oferta dos serviços e 

recursos de educação especial (BRASIL, 2008, p. 17-18). 

Vale ressaltar que para Vaz (2013), a formação continuada e a distância também 

possibilitam a formação de tal docente, apesar de ser uma capacitação aligeirada, de 

pouca construção teórica e que não atende a realidade escolar. 

A apresentação dos documentos legislativos, tais como a LDBEN (BRASIL, 

1996), a Resolução n. 2 (BRASIL, 2001), as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 2006), a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (BRASIL, 2008) e a Resolução n. 4 (BRASIL, 2009b) nos faz perceber que as 

indeterminações quanto a formação docente, que foram construídas historicamente, 

ainda permanecem (MIRANDA et al, 2013). Contudo aos professores de AEE é exigida 

                                                             
34 Decreto n. 7.611 (BRASIL, 2011), o Parecer n. 13 (BRASIL, 2009a) e a Resolução n. 

4 (BRASIL, 2009b). 
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uma série de competências que devem ser aplicadas no cotidiano escolar e que 

necessitam de uma formação inicial, continuada ou em serviço específica, em caráter de 

urgência (PELOSI, 2010). Encontramos na Resolução n. 4 (BRASIL, 2009b), as 

atribuições assim definidas: 

I – Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos 
pedagógicos, de acessibilidade e estratégias considerando as 

necessidades específicas dos alunos público-alvo da Educação 

Especial;  

II – Elaborar e executar plano de Atendimento Educacional 

Especializado, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos 

recursos pedagógicos e de acessibilidade;  

III – Organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala 

de recursos multifuncionais;  

IV – Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos 

pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino 

regular, bem como em outros ambientes da escola;  

V – Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na              

elaboração de estratégias e na disponibilização de recursos de 

acessibilidade;  

VI – Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e 

de acessibilidade uti- lizados pelo aluno;  

VII – Ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar 
habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia e 

participação;  

VIII – Estabelecer articulação com os professores da sala de aula 

comum, visando à disponibilização dos serviços, dos recursos 

pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que promovem a 

participação dos alunos nas atividades escolares. 

Notamos na citada resolução que as ações do docente de AEE estão voltadas 

essencialmente para as técnicas e recursos especializados. Até mesmo o trabalho 

interativo entre o professor de AEE e o da sala comum está atrelado às questões dos 

recursos específicos a serem utilizados e não às discussões pedagógicas propriamente 

ditas. Segundo Miranda et al (2013), a importância dada às ferramentas e técnicas 

podem estar interligadas à ideia de focalizar a deficiência do aluno, isto é, estar 

condizente à perspectiva psicopedagógica. 

Como dito anteriormente, o ensino estruturado no modelo médico-psicológico 

não favorece reflexões e aprofundamento das potencialidades e particularidades do 

sujeito envolvido (FOSCARINI e PASSERINO, 2012). Por isso, é necessária uma 

formação que faça o educador refletir sobre a sua concepção de deficiência (RINALDI, 
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REALI e COSTA, 2009), pois são opiniões que o fazem acreditar na incapacidade ou na 

superação do defeito e que trazem consequências significativas no processo de ensino e 

aprendizagem da pessoa com “defeito”. 

Com base na formação atual dos profissionais, notamos que a concretização do 

AEE está longe de atender as necessidades educativas especiais desse alunado, pois de 

um lado temos professores da EE que desenvolvem seu planejamento e prática 

pedagógica pautados no teor da deficiência, promovendo, desse modo, atividades pouco 

significativas e desafiadoras (GLAT e PLESTCH, 2012). Do outro lado, profissionais 

do AEE que se preocupam em utilizar os recursos disponíveis mais com o intuito de 

possibilitar a convivência da pessoa com deficiência em sociedade do que de usá-los 

para dar acesso ao currículo e aos conteúdos, e assim, desenvolver um conhecimento 

mais elaborado (VAZ, 2013).  

Outro aspecto que precisa ser analisado são os desafios educacionais deste início 

do século XXI, pois a Educação se defronta com a necessidade de uma quebra do 

paradigma tradicional de ensino, e sua substituição por um ensino que valorize uma 

aprendizagem significativa e emancipatória mediada pelas tecnologias de informação e 

comunicação, as quais exigirão também uma formação profissional apropriada, para que 

o professorado desenvolva competências instrumentais e inclusivas,  competências para 

o uso didático das tecnologias, bem como competências socioculturais e 

comunicacionais por meio das TIC já estabelecidas pela UNESCO desde 2008. 

Habilidades que, se fossem adquiridas na formação inicial e combinadas às “inovações 

pedagógicas, planejamento escolar e organização dos ambientes de aprendizagem com 

recursos digitais disponíveis”, auxiliariam o docente nas estratégias de ensino que 

proporcionam um atendimento para todos (SCHLÜNZEN JÚNIOR, 2012, p. 124). 

Em síntese, constatamos que para a oferta de um AEE apropriado no ambiente 

escolar, uma série de adequações precisam ser realizadas, a começar pela superação do 

modelo biomédico, perpassando pela construção de um Projeto Político Pedagógico 

que, segundo Carvalho (2012), abranja políticas inclusivas, no sentido de apostar na 

ideia de que todos podem aprender e, desse modo, garantir inúmeros recursos materiais, 

financeiros e humanos. Outros aspectos a serem considerados são a reformulação dos 

currículos, da formação de professores, das práticas pedagógicas, das normas de 
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avaliação, bem como a efetivação de parcerias com instituições sem fins lucrativos, a 

fim de se criar uma educação inclusiva sustentável. 
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CAPÍTULO 5 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Quando decidimos escrever sobre o tema da inserção das TIC na educação 

escolar de alunos com deficiência visual, fizemos um levantamento inicial de artigos, 

trabalhos, dissertações, teses e legislação sobre o assunto. Em um primeiro momento, 

foi efetuada uma busca a partir do descritor: “educação, tecnologia e deficiência visual”. 

Posteriormente, a pesquisa foi refinada, com o descritor “tecnologia e deficiência 

visual” e por fim, utilizamos “tecnologias assistivas e deficiência visual”. 

Depois desse levantamento, selecionamos os trabalhos científicos que 

consideramos mais significativos para o tema proposto, os quais nos auxiliaram na 

formulação do objetivo e das questões de estudo. Com o propósito de fundamentar o 

objeto da investigação, buscamos as teorias que forneceram os conceitos e que nos 

possibilitaram “olhar para o problema de forma objetiva” (CASTRO, FERREIRA e 

GONZALEZ, 2013, p. 19). 

A pesquisa em questão como afirmamos anteriormente se aplica ao campo da 

Educação Especial e tem como objetivo investigar como os recursos de acessibilidade 

ao computador são utilizados na formação escolar do aluno com DV, bem como na 

prática pedagógica do professor dos anos finais do Ensino Fundamental no IBC. Em 

vista disso, utilizamos o método indutivo com o propósito de comparar e aproximar os 

fatos semelhantes colhidos no campo, a fim de constatar se a formação do professor do 

IBC, bem como o modelo médico psicológico adotado na Instituição, tem relação com o 

uso ou não dos recursos tecnológicos digitais na formação escolar do aluno com DV. 

Para tal, desenvolvemos uma pesquisa qualitativa, por se tratar de um método de 

investigação no qual se visa conhecer o mundo real pesquisado e a subjetividade do 

sujeito (GIL, 2002), utilizando técnicas que têm por finalidade pesquisar o ambiente 

particular e as experiências concretas do participante, visto ser de natureza  

multimetodológica (ALVES-MAZZOTTI, 2002).  

A respeito dos instrumentos, firmamo-nos na ideia de Flick (2009) que 

reconhece que o material coletado pode ser constituído de diversas maneiras, tais como 

por meio de material textual, de notas de campo, de fichas de documentação, de 
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transcrições etc, e todas as formas são relevantes no processo de pesquisa, de modo a 

possibilitar adequada e ampla análise. Neste sentido, escolhemos o questionário, a 

entrevista e a análise de documentos como instrumentos de coleta de dados. 

Como sujeitos da pesquisa, tivemos a participação de 21 (vinte e um) 

professores dos anos finais do Ensino Fundamental do IBC no questionário e dentre 

esses, 13 (treze) colaboraram com mais informações na entrevista. Devido à 

disponibilidade pela limitação de tempo dos docentes, a coleta dos dados da entrevista 

foi realizada de diversas formas: presencialmente no IBC, por e-mail, Messenger, 

WhatsApp e, ainda, por gravação de chamada telefônica. 

Optamos por elaborar um questionário (Apêndice 1) com perguntas de múltipla 

escolha, considerando que desse modo ofereceríamos “uma série de possíveis respostas, 

abrangendo várias facetas do mesmo assunto” e com perguntas abertas por “possibilitar 

investigações mais profundas e precisas” (MARCONI e LAKATOS, 2010). Em 

seguida, o instrumento foi avaliado quanto à sua adequação semântica e de conteúdo, 

por duas professoras que atuam em cursos de pós-graduação stricto sensu em Educação. 

Consideradas suas observações, o questionário foi revisado e aplicado a duas 

professoras que lecionam nos anos finais do Ensino Fundamental, a fim de ser validado.  

Após a aplicação do questionário, foi realizado um levantamento das respostas 

com a finalidade de “um aprofundamento qualitativo de respostas dadas nos 

questionários” (CASTRO, FERREIRA e GONZALEZ, 2013, p. 38). A partir dessas 

respostas, elaboramos um roteiro para entrevistar os 13 (treze) professores que se 

dispuseram a participar desta etapa. O tipo de entrevista realizado foi o semiestruturado, 

no qual perguntas e tópicos foram predeterminados (Apêndice 2). Isso permitiu que 

novas questões fossem introduzidas e outras descartadas durante a entrevista.  

Finalmente, cabe expor que a análise de documentos consistiu em  

identificar, verificar e apreciar os documentos com uma 

finalidade específica e, nesse caso, preconiza-se a utilização de 

uma fonte paralela e simultânea de informação para 

complementar os dados e permitir a contextualização das 

informações contidas nos documentos (SOUZA, KANTORSKI 

e LUIS, 2011). 

O documento base para o desenvolvimento deste estudo foi o Projeto Político 

Pedagógico (PPP) Transitório da Instituição.  Tal análise foi realizada com o objetivo de 

adquirir mais informações e correlacioná-las com àquelas fornecidas pelos questionários 
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e entrevistas. É importante informar que tivemos acesso a um documento transitório, 

pois uma nova proposta para o PPP está em processo de construção.  

Os instrumentos e o projeto de pesquisa foram aprovados pelo Comitê de Ética 

(CAAE 57994616.4.0000.5284 – Anexo 1) e foi concedida a autorização da chefe do 

Departamento de Pesquisa do IBC (Anexo 2) para atuar em campo. 

 

5.1 Por que o Instituto Benjamin Constant? 

O Instituto Benjamin Constant foi escolhido por dois motivos. O primeiro, 

porque é o ambiente de trabalho da autora deste estudo, o que gera credibilidade para a 

pesquisa pelo fato de haver uma relação de confiança entre os participantes e por haver, 

por parte da investigadora, uma compreensão da sistemática de atuação da Instituição 

(ERLANDSON et al, 1993 apud AZEVEDO et al, 2013). O segundo motivo tem 

relação com a importância do IBC como centro de referência nacional em deficiência 

visual e por sua atuação em diversas áreas de interesse nas questões relacionadas a tal 

deficiência. 

De acordo com o organograma da Instituição, descrevemos  que as áreas de 

interesse são divididas em quatro departamentos e que cada um deles tem as suas 

subdivisões, a saber:  

1. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - DPA  

- Divisão de Planejamento e execução Orçamentária e Financeira - DOF  

- Divisão de Serviços Gerais - DSG 

- Divisão de Pessoal - DP 

- Divisão de Material e Patrimônio - DMP  

 

2. DED - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO: 

- DEN - Divisão de Ensino 

- Divisão de Assistência ao Educando - DAE 

- Divisão de Atividades Culturais e de Lazer - DAL 

- Divisão de Orientação Educacional, Psicológica e Fonoaudiológica - DOE 

 

3. DTE - DEPARTAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO: 

- Divisão de Imprensa Braille - DIB 

- Divisão de Pesquisa, Documentação e Informação - DDI  

- Divisão de Capacitação de Recursos Humanos - DCRH 

- Divisão de Produção de Material Especializado – DPME 
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4. DMR - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS MÉDICAS E DE 

REABILITAÇÃO 

- Divisão de Pesquisas Médicas, Oftalmológicas e de Nutrição - DPMO 
- Divisão de Reabilitação, Preparação para o Trabalho e Encaminhamento   

                      Profissional - DRT 

- Divisão de Orientação e Acompanhamento - DOA 

 

A seguir, a título de ilustração, a organização dos departamentos e suas 

subdivisões  

 

Figura 1: Estrutura Regimental 

Fonte: http://ibcserver0c.ibc.gov.br/?catid=13&blogid=1&itemid=89 

 

O DPA é o que administra a parte orçamentária, financeira e a de serviços, bem 

como regulamenta os recursos materiais e humanos da Instituição. A partir daqui, 

apresentaremos, em linhas gerais, as subdivisões do DED, o DTE e o DMR, pois são os 

departamentos que lidam diretamente com as situações específicas da deficiência visual 

e estão disponíveis para atender toda a população envolvida a citada deficiência.   

O DED se encarrega da parte educacional relacionada aos alunos, dentro dos 

princípios legais e pedagógicos estabelecidos pelo Ministério da Educação. Seu 

http://ibcserver0c.ibc.gov.br/?catid=13&blogid=1&itemid=89
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programa escolar vai desde a Estimulação Precoce ao Ensino Fundamental II. A 

coordenação da equipe técnico-pedagógica, bem como o acompanhamento de todo o 

processo educacional fica a cargo da DEN. O departamento oferece também assistência 

em serviços de psicologia e fonoaudiologia ao corpo discente (DOE), se encarrega do 

planejamento, da realização de atividades culturais e de lazer (DAL). Todas as questões 

referentes ao alunado, como por exemplo, encaminhamento para outros serviços, parte 

disciplinar, dentre outros são de responsabilidade da DAE. 

Ao DTE cabe a função da produção e da distribuição de material em Braille e 

em tipo ampliado em todo território nacional (DIB), da capacitação de recursos 

humanos (DCRH), assim como a produção de material especializado (DPME) e a 

publicação da revista científica RBC, Revista Benjamin Constant e Pontinhos (DDI).  

O DMR, por seu turno, responde pela reabilitação de jovens e adultos que 

perderam a visão. Para seu pleno atendimento, o departamento oferece apoio social e 

psicológico (DOA), consultas oftalmológicas, serviços de fisioterapia (DPMO), cursos 

profissionalizantes, atividades culturais e educativas, atendimento ao surdo cego e pelo 

encaminhamento ao mercado de trabalho de alunos e reabilitandos (DRT).  

Dentre os departamentos delineados, vamos nos deter no Departamento de 

Educação, a partir do qual, de acordo com as competências do Regimento Interno do 

IBC, a escola é coordenada por um diretor e regida pela Legislação Federal de Ensino. 

O Instituto funciona em regime de externato, e semi-internato em tempo integral ou 

turnos conforme o segmento e oferece as seguintes modalidades de ensino (BRASIL, 

2015b, p.15): 

1.  EDUCAÇÃO INFANTIL 

 Estimulação Precoce (0 a 4 anos) 

 Pré-Escola (4 a 6 anos) 

 

2.  ENSINO FUNDAMENTAL 

 1º segmento –1º ao 5º ano 

 2º segmento –6º ao 9º ano 

 

3. PROGRAMA EDUCACIONAL ALTERNATIVO – PREA 

 

4. AÇÕES EDUCATIVAS FUNDAMENTAIS 

 Práticas Educativas para a Vida Independente (PEVI) 

 Psicomotricidade 

 Orientação e Mobilidade (OM) 

 Aprendizagem do Sistema Braille 

 Aprendizagem do Soroban 
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 Atividades Grafomotoras 

 

 

5. AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES 

 Atividades Sócio- Recreativas (Brinquedoteca) 

 Atividades Artísticas e Culturais 

 Oficina de Música 

 Oficina de Teatro 

 Atividades Profissionalizantes 

 Atividades Culturais e de Lazer 

 

Cabe ressaltar dois aspectos quanto ao funcionamento das atividades escolares 

no IBC e suas condições complementares. O primeiro é que a criança ou jovem só pode 

se matricular em uma dessas modalidades de ensino do IBC caso diagnosticado com a 

deficiência visual, podendo ter outras deficiências associadas. O segundo tem relação 

com o mecanismo para o prosseguimento dos estudos do aluno com DV após o término 

do Ensino Fundamental II: ao concluir o 2º segmento, os alunos saem da escola e cabe 

aos pais a responsabilidade de matriculá-los no Ensino Médio nas redes regulares de 

ensino. A maioria deles vai para o Colégio Pedro II, sem a necessidade de concurso de 

admissão, em razão do convênio acertado entre as duas Instituições, ambas federais. 

Dentre as atribuições de responsabilidade do DED, vamos nos ater aos anos 

finais do Ensino Fundamental que é o cerne da nossa pesquisa.  Para esse fim, é 

oportuno dizer que o Ensino Fundamental do Instituto Benjamin Constant segue os 

ditames legais e pedagógicos estabelecidos pelo Ministério da Educação e atua em 

consonância com as especificidades que atendem à deficiência visual.  

Desse modo, ao ingressarem no 1º ano do Ensino Fundamental I, os alunos são 

divididos em turmas para cegos e alunos com baixa visão, de maneira que os primeiros 

são alfabetizados no sistema Braille e, os outros, a fim de estimular os resquícios da 

visão, se alfabetizam pelo método tradicional, mas com auxílio de recursos específicos 

como os livros ampliados e/ou recursos ópticos e não ópticos. 

 Até 2016, após o 6º ano do Ensino Fundamental, os alunos cegos e com baixa 

visão ficam nas mesmas turmas. No entanto, alguns alunos, por terem outras 

deficiências associadas à visual, apresentavam um desenvolvimento mais lento e por 

isso eram inseridos nas turmas de PD (Plano Diferenciado). Neste plano de ensino eram 

feitas as adaptações curriculares. A partir de 2017, sob a perspectiva da educação 
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inclusiva, as turmas de PD deixaram de existir e todos passaram a integrar as mesmas 

turmas de acordo com o seu ano de escolaridade. 

5.2 Critério para a descrição do perfil dos sujeitos da pesquisa 

Inicialmente, os critérios escolhidos para a descrição do perfil dos sujeitos da 

pesquisa abarcaram os Professores do Ensino Fundamental II considerados uma fonte 

segura para a obtenção dos dados por estarem interligados ao objeto de estudo (GUBA e 

LINCOLN, 1989 apud AZEVEDO et al, 2013), bem como porque estavam trabalhando 

com alunos com idades entre 12 e 26 anos, faixa etária com probabilidade de utilização 

das tecnologias digitais em seu cotidiano.  

A partir de então, foi feita uma sondagem para saber quantos docentes estavam 

lecionando no 2º segmento em 2016, a fim de que fosse definido o universo da 

pesquisa. Constatamos que havia 25 (vinte e cinco) professores atuando em sala de aula, 

os quais foram convidados a participar do estudo e, desse total, tivemos a colaboração 

de 21 (vinte e um) professores que responderam ao questionário e, posteriormente, 13 

(treze) que foram entrevistados.  

Para apresentar o perfil dos sujeitos da pesquisa, utilizamos as informações 

obtidas no primeiro item do questionário referente aos dados dos participantes 

(Apêndice 1). 

 

5.2.1 Descrição do perfil dos professores do Ensino Fundamental II do IBC 

Com base nos dados apresentados, traçamos o perfil dos 21 (vinte e um) sujeitos 

da pesquisa. Dessa forma, conseguimos coletar informações quanto ao sexo, à idade, à 

formação escolar, à disciplina lecionada, ao tempo de magistério e à atuação com 

deficiente visual. Identificamos que os professores têm em média 10 (dez) anos de 

experiência no magistério, porém possuem um período curto de atuação com alunos 

com deficiência visual. 

Em relação à distribuição entre homens e mulheres, verificamos que um pouco 

mais da metade dos participantes da pesquisa são homens, conforme apresentado no 

gráfico a seguir: 
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Gráfico 1: Distribuição de gênero dos professores 

 
Fonte: Dados do questionário. 

 

A maior parte dos professores pesquisados possui idade entre 30 e 39 anos, de 

acordo com o destacado no gráfico. 

 

Gráfico 2: Distribuição dos professores por idade

 
Fonte: Dados do questionário. 

 

 

Quanto à formação escolar, notamos que todos os professores do IBC que 

participaram da pesquisa possuem nível de pós-graduação lato ou stricto sensu, 

conforme o gráfico a seguir. 

Gráfico 3 – Formação escolar dos professores do IBC 

 
Fonte: Dados do questionário. 
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Dos docentes que participaram da pesquisa 06 (seis) lecionam matemática, 04 

(quatro) história, 04 (quatro) português, 02 (dois) geografia, 02 (dois) ciências, 01 (um) 

inglês, 01 (um) biologia e 01 (um) química, conforme apresentado no gráfico: 

: 

Gráfico 4 – Disciplinas que os professores lecionam 

 
Fonte: Dados do questionário. 

 

Identificamos que apenas 02 (dois) docentes têm curto período de atuação no 

magistério, ou seja, têm até 5 (cinco) anos de magistério. Os demais professores 

possuem considerável experiência na profissão como pode ser verificado no gráfico 

adiante.  

Gráfico 5 – Tempo de magistério dos professores do IBC 

 
Fonte: Dados do questionário. 

 

 

Como pode ser constatado no gráfico a seguir, os professores do IBC que 

participaram da pesquisa possuem, em sua maioria, até três anos de experiência na 

educação de DV. 
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Gráfico 6 – Tempo de atuação com deficiente visual

 
Fonte: Dados do questionário. 

 

5.3 Coleta de dados 

Após a aplicação do questionário, do levantamento e de organização dos dados, 

elaboramos o roteiro da entrevista, a fim de obter informações mais precisas e 

posteriormente aplicá-la aos professores que se dispuseram a participar. 

Das 13 (treze) entrevistas realizadas, 02 (duas) foram presenciais no IBC, 03 

(três) por gravação de chamada, 01 (uma) por Whatsapp em áudio, 05 (cinco) por 

Messenger e 02 (duas) por e-mail. 

Tanto as entrevistas gravadas em áudio como as respondidas em textos escritos 

foram realizadas individualmente, tendo-se o cuidado, conforme orienta Bardin (2011), 

de transcrever as entrevistas gravadas na sua integralidade, para não se perderem traços 

espontâneos das falas, embora tenham sido realizadas pequenas correções gramaticais. 

Devolvemos as transcrições das entrevistas gravadas em áudio para que os 

professores nos certificassem de que tinham sido reproduzidas com fidedignidade. Os 

que foram entrevistados pelo Messenger ou por e-mail já tinham seus registros por 

escrito. 

 

5.4 Tratamento e análise dos dados 

Para realizar a interpretação dos dados, foi utilizada a técnica de análise de 

conteúdo preconizada por Bardin (2011) que se constituiu de três etapas. 
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No primeiro momento, foi feita uma pré-análise, por meio da leitura flutuante 

dos dados brutos colhidos nos instrumentos utilizados, com o propósito de obter noções 

gerais sobre o objeto de estudo. A partir dessas informações, fizemos os recortes das 

transcrições mais significativas que consistiram “em extrair sentido dos dados do texto” 

(CRESWELL, 2007, p. 194), a fim de organizá-los, conforme as categorias pré-

estabelecidas, considerando-se: 

 a formação do professor do IBC; 

 o uso de recursos didáticos e tecnológicos na prática pedagógica docente; 

 o não uso de recursos didáticos e tecnológicos na prática pedagógica 

docente. 

Após essa etapa, foram construídas as subcategorias para facilitar na 

codificação e na interpretação.  

Quanto à formação do professor do IBC, analisamos a sua formação 

acadêmica, seu tempo de serviço no magistério e atuação com alunos com deficiência 

visual. Além disso, verificamos os cursos realizados pelo professor na área de 

deficiência visual e quais destes cursos mais contribuíram para a sua prática pedagógica. 

No que se refere ao uso ou não dos recursos didáticos e tecnológicos na 

prática pedagógica docente, observamos qual a importância dada pelo docente quanto 

ao uso destas ferramentas no ensino do aluno com DV, assim como buscamos o motivo 

da escolha de determinados recursos didáticos na sua práxis e como se procede para a 

inserção das tecnologias digitais nas atividades educativas deste discente.  

Uma vez organizada a estrutura para a interpretação dos dados, acrescentamos 

recortes das informações mais expressivas dos questionários, das entrevistas e do 

Projeto Político Pedagógico da Instituição, buscando uma triangulação dos dados. 

Por último, concluímos a pesquisa apontando sugestões, que podem ser 

implementadas, com o propósito de inserir os recursos tecnológicos digitais na 

formação escolar do aluno com deficiência visual no Instituto Benjamin Constant. 
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CAPÍTULO 6 

AS TIC NA FORMAÇÃO ESCOLAR DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA 

VISUAL NO IBC

 

Diante das possibilidades apresentadas sobre o que as TIC podem oferecer, 

integradas às TA, no processo de ensino e aprendizagem do jovem com deficiência 

visual, fomos investigar como os recursos de acessibilidade ao computador são 

incluídos na formação escolar dos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental do 

IBC, assim como nas práticas cotidianas de sala de aula de seus docentes. 

Em vista disso, apresentaremos a análise e a interpretação dos dados coletados, 

relacionando-os com a teoria, a fim de responder as questões de estudo e expor as 

conclusões ao objetivo proposto do estudo. 

Para tanto, apresentamos os dados com o auxílio de quadros, a fim de facilitar na 

compreensão, interpretação e assimilação de detalhes e relações importantes 

(MARCONI e LAKATOS, 2010). 

 

6.1 Formação do Professor do IBC 

Ao analisarmos a formação acadêmica dos docentes do IBC, percebemos que 

todos possuem licenciaturas nas disciplinas as quais lecionam. Na entrevista com os 13 

(treze) participantes, a fim de obter mais informações sobre a formação inicial, 

perguntamos se tiveram disciplinas direcionadas à Educação Especial (EE) e, de acordo 

com as respostas, foi possível constatar que somente um teve tais disciplinas para tal 

fim na graduação.  

Em relação a pós-graduação (lato e stricto sensu) tivemos três professores que 

estão cursando o doutorado na sua área de conhecimento e atuação (Português, 

Geografia e Matemática), desenvolvendo pesquisas relacionadas à deficiência visual, 

embora seus cursos não sejam em Educação Especial (EE). Cabe aqui destacar que o 

Professor 17 registrou no questionário que fez seu Mestrado Profissional em 

Diversidade e Inclusão, curso esse o mais próximo da EE. 

Quanto ao tempo de serviço no magistério (Gráfico 5, p. 72) e atuação com alunos 

com deficiência visual (Gráfico 6, p. 73), notamos que dos 21 (vinte e um) 
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participantes, 17 (dezessete) têm até 4 (quatro) anos de experiência nessa área. Com a 

intenção de explorar os dados, na entrevista, foi interrogado onde e quando adquiriram 

conhecimentos para ensinarem alunos com tal particularidade. Diante das respostas, 

observamos que todos tiveram a sua formação no próprio IBC, após a sua admissão em 

concurso. 

No que se refere aos cursos realizados na área de deficiência visual, 

contemplamos tanto os presenciais quanto os não presenciais realizados nos últimos 03 

(três) anos, dentro ou fora do Instituto. Como retorno a tal capacitação tivemos: 

Quadro 1: Quantidade de cursos realizados na área de Deficiência Visual (DV) 

CURSOS PROFESSORES  

Até 02 cursos 04 

Até 04 cursos 08 

Até 06 cursos 05 

Até 08 cursos 04 

Fonte: questionário elaboração própria (n=21). 
 

Conforme exposto no quadro 1, 21 (vinte e um) professores fizeram cursos na 

própria Instituição, sendo que 03 (três) realizaram, além de alguns cursos do IBC, 

outros na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), na Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ) e no ECOS
35

, sendo a última instituição uma ONG, a qual fez 

parceria com o Governo Estadual, a fim de capacitar os professores para trabalhar com 

alunos da referida deficiência. 

Vale ressaltar que os cursos e oficinas oferecidos pelo IBC são gratuitos e 

direcionados não apenas para profissionais que atuam com alunos com deficiência 

visual, como também para a comunidade. 

Não constatamos a existência de professores qualificados conforme o proposto 

pela Resolução n. 2 (BRASIL, 2001), que reitera a LDBEN (BRASIL, 1996), no que se 

refere aos professores capacitados com conhecimentos e práticas mínimas, advindos de 

                                                             
35

 A Espaço, Cidadania e Oportunidades Sociais – ECOS, é uma organização não 

governamental, sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, que surgiu da união de 

profissionais que atuam em diversos segmentos da sociedade em desvantagem, sejam elas: 

sociais, econômicas, educacionais, físicas e sensoriais, tentando desta forma minimizar o 
preconceito, discriminação e atitudes negativas resultantes de desinformação que impossibilita o 

pleno exercício de sua cidadania. A ECOS atua ampliando as oportunidades de atendimento 

destas clientelas, numa perspectiva de responsabilidade compartilhada por todos os segmentos 
que compõem a sociedade, no desenvolvimento de ações concretas, que revertem em benefício 

imediato para esta parcela da população, a ECOS promove desde 1997 efetivamente ações de 

inclusão social destinadas ao seu público alvo. (http://www.ecos-ong.com.br/quemSomos.html). 
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seus cursos de Licenciatura, ou os professores especializados, com licenciaturas em 

Educação Especial ou em uma de suas áreas, bem como os com pós-graduação em áreas 

específicas da EE para atender os alunos com Necessidades Educativas Especiais 

(NEE).  

Segundo os resultados obtidos, reiteramos que, na graduação, apenas 01 (um) 

professor teve disciplinas direcionadas à EE e os que têm pós-graduação lato ou stricto 

sensu, somente 01 (um) possui Mestrado Profissional em Diversidade e Inclusão; ou 

seja, os educadores do IBC recorreram aos cursos da própria Instituição ou buscaram, 

por conta própria, por meio da sua pós stricto sensu aliar conhecimentos da sua área 

específica com fundamentos em deficiência visual para realizarem suas pesquisas, como 

os 03 (três) professores  que fazem o doutorado em Geografia, Português e Matemática.  

 

6.2 Os recursos didáticos e tecnológicos e a prática pedagógica do docente no 

IBC 

Em relação aos cursos realizados no IBC para apoiar a prática pedagógica do 

professor em sala de aula, os mais procurados pelos docentes foram:  

Quadro 2: Cursos do IBC procurados pelos docentes  

CURSOS NO IBC PROFESSORES (f)
* 

Técnicas de Leitura e Escrita Braille 21 

Baixa visão 17 

Produção de Material Didático Especializado 14 

Orientação e Mobilidade (OM) 10 

Oficina de Audiodescrição 09 

Práticas Educativas para uma Vida Independente (PEVI)  08 

Soroban 06 

Programas de Informática na Área de DV 04 

Oficina de Gravação Digital de textos em Áudio 03 

Surdocegueira 02 

Revisor de Braille 01 

Fonte: questionário elaboração própria (n=21). 
Obs.: * frequência com que os professores escolheram a opção. 

 

Observamos que os cursos de Técnicas de Leitura e Escrita Braille e de Baixa 

Visão foram os mais procurados porque desenvolvem as habilidades necessárias para 

atender as atividades diárias do professor como o planejamento das aulas e materiais 

pedagógicos (professor 3), na leitura e correção dos trabalhos realizados pelo discente 

(professores 4 e 13), bem como auxiliam na “compreensão da realidade e das 
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especificidades do processo de ensino-aprendizagem dos DV, além de abrir um leque 

nas possibilidades da prática docente (professor 19). 

Em vista disso, notamos que a grande procura por tais cursos pode estar 

relacionada à natureza do ambiente escolar do IBC, o qual é direcionado para o ensino 

do sistema Braille. Para esclarecer tal fato, reproduzimos um trecho do Projeto Político 

Pedagógico da Instituição, cujo compromisso fundamental é 

a apropriação do sistema de leitura e escrita pelo sistema Braille 
para que o aluno possa participar da construção e reconstrução do 

conhecimento não só seu, mas de sua comunidade, sociedade e do 

mundo, e desta forma possibilitar sua integração no mundo cultural 

(BRASIL, 2015b, p. 3). 

Relacionamos a essa missão o fato de que os alunos cegos devem assimilar o 

sistema de leitura e escrita pelo sistema Braille por meio dos livros didáticos, os quais 

são adaptados e distribuídos na própria Instituição para serem usados no seu processo de 

ensino e aprendizagem. Já aos alunos com baixa visão é oferecido o material em tipo 

ampliado. 

A demanda pelo curso de Produção de Material Especializado se deve pela 

contribuição que ele oferece na confecção de materiais táteis (professor 10) e feitos 

artesanalmente para ajudarem no desenvolvimento das necessidades e habilidades do 

aluno com deficiência visual (professores 11 e 15), bem como para trabalharem 

conceitos mais abstratos em sala de aula, conforme apontado pelos professores:  

Os materiais tornam o conteúdo acessível. O material por si só, não 

faz nada. Não desenvolve aprendizado. O material auxilia o 

aprendizado (professor 1); 

São adequados para a disciplina, porque facilitam muito o aluno a 

entender o que é uma estrutura anatômica. Os materiais adaptados 

do museu da célula (...) é a salvação das minhas aulas. É um museu 

com peças anatômicas adaptadas doadas pelo museu da UFMG que 

representa um formato de um órgão, de uma estrutura do nosso corpo 

(professor 2); 

Fazem os alunos vivenciarem o conteúdo que está sendo ensinado, 

pois a disciplina de ciências é muito visual e possui muitos conceitos 

abstratos, sendo assim, é necessário tornar os conteúdos acessíveis 

para os meus alunos. No caso dos alunos com deficiência visual isso 

se torna imprescindível (professor 3); 

[São] essenciais para a compreensão de certos conceitos que, 

somente em tinta, não seria possível (professor 4); 
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Tentam trazer os alunos do abstrato, né, que a matemática 

proporciona para o concreto (professor 5); 

Proporcionam uma melhor compreensão dos conteúdos geográficos 

(...) os mapas táteis são produzidos para que através do tato os 

alunos construam o seu conhecimento (professor 15). 

 

A este respeito, observamos que o ensino, da Instituição, ocorre no plano físico 

porque se vale do tato para a aquisição dos conteúdos. Na perspectiva de Vygotsky 

(1997), ensinar o conhecimento baseado na compensação biológica permite um 

aprendizado sólido, porém só se torna mais elaborado quando houver a socialização do 

pensamento discente. 

Consideramos que a capacitação nesses cursos, associada ao fato de que os 

livros e materiais didáticos especializados são mais baratos e práticos, como também 

são mais fáceis de serem adquiridos na Instituição (professor 4 e 13), levam o docente a 

utilizá-los naturalmente na sua atividade educativa e, desse modo, a praticidade, em 

adquirir tais ferramentas pedagógicas, acaba não possibilitando o uso de outros recursos 

que poderiam auxiliar igualmente no aprendizado dos alunos, pois comentam que: 

São os mais usados porque estão muito a mão. São recursos que a 

gente consegue mais facilmente. Por exemplo, se eu fosse usar um 

quadro daqueles digitais ou um data show são recursos mais difíceis 

de conseguir (professor 16). 

Além disso, permanecem presos aos recursos tradicionais como os livros em 

Braille e ampliados, principalmente na disciplina de Língua Portuguesa, pois percebem 

que ainda  

Não seria possível em Língua Portuguesa dar aula sem eles, porque 

os alunos precisam do texto escrito para aprenderem o conhecimento 

linguístico de modo significativo (professor 7);  

Estamos presos numa tradição escolar que valoriza muito o livro 

didático, transforma o livro numa estrela principal da aula. Então, eu 

acho que tem essa questão do apelo ao material. (...) E também são 

recursos clássicos e relevantes para a estimulação da leitura e da 

escrita (professor 16); 

São recursos que fazem desenvolver uma boa prática de escrita, 

porque eu gosto daquela ideia de que, quem lê, é quem tem a prática 

de leitura e desenvolve uma boa escrita [...] o livro didático com seus 

textos e suas atividades, uma apostila que o professor monte e adapte, 

a partir da ampliação ou a partir do sistema Braille, ajudam nesse 

processo de aproximação do aluno com a leitura (professor 19). 
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Percebemos nos discursos desses professores que o livro didático ainda é o 

recurso dominante no ensino da Língua Portuguesa, pois para eles o livro didático é a 

fonte primária e principal de acesso dos alunos com DV a textos na Língua Portuguesa, 

no desenvolvimento de sua competência leitora, conforme a leitura do quadro 3 a 

seguir.  

Quadro 3: Recursos didáticos mais usados em sala de aula pelos professores 

RECURSOS MAIS USADOS PROFESSORES (f)
* 

Livros ou apostilas em braile ou ampliado 21 

Material didático especializado 14 

Sites da internet 12 

Fonte: questionário elaboração própria (n=21). 

Obs.: * frequência com que os professores escolheram a opção. 

 

Apesar dos livros e dos materiais didáticos especializados conduzirem a uma 

educação sensória motriz (SELAU, 2013), por se apoiarem em recursos que estimulam 

o tato, o que na concepção desse autor contempla somente as funções psíquicas 

elementares, os professores foram unânimes em responder que os instrumentos são 

fundamentais no processo de ensino e aprendizagem do aluno com deficiência visual, 

porque são recursos que provocam situações de aprendizagem (professor 6) cuja  

assimilação se torna mais fácil (professor 2), bem como amplia a percepção do aluno 

(professor 11). Outros argumentos são igualmente assinalados:  

Otimiza o tempo, pois, dessa forma, o aluno não precisa copiar o 

tempo todo (professor 4); 

A grande diferença que existe para o ensino do deficiente visual é a 

necessidade do material seja ele tátil, seja ele apostila. O aluno 

precisa ter material. É diferente você dar aula numa escola regular 

ou na qual você tem um quadro negro e um piloto a sua disposição, 

né. No ensino para deficiente visual, essa necessidade se faz ainda 

mais presente, né. É como se fosse um complemento assim do 

trabalho. A gente tem que ter essa preocupação em dar o material, 

oferecer alguma coisa no qual o aluno utilize (professor 5); 

É através de tais recursos que considero serem os verdadeiros 

facilitadores da aprendizagem do DV. Sem eles é praticamente 

impossível o aluno com DV aprender matemática (professor 17). 

 

Interessante notar que houve professores que incluem em suas práticas o uso de 

ferramentas tecnológicas, em especial os leitores de tela, bem como os sites da Internet 

adequados ao aprendizado do aluno com deficiência visual. No caso dos leitores de tela, 
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permitem o acesso dos alunos com DV ao PC, aos softwares e à Internet, o que é de 

grande relevância para esses alunos, pois atuam como coadjuvantes na sua interação 

social, e, consequentemente, no desenvolvimento de novos conceitos, habilidades e 

competências exigidas na sociedade atual (professor 16), como também na ampliação 

do seu repertório cultural e intelectual (professor 12), conforme apontado pelos 

docentes:   

Acho importante que os alunos aprendam a lidar bem com os leitores 

de tela nos computadores e celulares [...] acho que devem conhecer 

os programas de edição de texto. Sem conhecer e sem utilizar esses 

recursos, eles não têm acesso à internet e a outros recursos que o 

computador pode oferecer (professor 1); 

As novas tecnologias trazem novas possibilidades de abordagem 

conceitual e metodológica. Além disso, a maneira como elas 

passaram a integrar a cotidianidade dos alunos contribuiu para que o 

professor atue e acompanhe mais de perto o processo de cognição 

(professor 6); 

Eu acredito que quando a gente usa um material alternativo, o 

aluno tem outra possibilidade de acesso (professor 21). 

Desse modo, oferecer os recursos de acessibilidade ao computador no ensino do 

aluno com deficiência visual indica mais uma possibilidade de acesso ao conhecimento, 

a novas formas de mediação pedagógica, pois sabemos que, mesmo no ensino de jovens 

sem deficiência, essas ferramentas disputam espaço com novos instrumentos digitais. 

Segundo os professores, os recursos 

Permitem a aproximação com o mundo virtual e maior vivência com 

a realidade (professor 9); 

 

São recursos que auxiliam na independência (professor 8); 

Facilitam um estudo mais autônomo (professor 13); 

Devem ser acessíveis a todos e aproveitados com fins pedagógicos 

(professor 14); 

Inovam as práticas pedagógicas desgastadas (professor 16);  

São recursos que enriquecem a prática pedagógica, como por 

exemplo, o desenvolvimento de blogs, músicas, dicionários online, 

vídeos e possibilitam um processo de ensino-aprendizagem mais 

dinâmico, interativo e inclusivo (professor 19). 

Além das considerações favoráveis ao uso dos recursos tecnológicos digitais no 

processo de ensino e aprendizagem do aluno com DV, vimos iniciativas de professores 

quanto ao uso do smartphone, do notebook e da Internet para buscar informações e para 
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trazer conteúdos mais atualizados para a dinâmica da sala de aula, no entanto não foram 

utilizados para fazer um trabalho que exigisse uma produção mais elaborada dos alunos: 

foram usados apenas como instrumentos auxiliares do trabalho docente, conforme 

apresentado nos registros a seguir: 

Às vezes, eu recorro ao smartphone para buscar algum exercício, 

para fazer os alunos ouvirem alguma canção, mesmo para tirar 

dúvidas, ver significado de alguma palavras (professor 16); 

Eu prefiro, às vezes, baixar músicas no meu celular e entrar num site 

tipo aqueles que vem a letra e o vídeo da música. Então, eu coloco 

para tocar no meu celular mesmo e aí a gente vai trabalhando a 

música e depois a letra da música (professor 19); 

Faço uso de gravador em sala de aula. Esporadicamente utilizo o 

computador pessoal. (...). Eu utilizo mais como áudio, o que eu 

procuro buscar na internet sobre documentários, entrevistas. [...]. 

Por permitir uma utilização de um material (se refere ao material na 

Internet) que geralmente não está disponível (não está disponível nos 

livros adaptados). Eles são materiais mais imediatos de resposta para 

aquilo que eu quero realizar em sala (professor 21). 

Observamos que mesmo com a parceria, os docentes não aproveitaram o apoio 

do professor da Informática Educativa, bem como a diversidade de recursos que as 

ferramentas tecnológicas digitais oferecem, a fim de fazerem um trabalho mais 

interativo, com o compartilhamento das informações, para que a partir da construção 

coletiva os conceitos fossem assimilados, o que provocaria o processo de internalização 

na acepção de Vygotsky (1997), conforme constatado nos exemplos abaixo: 

Fui com a turma 802 ao laboratório de Informática e assistimos a 

um filme no youtube, tudo supervisionado pela professora Vanessa e 

com a devida audiodescrição ao vivo (professor 6); 

Os alunos pesquisaram a vida e obra de poetas da região Sudeste do 

Brasil, escolheram um autor de cada estado da região Sudeste. Em 

seguida, cada dupla escolheu um poema dos autores selecionados 

para recitar em um evento da escola. A pesquisa foi feita na Internet 

(professor 14); 

Atualmente, quando utilizo o laboratório de informática da 

Instituição, geralmente, tenho como objetivo desenvolver com os 

alunos a escrita das redações para a Olimpíada de Língua 

Portuguesa (professor 19).  

É importante ressaltar que, mesmo que as ferramentas tecnológicas tenham sido 

utilizadas como instrumentos de trabalho, ou seja, não exigindo uma atividade de 

cooperação ou de construção de conhecimento, serviram como materiais mais 
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adequados para o acesso das informações. Contudo um dos docentes enfatiza a 

importância da mediação do professor, no sentido de escolher o recurso mais apropriado 

para determinado conteúdo, com a intenção de favorecer o aprendizado do aluno, como 

relatado: 

É o professor sabendo usar o material, aplicando o material na aula é 

que acaba conseguindo fazer com que o aluno se interesse que ele 

obtenha o aprendizado. [...]  . Então, tem que saber usar o material 

eletrônico na hora certa, no momento certo e o professor ser o 

mediador (professor 16). 

 

Percebemos, em uma atividade em parceria entre o professor de Geografia e o de 

Informática, o quanto a mediação do professor é importante nas dinâmicas de 

aprendizagem (TOSTA, 2014), pois a integração dos conhecimentos dos dois 

professores possibilitou desenvolver uma prática que deu a oportunidade dos alunos 

usarem os meios tecnológicos, a fim de oferecer-lhes um ambiente mais amplo de 

informações e, dessa forma, ajudá-los na construção dos conceitos geográficos, 

conforme exposto pelo docente: 

Usei o Google Earth e o Maps em sala de aula para trabalharmos 

conceitos de cartografia e coordenadas geográficas. Onde o 

aplicativo deles falava as coordenadas para eles também. Tem um 

portal do IBGE, no site que traz vários mapas legais. Tenho usado 

também programas de geografia que servem para fazer mapas. 

Depois faço as matrizes em Braille e em tinta. Tornam os conteúdos 

mais práticos. E quando se alia a prática, facilita bastante (...) parto 

para a elaboração dos mapas em programas de Geografia para ir 

para o tátil que assim creio que consiga atender melhor ao cego. 

Cheguei a usar os recursos da lupa do Windows inclusive para a 

baixa visão, foco do meu estudo (professor 9). 

 

Consideramos válido ressaltar aqui a importância da formação continuada, pois a 

motivação da atividade realizada se deve ao fato de que os dois professores estão 

fazendo doutorado cada um na sua área específica, porém com o interesse em comum 

que é a utilização dos recursos tecnológicos digitais para deficientes visuais. 

Outro fato observado foi a intenção do professor de Geografia fazer a relação 

entre os conceitos cotidianos ou espontâneos e científicos no entendimento de Vygotsky                 

(1997).  Ou seja, o professor utilizou o aplicativo para mostrar a paisagem no cotidiano 

e, a partir daí, inseriu os conceitos geográficos (latitude, longitude, lateralidade e 

horizontalidade), conforme narrado pelo professor: 
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Tanto no Earth e no Maps trabalho orientação geográfica, 

coordenadas com latitude e longitude, lateralidade e 

horizontalidade, escala, legenda. Fundamental para se localizar no 

espaço geográfico (...) mostro a escola, a casa deles, os locais 

urbanos e rurais [e, desse modo] trabalho com escala do bairro, 

município, estado, país, continente (professor 9). 

 

Observamos também nessa experiência do professor 9 a articulação entre 

diferentes recursos para disponibilizar mais informações aos alunos. No caso da baixa 

visão, ele utilizou o recurso da lupa do Windows e para os cegos a audiodescrição para 

descrever a paisagem, o trajeto da casa dos alunos até a escola, o desmatamento e para 

consolidar os conceitos usou o material tátil, como descrito abaixo: 

Faço a audiodescrição. (...) quando dá para adaptar parto para a 

elaboração dos mapas em programas de Geografia para ir para o 

tátil, pois assim creio que atenda melhor ao cego. (...) cheguei a usar 

os recursos da lupa do Windows para a baixa visão, foco do meu 

estudo (professor 9). 

 

Percebemos que a experiência do professor de Geografia quanto ao uso dos 

aplicativos Google Earth e Maps propiciou a utilização de tais instrumentos como 

atividade psicológica, no sentido de fazer com que seus alunos construíssem os 

conceitos científicos de cartografia e coordenadas geográficas; ou seja, possibilitou um 

processo cognitivo mais elaborado (VYGOTSKY, 1997). O desenvolvimento psíquico 

pode ser observado da mesma forma na construção dos blogs de Português e Geografia, 

pois o recurso possibilitou uma atividade de construção coletiva, a qual trouxe 

motivação aos alunos por reconhecerem outra função da escrita., bem como promoveu o 

progresso dos alunos em relação ao uso da informática e do conteúdo trabalhado, como 

destacado pelos professores: 

Os sites da internet nós usamos para pesquisas, quando levo as 

turmas para o laboratório de informática. Este ano desenvolvi com 

uma turma de sexto ano um blog, onde eles postavam todas as suas 

produções textuais e com os alunos do nono ano um projeto de 

construção de um romance coletivo. Achei bastante produtivo.  O 

desenvolvimento do blog, por exemplo, foi um projeto que teve um 

ano de duração. Os alunos ficavam muito motivados para 

produzirem os textos, porque teriam leitores reais, que dariam um 

feedback para seus textos. Eles viam uma função na escrita que ia 

além da tarefa escolar. E a motivação facilita o processo de 

aprendizagem. Pude perceber durante os projetos que desenvolvemos 

com as turmas, a evolução dos alunos, tanto em relação ao conteúdo 

trabalhado quanto em relação ao uso da informática (professor 7);  
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Trabalhei com textos para serem inseridos no blog de Geografia 

(professor 15). 

As atividades apresentadas, com apoio dos blogs e dos aplicativos Google Earth 

e Maps, proporcionam transformações cognitivas, ou seja, a pesquisa na Internet e a 

escrita usada nos blogs são habilidades que concebem “novos marcos de socialização e 

vinculação às redes sociais” (LALUEZA, CRESPO e CAMPS, 2010, p. 59). Da mesma 

forma, percebemos que a função do professor deixa de ser a de transmissor de 

informações e passa a ser a de  mediador entre a ferramenta e o conhecimento, com 

utilização do potencial dos recursos tecnológicos digitais no planejamento das tarefas 

que desenvolvem os processos intra e interpsíquicos envolvidos no ensino e 

aprendizagem (COLL, MAURÍ e ONRUBIA, 2010).  

Outro fato observado, com o apoio da Informática Educativa, foi a iniciativa dos 

professores 13 e 17 em usarem tecnologias para promover atividades extracurriculares, 

a fim de proporcionarem um contexto de práticas de estudo que levem à autonomia e à 

independência por parte dos alunos e, em consequência, levem-nos a desenvolverem as 

competências exigidas no novo modelo de sociedade; isto é, ao utilizar tais instrumentos 

para modernizar as práticas pedagógicas, o aluno vai ampliando suas habilidades, de 

modo que ocorra a reestruturação do seu sistema cognitivo (COLL e MONEREO, 

2010). 

Olha, a intenção é que ele seja o mais autônomo possível. Então, eu 

penso que com o que eu estou fazendo, eles possam estudar 

sozinhos. Porque vem à explicação gramatical, depois vem os 

exercícios, como eu te falei. Eles escolhem mentalmente a opção que 

eles acham que está correta na lacuna. Então, eles clicam e aparece a 

palavra. Então, ele já vem com a resposta. Só que essa resposta vai 

ser dada no tempo deles. E o fato deles poderem mudar a tela 

conforme o desejo deles, eu acho que isso ajuda cada um ter seu 

tempo. Então, uns vão levar mais tempo fazendo o exercício. Vão ler 

com mais calma, vão voltar nas explicações e depois voltar no 

exercício. Então, eu acho que isso pelo menos a minha ideia é que 

eles pudessem estudar sozinhos e que não ficasse dependente de mim 

ou de qualquer outro professor (professor 13). 

Com os docentes da informática educativa, tenho um projeto de 

desenvolver junto aos alunos sobre como programar jogos 

educacionais para auxiliar nos estudos em casa nas demais 

disciplinas (professor 17). 
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Cabe ressaltar que a Informática Educativa é trabalhada, nos anos finais do 

Ensino Fundamental, por meio da parceria entre as professoras de Informática e os 

professores de disciplina, conforme relatado pelos docentes: 

Na segunda fase, os alunos têm Informática Educativa. O foco das 

professoras não é ensinar os alunos a digitar ou a mexer na internet e 

em outros programas, mas sim trabalhar em parceria com o 

professor, mostrando de que forma ele pode usar os recursos da 

informática para alcançar seus objetivos. No início do ano, conversei 

com as professoras, elas me explicaram que recursos eu poderia 

usar e me auxiliaram durante todo o processo, ajudando também os 

alunos a usarem o Dosvox, que eles vão aprendendo na prática, o 

NVDA, a lupa e etc (professor 7). 

Antes eu conversei com a Bianca e apresentei a atividade e 

combinamos o dia e horário que levamos as turmas (professor 15).  

Independentemente do tipo de recursos usados na prática pedagógica, sejam eles 

tecnológicos ou não, os docentes reconhecem que o aluno com deficiência deve ter 

acesso a diferentes ferramentas até que ele encontre uma que se adapte melhor ao seu 

“defeito” e à sua necessidade. (MANTOAN, 2013). Observamos a mesma reflexão nos 

discursos abaixo: 

A utilização de recursos didáticos diferenciados propicia um melhor 

entendimento da matéria, quanto mais recursos o professor utiliza 

maior a possibilidade de fazer com que todos aprendam o conteúdo 

(professor 18); 

Os instrumentos são necessários para a pessoa com deficiência 

visual em função das características específicas dos alunos, apenas 

a ênfase da aplicação de cada uma dessas ferramentas é diferenciada 

(professor 22). 

As ferramentas diferenciadas a que o professor se refere são os chamados 

recursos de Tecnologia Assistiva que são produzidos para oferecer autonomia, 

independência e acesso aos diferentes espaços à pessoa com deficiência (GALVÃO 

FILHO, 2012; CORTELAZZO, 2012; MANTOAN, 2013), como afirma o professor 7: 

A tecnologia assistiva não diz respeito apenas à informática, mas a 

qualquer instrumento que facilite a realização de um trabalho. 

Então, fazemos uso de audiolivros, computadores, livros e materiais 

adaptados e etc (professor 7).   

 

Nas palavras de Mantoan (2013, p.133) as tecnologias assistivas possibilitam: 

conhecer e criar novas alternativas para a comunicação, escrita, 
mobilidade, leitura, brincadeiras e artes, com a utilização de 

materiais escolares e pedagógicos especiais. É a utilização do 

computador como alternativa da escrita, fala e acesso ao texto. É 
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prover meios para que o aluno possa desafiar-se a experimentar e 

conhecer, permitindo assim que se construa individual e 

coletivamente novos conhecimentos. 

  

Contudo, isso só é possível se a Educação Especial (EE), por meio do AEE, 

dispuser de recursos pedagógicos acessíveis e de ambientes virtuais que sigam as 

normas e critérios de acessibilidade (BRASIL, 2004).  

O ideal de utilização dos recursos tecnológicos digitais no cotidiano escolar do 

IBC ainda se encontra pouco difundido devido aos problemas destacados, porém 

percebemos que é possível com os recursos disponíveis nos laboratórios e com a 

proposta do trabalho em parceria com a Informática Educativa, começar aos poucos a 

inserir os recursos digitais com acessibilidade ao computador na formação escolar do 

aluno com DV, pois como confirmado pelos docentes 

Têm um número de computadores adequado ao público que é 

atendido e as professoras da Informática Educativa são bem 

preparadas e disponíveis (professor 7).  

A mudança de metodologia adotada na Informática, melhorou 

muito. É um caminho. Por que o professor está ali acompanhando de 

perto a atividade e o desenvolvimento dos alunos. [...]. Nesse 

momento eu acho que da maneira como está sendo trabalhado seja 

o que melhor se aplica para a nossa realidade (professor 15). 

Contudo, conforme apontado, a primeira medida a ser tomada é a adoção de uma 

política de expansão por parte da direção da escola, 

Eu acho fundamental que a Instituição se organize para que a 

tecnologia atual seja mais disseminada, né. Uma política 

institucional que deve fomentar esse tipo de recurso 

permanentemente. Acho que é uma política que não é apenas 

direcionada por um determinado grupo que possa fazer. Acho que a 

instituição como um todo tem que estar casada nisso. Não só do 

aluno como do professor também, né (se refere a capacitação dos 

professores para usar os recursos na sua prática) (professor 21). 

O que falta na verdade é adotar uma política voltada para essa 

prática da informática, da informação educativa. Isso falta. [...] A 

adoção de uma política de expansão do uso do computador na 

própria sala de aula, pois é uma maneira dos alunos adquirirem 

uma certa autonomia no sentido de melhorar a performance deles, a 

performance deles escolar, né [...] ou no laboratório, ou de outra 

forma. E, me parece que tem havido alguma dificuldade na segunda 

fase em relação a isso (professor 22).  

A começar pela gestão, as outras providências a serem tomadas para ampliar os 

recursos existentes seriam: a organização e o planejamento da Instituição quanto à 
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questão do horário de atendimento na Informática, a manutenção dos equipamentos, a 

contratação de mais professores de Informática e a disponibilização de Internet em todo 

o Departamento de Educação, principalmente, nas salas de aula, na sala dos professores 

e nos laboratórios de Informática.  

A seguir, são apresentados os relatos de obstáculos encontrados pelos docentes 

para a utilização do laboratório de informática no horário das aulas. 

Tive alguns problemas no laboratório em relação a equipamentos, 

principalmente, em relação à internet. Já tivemos que ficar 

esperando a rede voltar e uma outra vez, cancelar a atividade. 

Alguns computadores não funcionam bem. A sala deveria ser 

melhor equipada e estruturada, precisa de investimentos tecnológicos 

e arquitetônicos. É importante que a sala seja agradável para os 

alunos e professoras. Quanto às professoras, estão sempre solicitas, 

não tenho queixas, apenas elogios, elas se desdobram para atender os 

alunos com poucos recursos (professor 3); 

O Wi-Fi e a manutenção dos computadores estão deixando a 

desejar. Este ano deixei de usar o laboratório de informática 

algumas vezes porque estava sem internet (professor 7); 

Eu tive problemas de acesso à internet e de instalação de programas 

em alguns momentos. Mas, foi contornado (professor 9); 

Tem que ver se naquele horário o laboratório vai estar livre, 

disponível, né. Se elas vão atender. Então, às vezes, as coisas não 

funcionam tão encaixadas como a gente gostaria. É uma coisa que 

tem que ser muito amarrada e tem que estar muito bem pensada, né. 

Para que seja eficaz e eficiente (professor 13); 

Na minha opinião, falta uma Internet adequada, não só na 

informática, mas no IBC como um todo (professor 15); 

Olha, eu não acredito que seja completo não (se refere ao laboratório 

de Informática).  Em relação à questão, da qualidade dos aparelhos, 

a gente sabe que às vezes as máquinas não funcionam. Ou se as 

máquinas estão funcionando é o problema da internet também, 

porque o switch tem que ser trocado e aqui não tem. Nisso, a 

instituição peca bastante, né [...] Além de uma equipe de duas 

professoras, as duas recém-chegadas na instituição, remodelando o 

trabalho da informática educativa (professor 16); 

Temos dois laboratórios de Informática no DED e apenas duas 

professoras, é muito difícil fazer um trabalho com todos os 

professores e alunos (...) não tive oportunidade de usar, quando 

precisei não havia disponibilidade de horário (professor 18); 

Acho que estamos com a demanda meio reprimida, porque a oferta, a 

oferta não é muito larga, não é muito grande.  (...) Wi-fi você sabe 
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que é deficiente, né. É um problema sério que nós temos na escola, a 

infraestrutura, a estrutura mesmo. (...) E tem havido essa questão, 

assim essa barreira dos horários (se refere aos horários estipulados 

pela equipe da Informática para a utilização do laboratório) 

(professor 22).  

Por outro lado, no que diz respeito aos recursos didáticos com pouca 

aplicabilidade em sala de aula, notamos que os recursos tecnológicos são os menos 

utilizados no ensino do aluno com deficiência visual, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 4: Recursos menos utilizados em sala de aula pelos professores 

RECURSOS MENOS UTILIZADOS PROFESSORES (f)* 

Softwares educativos 03 

Recursos ópticos e não ópticos 06 

Materiais em áudio 10 

Fonte: questionário elaboração própria (n=21). 

Obs.: * frequência com que os professores escolheram a opção. 

 
 

Vimos algumas iniciativas dos professores em usar os recursos tecnológicos 

digitais nas suas práticas com o apoio ou não da Informática Educativa, porém, ao 

compararmos os quadros 3 (p. 80) e 4 (p. 89), notamos que a procura pelos livros 

didáticos ainda é maior pelo fato de estarem pautados no modelo tradicional de ensino. 

Todavia, chega um momento em que as atividades isoladas quanto à tentativa da 

implementação das tecnologias de informação e comunicação no ambiente educacional 

não se sustentam e, neste sentido, precisa ser feito “uma reestruturação, uma mudança 

radical das estruturas e hábitos anteriores” (MONEREO e POZO, 2010, p. 97). Em 

outras palavras, uma mudança epistêmica que possibilitará reconstruir nosso 

funcionamento cognitivo por meio do uso persistente e permanente dos recursos 

tecnológicos é necessária (MONEREO e POZO, 2010).  

Ao reavaliarmos o quadro 3 (p. 80), percebemos que 12 (doze) professores usam 

os sites da Internet, porém no quadro 4 (p. 89), somente 03 (três) usam os softwares 

educativos. Consideramos que a incidência maior do uso da Internet se deve ao fato de 

ser um recurso que os educadores têm mais conhecimento e que aprendem a manusear 

de forma independente, ao passo que para o uso de softwares educativos geralmente 

precisam mais de auxílio. Confirmamos tal fato nos resultados abaixo: 
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Quadro 5 - Como obteve conhecimento para usar os recursos tecnológicos 

 COMO OBTEVE O CONHECIMENTO COMPUTADOR INTERNET 

 

Sem 

auxílio 

Treinando sozinho 07 11 

Praticando no trabalho 02 01 

Total (sem auxílio) 09 12 

 

Com 

auxílio 

Procurando informações de como usar 01 02 

Pelo curso de informática 05 __ 

Pessoas que sabiam me ajudavam 05 06 

Total (com auxílio) 11 08 

Fonte: questionário elaboração própria (n=21). 
Obs.: Dois questionários não foram computados neste quadro, pois o Professor 1 marcou 

mais de uma alternativa e o Professor 22 não respondeu. 
 

A análise do quadro nos permite perceber que todos os professores aprenderam a 

utilizar estes meios por meio do seu autoaperfeiçoamento, seja com ou sem auxílio. 

Dessa maneira, vemos que praticamente a metade dos professores se instruiu para o uso 

do computador sem auxílio, ou seja, 7 (sete) treinaram sozinhos e 2 (dois) praticaram no 

trabalho. Quanto ao uso da Internet, observamos que mais da metade aprenderam a 

utilizá-la sem auxílio, ou seja, 11 (onze) aprenderam treinando sozinho e 01 (um) 

praticando no trabalho. 

Nesta lógica, notamos que os sites da Internet são mais usados em sala de aula 

porque o docente sabe acessá-los. Contudo, observamos que um pouco mais da metade 

dos professores necessitam de auxílio para usar o computador somado ao fato de eles 

não saberem usar os leitores de tela como relatado pelo professor 19 “Realmente, eu 

não uso por falta de conhecimento” e devido à “incompatibilidade dos softwares com o 

Dosvox” (professor 3), podem ser indicativos que os levam a usarem menos os 

programas educativos ou outros recursos que a Internet pode oferecer. 

Tivemos outros argumentos apresentados pelo não uso dos softwares educativos, 

a saber: 

Devido às características das turmas de 6º ano e dos conteúdos desse 

ano de escolaridade (professor 1);  

Não acho necessário para o desenvolvimento dos alunos (professor 

10); 

Falta de tempo para me familiarizar (professor 15). 

Constatamos, desse modo, que o pouco uso dos softwares educativos se deve à 

falta de acessibilidade, porque não estão adaptados de acordo com o Desenho Universal, 
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ou não são disponibilizados na Instituição. A falta de capacitação, promovida pelo IBC 

ou não, para a utilização dos recursos tecnológicos acessíveis foi um dos problemas 

mais apontados para que os professores desenvolvam as competências instrumentais e 

as habilidades para o uso didático das tecnologias (SCHLÜNZEN JÚNIOR, 2012). 

Ao verificarmos novamente o quadro 2 (p. 77), percebemos que o curso 

Programas de Informática na Área de DV oferecido pelo IBC foi feito por apenas 4 

(quatro) professores. Além disso, a equipe da Informática promoveu o curso de 

Informática Educativa no final de 2016 direcionado para os professores que atuam no 

DED, no entanto somente 2 (dois) professores do 1º segmento e 1 (um) do 2º segmento 

participaram. Cabe ressaltar que a realização desses cursos contribui para que os 

professores orientem os seus alunos para o uso dos leitores de tela. Segundo o relato de 

um professor, consideramos que apesar da importância do curso, não houve uma adesão 

maior por causa de horário. 

Eu não fiz o curso ainda, e. Então, eu acho que quando eu fizer o 

curso, eu vou me sentir segura e aí sim. Então, por isso, a 

importância dos cursos de formação continuada para o docente, né. E 

elas estão querendo, né. Já fizeram uma edição. Não pude participar 

por causa do horário de trabalho que batia. Elas já fizeram uma 

edição de informática educativa para os docentes com muito pesar, eu 

não pude participar. Com essas ações que essa equipe nova vem 

desenvolvendo, eu vejo futuro progresso na familiarização do 

docente com a informática educativa e também uma maior 

familiarização do educando, do nosso aluno com a informática, com 

a internet. Por que muitos ali, ainda não sabem digitar um texto, né. 

Saber os comandos do computador. Então assim, eu vejo disposição 

nessa nova equipe de fazer um trabalho que faça diferença (professor 

19). 

Quanto a incompatibilidade de horário é um fator que pode ser administrado, 

pois os docentes têm dentro de sua carga horária de trabalho horas reservadas para fazer 

pesquisa ou produzir material especializado. Ou seja, esse tempo poderia ser utilizado 

para elaborar projetos ou aulas com a Informática Educativa, a fim de complementar e 

facilitar o aprendizado do aluno com deficiência visual, conforme relatado: 

O IBC disponibiliza a carga horária para os professores 

desenvolverem seus materiais. (...) esse tipo de material 

complementa o aprendizado, o aluno recebe com mais interesse o 

conteúdo, ele sabe que esse recurso facilita o aprendizado. Apesar de 

ser um material 2D, o ideal em algumas aulas seria um material 3D, 

descomplica muitos conteúdos de Química (professor 18).  
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Os docentes argumentam que se houvesse um horário em comum, organizado pela 

coordenação pedagógica, no qual os professores de disciplina e os de informática se 

reunissem para planejar atividades pedagógicas, a parceria com a Informática Educativa 

contribuiria para:  

Estabelecer metas e projetos em conjunto (professor 1); 

Integrar mais as equipes, para aproximar mais. Acho que vai ajudar 

bastante no nosso trabalho (...) principalmente por tecnologias não 

ser meu forte (...). Acho que falta mesmo uma aproximação, talvez 

pela minha parte mesmo. Em buscar e ver o que elas (se refere a 

equipe de Informática) poderiam me ajudar (professor 2); 

Fazer o trabalho organizado com os objetivos bem traçados e tal. 

Tudo bem delineado. Eu acho super válido (professor 5); 

Não utilizar esses recursos de qualquer maneira. Assim, tem que ser 

algo planejado. (...) e isso rouba um tempo de planejamento.  Tudo é 

questão de sentar, planejar e pensar como vai utilizar (professor 16); 

Uma maior discussão das práticas interdisciplinares. Acho que falta 

organizar mesmo esse tempo para poder fazer isso como uma prática 

permanente, né. Eu acredito que seja válido sim. É fundamental para 

se iniciar pelo menos. (..) eu acho que através de tentar reunir esse ou 

como já tem sido feito né, através das reuniões pedagógicas e que 

possa compatibilizar disciplinas diferentes. Isso é um fato próprio 

para isso (professor 21).  

 

É importante reiterar a necessidade de um trabalho em conjunto, com os 

objetivos bem traçados, de forma que contemple o ensino dos conteúdos, ao mesmo 

tempo em que proporciona ao aluno o manuseio dos recursos tecnológicos em prol das 

inovações no ensino dos alunos com deficiência visual; pois, nesse momento, a inserção 

de tais ferramentas tem sido realizada de forma esporádica, somente quando há a 

iniciativa de determinados professores.  

Constatamos no ano de 2016, que a metade dos participantes da pesquisa 

realizaram atividades com o apoio da Informática Educativa e de imediato perceberam o 

interesse dos alunos em utilizar tecnologias, conforme apontado pelos professores: 

Os alunos que possuem mais desenvoltura ficam felizes ao usarem o 

computador (professor 3); 

Eu tenho alunos cegos que pediram, por exemplo, que os exercícios, 

os trabalhos fossem mandados por e-mail, respondidos no próprio e-

mail e devolvidos para serem corrigidos. Eu acho que é uma forma 
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que o aluno tem agora de manifestar a necessidade do uso da 

tecnologia (professor 16).  

A preferência pelo uso dos recursos tecnológicos demonstra um reflexo da cultura 

jovem contemporânea da qual o aluno com deficiência visual faz parte e cuja forma de produção 

de conhecimento e de pertencimento social está estruturada na lógica de rede (FERREIRA e 

PEDRO, 2009). O não domínio de tais instrumentos irá refletir nas relações sociais marcadas 

pela conectividade e que produzirão experiências negativas que vão gerar o sentimento de 

exclusão por não serem vistos “como iguais” (GONÇALVES, 2001). 

Isso indica que a Instituição pode estudar a necessidade de se reestruturar no sentido de 

oferecer as novas ferramentas de ensino, práticas e objetivos educacionais, a fim de inserir a 

pessoa com deficiência visual nos diversos contextos sociais. Diante disso, o aluno deve 

reconhecer do mesmo modo que o uso das TIC não é somente para “comunicar-se, divertir-se e 

para fazer tarefas escolares”, mas também como acumulação do saber (LALUEZA et al, 2010, 

p. 51). 

Outros docentes alegam que o baixo conhecimento dos alunos em tecnologias ou 

seu uso só para entretenimento, muitas vezes, prejudica na realização das suas 

atividades pedagógicas, pois  

Percebo que os alunos ficam perdidos ao utilizarem a internet para 

realizar pesquisas, alguns não sabem bem como pesquisar e, 

principalmente, identificar se o que foi pesquisado responde à 

pergunta inicial (professor 3); 

Ao usar o dicionário online para facilitar a vida deles, já que o 

dicionário em Braille tem muitos volumes. A turma de alunos mais 

novos, na faixa de 12 anos, a maioria não sabia mexer na internet 

pelo celular e ficou bem atrapalhada. Assim, aproveitei para ensiná-

los e aprender também a usar o Talkback
36

 (professor 7); 

Eu acho que eles não deveriam usar meramente como um objeto de 

prazer como eles gostam de ficar o tempo inteiro brincando. Então, 

mandando mensagem, olhando coisas que nem sempre deveriam estar 

perdendo tempo. Seria realmente importante que eles percebessem 

que o computador é um instrumento que pode dar, assim, muita 

informação para eles e ajudá-los a se desenvolverem em várias 

coisas (professor 13); 

                                                             
36 Talkback é um aplicativo de acessibilidade para Android, que ajuda pessoas com deficiência 

visual a selecionarem as opções do celular. O app oferece suporte de voz a quem tem baixa ou 
perda total de visão. Ele lê em voz alta cada operação, fazendo o aparelho falar qual opção foi 

tocada antes de abri-la (Fonte: http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/talkback.html). 

. 



94 
 

Eles usam os smartphones basicamente para mensagens via 

WhatsApp, não usam a internet paga para pesquisar (professor 21). 

 

Neste sentido, os professores 18 e 21 afirmam que o uso dos recursos 

tecnológicos digitais não consegue ser resolvido somente com a realização de projetos 

entre os docentes e a equipe da Informática Educativa, mas com a oferta obrigatória da 

aula de Informática na Instituição; ou seja, acreditam que a disciplina deva fazer parte 

da grade curricular do aluno, pois consideram que 

Muitos alunos não sabem utilizar o Dosvox e o NVDA e nem ligar o 

computador, o IBC disponibiliza aulas básicas de Informática para 

esses alunos? Como poderíamos dar acesso aos computadores para 

alunos que não possuem essa oportunidade em casa, sem a 

obrigatoriedade de um ensino acadêmico? A Informática Educativa 

não trata dessas questões, no entanto, estamos querendo apresentar 

um ensino informatizado para alunos de baixa renda e que não 

sabem usar o básico. Alunos não têm acesso aos recursos 

tecnológicos por serem de baixa renda. Não podemos esquecer que 

nossos alunos são na sua maioria de baixa renda, não possuem 

computador em casa e nem laptop para usar em sala. Os alunos só 

podem utilizar a sala de informática acompanhados pelos 

professores, considero isso muito restritivo, já que só podem acessar 

a internet na escola por não terem recursos em casa, entendo que só 

temos duas professoras para muitos alunos, no entanto o DED, 

deveria se sensibilizar com a demanda de alunos que não possuem a 

possibilidade de usar as mídias eletrônicas em casa (professor 18). 

Nem todos possuem computador particular. Em geral, os alunos não 

utilizam. Eu acho que seria viável se todos os alunos de fato 

pudessem ter acesso a essa tecnologia. Eu acredito que nos dois 

sentidos, tanto como parceria (se refere a parceria com a 

Informática Educativa) e também disponibilizado para todos e isso 

ao mesmo tempo (se refere as aulas de Informática como disciplina) 

(professor 21). 

 

Percebemos nos esclarecimentos dos educadores o problema da carência de 

recursos tecnológicos na vida pessoal do aluno com deficiência visual. A insuficiência 

dessas ferramentas e a ausência de habilidades e competências para utilizá-las aumenta 

mais ainda sua exclusão social; pois a sua condição econômica somada a falta de 

contato com esses instrumentos culturais implicarão igualmente nas formas 

diferenciadas do seu desenvolvimento psíquico e cultural (MONEREO e POZO, 2010).  

Nesse sentido, sugerem a Informática como aula obrigatória para a inserção dos 

recursos de acessibilidade ao computador no ensino do deficiente visual. Contudo, a 
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parceria com a Informática Educativa é uma alternativa aceita para começar tais 

inovações, bem como é uma forma de auxílio para os professores que não sabem ou tem 

resistência quanto ao seu uso:  

 Tenho algumas limitações, por não conhecer bem o Dosvox e 

NVDA, em usar o computador com os alunos, a parceria com as 

professoras de informática minimizam ou até mesmo eliminam essa 

defasagem, além de estimularem a utilização de outros recursos 

(professor 3); 

Com certeza a parceria entre a disciplina e a informática educativa 

creio que caminhe melhor (...). Elas por serem mais experientes com 

as tecnologias saberiam compreender os problemas e assim, os 

professores da disciplina fariam um trabalho em conjunto que 

atenderia melhor (professor 9); 

Eu acho que essa parceria com a Vanessa e a Bianca vai ser útil. São 

coisas que eu também preciso aprender. Eu acho que é importante 

que o professor seja treinado nisso também (professor 13).  

Eu acho que no momento que nós temos professores que também 

precisam se habituar ao uso dos recursos tecnológicos. Ninguém 

melhor do que uma pessoa que tenha mais experiência para ajudar 

a construir esse processo. Então assim, se eu já tenho dificuldade de 

usar um trabalho com a minha turma num laboratório de informática 

bem bacana, se eu fizer isso sozinho, aí mesmo que não vai dar certo. 

Se eu tiver ajuda de quem tem mais experiência com esses recursos 

tem uma chance, claro tendo tempo para isso, tem uma chance de dar 

certo e daí saírem outras ideias, inclusive. Então, eu acho que o 

trabalho nesse momento, e acredito também que posteriormente, com 

a equipe de informática educativa é essencial principalmente quem 

tem muita dificuldade e um pouco de resistência em usar essas 

tecnologias, não é? (professor 16); 

A parceria professor de informática e professor de outra área, ela 

contribui para a formação do aluno, tanto na parte relacionada à 

área específica. No meu caso, língua portuguesa. Como no 

desenvolvimento do conhecimento de questões ligadas a informática, 

aos recursos tecnológicos. Então assim, eu vejo com bons olhos. Eu 

acho que pode contribuir. Mas também, entendo que não é essa 

prática, esse trabalho interdisciplinar que vai resolver todos os 

problemas dos alunos (professor 19); 

Isso eu acho positivo. Fazer esse compartilhamento com os 

professores de informática. Eles vão ajudando nas dificuldades 

operacionais, nas dificuldades diversas, na rede não disponibilizada, 

quando o sistema está fora do ar. Assim, seria muito mais positivo, né 

(professor 21). 
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 No que se refere aos recursos não ópticos para a baixa visão como o material 

ampliado, o lápis 6B e o caderno com pauta ampliada são comumente usados em sala de 

aula, assim como todo o material em Braille como a reglete, punção, ou máquina 

Perkins
37

 para os cegos. No entanto os recursos ópticos e os leitores de tela não são 

utilizados com frequência.  

No caso do recurso óptico, talvez porque seja um material caro e por isso não 

esteja disponível em número suficiente para todos. Os poucos disponíveis são de alto 

custo e por esse motivo os professores não querem se responsabilizar.  Quanto aos 

leitores de tela disponíveis na Instituição, como o Dosvox e o NVDA, só são utilizados 

quando há a iniciativa do professor de disciplina em realizar uma atividade pedagógica 

no laboratório, de acordo com os relatos docentes: 

Os recursos ópticos para Baixa visão não são disponibilizados para 

o professor. Acho que é uma questão de logística que ainda não foi 

resolvida. O material é caro e é preciso que algum setor se 

responsabilize por ele. Acho importantes esses recursos para tornar 

acessíveis materiais não ampliados. (...). Os não ópticos são 

utilizados, como o material ampliado, o lápis 6b, o caderno com 

pauta ampliada. Os leitores de tela, Dosvox e o NVDA, nós 

utilizamos quando acessamos os computadores no laboratório de 

informática (professor 7); 

Eu não tenho conhecimento direito da política de distribuição desses 

recursos por parte do IBC para os alunos. Os recursos ópticos são de 

responsabilidade do professor [...] atualmente, parece que é o 

professor que tem que pegar e o professor deve se responsabilizar. 

Então, se quebrar, se sumir é responsabilidade do professor. Sendo 

que para mim, um material desse tipo, teria que ser do aluno. Então, 

assim, o aluno deveria receber, ou ter desde quando entra na escola. 

Então, eu não. Os meus alunos, eles não pedem esses recursos 

(professor 19); 

Esses recursos e poucos deles, assim, são acessíveis a eles, né. 

Dificilmente, eu vejo algum aluno fazer uso deles em sala (...) eles 

não têm acesso por se tratar de equipamentos mais caro (...) eu acho 

que com uma certa limitação (se refere ao recurso óptico) (...) eu 

                                                             
37 A Máquina Perkins Brailer - É constituída basicamente por um teclado com seis teclas, cada 

uma correspondendo a um ponto da Cela Braille, sendo numeradas seguindo uma ordem: três 

teclas do lado esquerdo e três teclas do lado direito. 
A tecla central diferente marca apenas o espaço. Existem ainda duas teclas situadas nos dois 

lados desse teclado principal, um pouco separada deles, sendo que a do lado esquerdo serve para 

mudar de linha e a da direita para retrocesso. Colocado, o papel é enrolado manualmente e preso 
por dois botões situados ao lado do rolo. 

O toque de uma ou mais teclas simultaneamente produz a combinação dos pontos em relevo, 

correspondendo ao símbolo desejado (Fonte: http://www.uern.br/graduacao/dain/ajuda.html). 
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acho que não é disponibilizado de maneira corrente. Eu acho que 

até mesmo pela falta de equipamento suficiente para atender todos 

os alunos (professor 21). 

Outro fator citado pelos docentes para a não utilização dos recursos ópticos é o 

fato do próprio aluno optar por não os utilizar, pois conforme apontado  

 

É opção do próprio aluno não usar (professor 15); 

O aluno deve concordar em utilizá-los, coisa que nem sempre 

acontece (professor 20). 

Podemos associar a desaprovação dos recursos ópticos pelos alunos aos fatores 

psicológicos, pois ser aceito no grupo é um fator que determina o comportamento dos 

adolescentes, ou seja, “usar óculos ou recursos diferentes que não apresentam estética 

convencional pode causar problemas com a autoestima e a consequente auto aceitação 

da condição de indivíduo com deficiência” (FERRONI, 2011, p. 66). Nesse caso, 

oferecer os recursos tecnológicos digitais pode ser uma forma de ajudá-los com recursos 

de tecnologia assistiva, ao mesmo tempo em que, propiciará com que sejam aceitos 

como parte da cultura juvenil marcada pela conectividade e interatividade. 

É importante destacar também que, além dos recursos ópticos não estarem 

disponíveis, um outro professor ressalta a importância de se conhecer bem o aluno com 

baixa visão para saber qual dos equipamentos é o mais adequado para ele. 

Consideremos a sua percepção: 

O problema do professor do segundo segmento, é que o contato é 

muito rápido com o aluno. O professor do primeiro segmento, ele 

passa mais tempo com o aluno em sala de aula. Então, ele pode 

conhecer o aluno. E recursos para a baixa visão é uma coisa 

subjetiva, né. Então assim, tem um aluno que vai se beneficiar de 

determinado recurso porque ele só enxerga uma parte do campo 

visual. O outro tem baixa visão, mas é questão de acuidade, de luz, 

da ausência de luz, ter luz, não ter luz. Então isso, tem que conhecer 

cada um. A gente como é segundo segmento e passa de uma sala para 

outra tem pouco tempo para conhecer a história daquele menino. Até 

tento perguntar: você enxerga melhor como; o que você vê; você vê 

cor; se tiver a luz acessa; se tiver a luz apagada; você acha que se 

botar uma lupa amplia; vai fazer diferença, não vai fazer. Só que não 

dá para fazer isso o tempo inteiro com todos os alunos (professor 

16).  
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 Como a acuidade visual das pessoas com baixa visão é muito variável, o 

professor 13 sugere o tablet como um recurso que possa atender cada caso, pois acredita 

que para esse aluno 

Escrever no tablet é mais fácil e ler também. Porque ele vai ampliar 

a letra conforme a necessidade dele, né. Se ele precisa que a tela seja 

mais escura, ele vai fazer isso. E os livros que a gente tem, os livros 

que a gente vem utilizando, eles têm uma letra padrão. Embora seja 

ampliada, é uma letra padronizada que nem sempre é ajustada a 

cada deficiência visual. Então, eu acho que isso aí, o tablet supre 

essa deficiência (professor 13). 

 

A solução dada pelo professor 13 quanto ao uso do tablet ajudaria a resolver 

muitas das questões até aqui apresentadas em razão do não uso dos recursos ópticos 

pela baixa visão, pois o recurso tecnológico digital facilitaria o aluno ser aceito 

socialmente por estar usando as ferramentas de sua geração. São instrumentos mais 

baratos que os ópticos, como também oferecem diferentes alternativas para o ajuste da 

letra, contraste e fonte que melhor atendam a sua acuidade visual. 

Em resumo, constatamos que, apesar das iniciativas de alguns professores em se 

empenhar na inserção das tecnologias digitais em suas práticas, ainda temos vários 

fatores preocupantes que impedem a sua efetiva implementação no IBC, a saber:  

 a ausência de uma política institucional que fomente a prática da 

Informática; 

 a valorização do ensino do sistema de leitura e escrita Braille na 

Instituição; 

 a importância dada à educação sensório motriz nos cursos ministrados no 

IBC, bem como na formação escolar do aluno com DV; 

 a falta de acessibilidade a softwares e ambientes virtuais; 

 a necessidade de instalação de Internet nas salas de aula e no 

Departamento de Educação (DED) como um todo; 

 a utilização do livro em Braille e ampliado, como também o uso dos 

materiais didáticos especializados como instrumentos pedagógicos 

essenciais no processo de ensino e aprendizagem do aluno com deficiência 

visual; 

 a acomodação em utilizar os materiais tradicionais por serem mais fáceis 

de adquirir como os livros e/ou apostilas em Braille e ampliadas; 

 o não domínio dos recursos com acessibilidade ao computador pelos 

professores e alunos;  
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 a falta de interesse e de tempo do docente para elaborar atividades 

pedagógicas que permitam o contato dos alunos com os recursos 

tecnológicos digitais. 

Por outro lado, ao buscarmos uma alternativa no sentido de oferecer projetos em 

parceria com a Informática Educativa ou até mesmo propor a Informática como 

disciplina curricular obrigatória, esbarramos no problema da carência de tais 

professores, bem como nos problemas de infraestrutura dos laboratórios de Informática.  

Isso nos leva a perguntar se a inclusão dos recursos tecnológicos digitais na formação 

escolar do aluno com DV no IBC seria uma utopia ou possibilidade. 
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CAPÍTULO 7 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo de nossa pesquisa foi investigar como os recursos de acessibilidade 

ao computador são utilizados na formação escolar do aluno com DV, bem como na 

prática pedagógica do professor dos anos finais do Ensino Fundamental do IBC. Para 

isso, procuramos responder as questões de estudo. 

 Iniciamos observando que os professores do Ensino Fundamental II do IBC 

consideram, em geral, os recursos didáticos de qualquer natureza como essenciais no 

processo de ensino e aprendizagem do aluno com deficiência visual, visto que são o 

suporte que os auxiliam tanto no trabalho com as carências quanto com as habilidades 

desse alunado, atuando diretamente no desenvolvimento do seu aprendizado. 

 No que se refere especificamente aos recursos tecnológicos, os professores 

admitem que eles devam ser usados com fins pedagógicos, porque contribuem para 

enriquecer e inovar as práticas pedagógicas, para proporcionar novas abordagens 

metodológicas e conceituais e para desenvolver novas habilidades e competências.  

Na opinião dos docentes, as tecnologias ampliam o repertório cultural e 

intelectual dos alunos, os aproximam do mundo virtual, como também oferecem acesso 

a outros espaços e tempos, por meio de leitores de tela, à internet, ao celular e ao 

computador. Estes equipamentos listados pelos professores são justamente os mais 

usados pelo deficiente visual e, principalmente, são ferramentas com as quais os alunos 

se identificam por serem muito populares entre os jovens. Vale ressaltar que os docentes 

enfatizaram que as tecnologias por si só não resolvem todos os problemas, ou seja, a 

mediação do professor é imprescindível para avaliar qual o recurso mais adequado no 

aprendizado de cada conteúdo. 

Em relação à aplicabilidade dos recursos tecnológicos na prática pedagógica, 

notamos a iniciativa dos docentes em diversificar suas práticas com o uso dos recursos 

tecnológicos nas suas aulas sozinhos ou fazendo parcerias com a equipe de Informática 

Educativa. Verificamos, por meio dos relatos, que alguns as utilizaram mais como 

instrumentos para buscar informações, enquanto outros concentraram o uso das 

ferramentas para elaborar atividades mais colaborativas.  
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Constatamos também que alguns docentes não tiveram interesse em utilizá-las 

alegando diversos motivos. Prioritariamente, foram apontadas a falta de tempo para 

planejar, bem como a falta de disponibilidade de horário compatível com o da equipe de 

Informática Educativa para realizar um trabalho em conjunto. Uma solução para estas 

dificuldades foi apontada pelos próprios professores, ao proporem um horário de 

planejamento coletivo entre docentes de disciplina e os de Informática para que, nesse 

tempo, fossem preparadas atividades educativas com o uso de recursos tecnológicos 

digitais. Outra justificativa apontada pelos professores se refere ao despreparo para usar 

o Dosvox e o NVDA, uma questão que poderia ser solucionada com a capacitação dos 

professores nos cursos Programas de Informática na Área de DV e Informática 

Educativa, ambos ofertados pelo IBC, desde que seja oferecido um horário que 

permitisse a participação de todos ou, pelo menos, da maior parte dos docentes do 

segundo segmento. Por último, determinados participantes da pesquisa alegaram que 

não acham necessário o uso dos recursos tecnológicos digitais na sua disciplina. 

É importante acrescentar que, toda a estrutura escolar do IBC está voltada para 

uma educação sensório motriz e tal aspecto pode ser observado desde a valorização do 

ensino do sistema Braille no PPP, perpassando pela formação em serviço, na qual a 

maior parte dos cursos se constituem de técnicas que prezam os sentidos do tato e 

audição e, por fim, a produção dos livros em Braille e ampliados, audiolivros, bem 

como a confecção artesanal dos materiais táteis adaptados para serem utilizados como 

recursos no processo de ensino e aprendizagem do aluno com deficiência visual. 

Todavia por estarem disponíveis na própria Instituição, consideramos que a inserção das 

diferentes ferramentas tecnológicas seja pouco frequente devido à acomodação em usar 

os meios pedagógicos já existentes.  

No entanto, vale ressaltar que são ferramentas que favorecem apenas o plano 

físico, para apoio na aquisição de conhecimento dos conteúdos, o cego se vale do tato 

tanto nos livros em Braille quanto nos materiais didáticos especializados. Para os que 

têm baixa visão é usado o livro ampliado com fonte, tamanho de letra e contraste 

padrão. Ressaltamos, entretanto, que oferecer a opção do uso dos recursos tecnológicos 

digitais poderia ampliar as possibilidades de apreensão de conteúdo, bem como de 

interação social. Além disso, para o aluno com baixa visão, as tecnologias apresentam 

diversos recursos que ele pode escolher para atender o seu conforto visual.  
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Sabemos que inserir os recursos tecnológicos digitais é um desafio porque 

envolve questões políticas, sociais e econômicas na Instituição. Apesar disso, o que o 

Instituto Benjamin Constant (IBC) poderia fazer para incentivar o uso dos instrumentos 

tecnológicos digitais? 

Primeiramente, consideramos registrar no Projeto Político Pedagógico a 

implementação de tais instrumentos para fins pedagógicos, a fim de oferecer as 

tecnologias como um recurso a mais que atenda as necessidades educativas do aluno 

com deficiência visual, bem como capacitá-los para as novas exigências e, desse modo, 

incluí-los na vida em sociedade.   

Contudo, isso exigirá uma reestruturação nas técnicas, estratégias, metodologias 

de ensino, avaliação e currículo. Além disso, consideramos os aspectos relatados pelos 

professores pertinentes à efetivação do uso das ferramentas tecnológicas na prática 

pedagógica docente, tais como:  

 a manutenção dos computadores do laboratório, bem como a colocação 
de alguns nas salas dos professores;  

 a instalação de internet nas salas de aula e na dos docentes, assim como 
melhorar à dos laboratórios;  

 a aquisição de recursos tecnológicos mais modernos para a deficiência 
visual;  

 a contratação de mais professores para compor a equipe de Informática 
Educativa; 

 a capacitação dos professores; 

 a oferta de um horário flexível para permitir o planejamento de 

atividades ou projetos entre os docentes e a equipe de Informática 

Educativa. 

Por fim, sugerimos o trabalho em conjunto dos departamentos, de maneira que 

cada um ofereça inovações em prol de um ensino mais atualizado e significativo, 

levando em conta a realidade social e laboral da contemporaneidade, como por 

exemplo: 

 propor à DCRH, parcerias com outras instituições para oferecer 

capacitações presencial e/ou online, para que profissionais, professores e 

alunos possam participar, visto disporem de poucos profissionais para 

tanto; 

 incentivar os professores a se cadastrarem nos estudos de grupo 

existentes na DDI ou na formação de outros, a fim de realizarem 

pesquisas voltadas para o uso didático das tecnologias para o deficiente 

visual; 
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 capacitar também os profissionais da DPME em tecnologias, para que 

possam confeccionar junto aos professores softwares educativos com o 
propósito de serem aplicados nas suas práticas pedagógicas; 

 patrocinar cursos para os profissionais da DAL para que montem uma 

biblioteca digital e virtual, a fim de que sejam disponibilizadas para os 

alunos, reabilitandos e comunidade e que também os ensinem a utilizá-
las; 

 manter os programadores da CGI (Coordenação Geral de Informática), 

vinculados ao Gabinete da Direção-Geral, atualizados em aplicativos 

com acessibilidade, para que instalem e façam sempre a manutenção de 
tais programas nos computadores da Instituição; 

 incentivar os profissionais de todos os departamentos, principalmente, os 

docentes do DED, que estão em sala de aula, por meio de bolsas ou 

licenças para estudo, a realizarem sua formação stricto sensu em áreas 

relacionadas à deficiência visual.  

Desse modo, pretendemos contribuir não apenas com o IBC como também para 

outras instituições que atendam jovens cegos e com baixa visão, para uma reflexão 

voltada ao   estabelecimento de atividades educativas mais significativas, atualizadas e 

próximas à realidade. A esse respeito, é possível que todos, em cada uma de suas 

atribuições, consigam identificar, dentro de suas possibilidades e condições, 

oportunidades que favoreçam o contato dos alunos com os recursos tecnológicos 

digitais para que ele desenvolva as habilidades e competências necessárias na 

contemporaneidade. 

Apesar da importância de todo o trabalho em equipe, consideramos o papel do 

professor como fundamental na mediação entre o instrumento e o conhecimento, devido 

ao fato de estar mais tempo em contato com os alunos no cotidiano e, por isso, pode 

ensiná-los a usarem as tecnologias de uma forma crítica e criativa. 

Para que isso se efetive, o professor deve estar aberto a novas formas de ensinar, 

procurando sempre se capacitar, a buscar o que é melhor para o seu aluno, ter a certeza 

de estar oferecendo atividades com diversidade de recursos e, principalmente, ser um 

profissional competente, para atuar em benefício de uma formação escolar de qualidade 

para o seu aluno com deficiência visual. 

Pais e profissionais da Educação são igualmente responsáveis pela formação 

integral do jovem com deficiência visual para que ele seja reconhecido como um 

cidadão comum, que tem seus direitos e deveres na sociedade, desde que seja dada as 

igualdades de condições. 
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Por fim, esperamos que o presente trabalho possa contribuir para a Educação de 

jovens cegos e com baixa visão e, também, que seja o ponto de partida para o 

desdobramento de outras pesquisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

REFERÊNCIAS 

 

ALVES, C. C. F. Uso de Recursos de Informática na Educação de Escolares 

Deficientes Visuais: conhecimento, opiniões e práticas de professores. Campinas: 

Programa de Pós - Graduação em Ciências Médicas, Universidade Estadual de 

Campinas, 2007. 

ALVES-MAZZOTTI, A. J. Pesquisa qualitativa. In: ALVES-MAZZOTTI, A. J.; 

GEWANDSZNAJDER, F. O método nas ciências naturais e sociais: pesquisa 

quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira, 2002. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9050: Acessibilidade 

a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos. Rio de Janeiro, 2004. 

Disponível em: <http://www.todosnos.unicamp.br:8080/lab/legislacao/normas-

tecnicas/ABNT9050.pdf/view> Acesso em: 16 ago 2016. 

AZEVEDO, C. E. F et al. A Estratégia de Triangulação: Objetivos, Possibilidades, 

Limitações e Proximidades com o Pragmatismo. In: ENCONTRO DE ENSINO E 

PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE. 4.; 2013, Brasília. 

Anais... Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/publication/281285824_A_Estrategia_de_Triangulacao_

Objetivos_Possibilidades_Limitacoes_e_Proximidades_com_o_Pragmatismo> Acesso 

em: 27 mai 2017. 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011. 

BERSCH, R. Introdução à Tecnologia Assistiva. Porto Alegre, 2013. Disponível em: 

<http://www.assistiva.com.br/Introducao_Tecnologia_Assistiva.pdf> Acesso em: 18 

mar 2017. 

BÉVORT, E.; BELLONI, M. L. Mídia-Educação: conceitos, história e perspectivas. 

Educação & Sociedade. Campinas, vol. 30, n. 109, p. 1081-1102, set/dez. 2009. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/es/v30n109/v30n109a08.pdf.> Acesso em: 04 

jan 2017. 

BOCK, A. M. B. A perspectiva sócio-histórica de Leontiev e a crítica à 

naturalização da formação do ser humano: a adolescência em questão. Cad. CEDES, 

2004, vol. 24, n. 62, p. 26-43. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0101-

32622004000100003.> Acesso em: 16 dez 2016. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm.> 

Acesso em: 18 set 2016. 

______. Decreto n. 5.296, de 02 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis n
os

 

10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas 

que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/es/v30n109/v30n109a08.pdf
http://dx.doi.org/10.1590/S0101-32622004000100003
http://dx.doi.org/10.1590/S0101-32622004000100003


106 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm. Acesso 

em: 12 set 2016. 

______. Decreto n. 7.611, de 17 de novembro de 2011. Dispõe sobre a educação 

especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências. 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2011/decreto/d7611.htm.> Acesso em: 12 set 2016. 

______. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm.> Acesso em: 12 set 2016. 

______. Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015a. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art98. 

Acesso em: 25 abr 2016. 

______. Ministério da Educação. Instituto Benjamin Constant. Portaria n. 62, de 16 mar 

2015b. Projeto Político Pedagógico Transitório do Instituto Benjamin Constant. p. 

68. 

______.______. Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: MEC/SEESP, 2008. 

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf.> 

Acesso em: 6 nov 2016. 

______.______. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. Parecer 

n. 13, de 3 de junho de 2009. Diretrizes Operacionais para o atendimento 

educacional especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial. 

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/pceb013_09_homolog.pdf> 

Acesso em: 15 mai 2016. 

______.______.______.______. Resolução n. 1, de 15 de maio de 2006. Institui 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 

licenciatura. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_06.pdf> 

Acesso em: 21 jun 2016. 

______.______.______.______. Resolução n. 2, de 11 de setembro de 2001. Institui 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0201.pdf.> Acesso em: 6 nov 2016. 

______.______.______.______. Resolução n. 4, de 02 de outubro de 2009. Institui 

Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na 

Educação Básica, modalidade Educação Especial. Disponível em: 

<http://peei.mec.gov.br/arquivos/Resol_4_2009_CNE_CEB.pdf.> Acesso em: 15 mai 

2016. 

______.______.______.______. Resolução n. 4, de 13 de julho de 2010. Define 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf.> Acesso em: 15 mai 2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7611.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7611.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art98.
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0201.pdf


107 
 

______. Ministério Público Federal. Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. O 

acesso de pessoas com deficiência às classes e escolas comuns da rede regular de 

ensino. Brasília: 2003. Disponível em: 

˂http://www.cepde.rj.gov.br/cartilha_do_mp.doc.> Acesso em: 31 mar 2016. 

CARVALHO, R. E. Escola Inclusiva: a reorganização do trabalho pedagógico. 5. ed. 

Porto Alegre: Mediação, 2012. p. 152. 

CASTELLS, M. A Sociedade em Rede. A Era da Informação: Economia, Sociedade e 

Cultura, v. 1, São Paulo: Paz e terra, 1999. 

CASTRO, M. R.; FERREIRA, G. M. S.; GONZALEZ, W. R. C. Metodologia da 

Pesquisa em Educação. 1a. ed. Rio de Janeiro: Marsupial, 2013. 

CENCI, Adriane. A Retomada da defectologia na Compreensão da teoria Histórico-

Cultural de Vygotsky. In: REUNIÃO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL 

DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO, 37., 2015. Florianópolis. 

Resumo. Florianópolis: UFSC, 2015. p. 17. 

COLL, C; MAURI, T.; ONRUBIA, J. A incorporação das tecnologias da informação e 

da comunicação na escola: do projeto técnico-pedagógico às práticas de uso. In: COLL, 

C.; MONEREO, C. (Org.). Psicologia da Educação Virtual: Aprender e Ensinar com 

as Tecnologias da Informação e da Comunicação. Porto Alegre, RS: Artmed, 2010. p. 

66- 93. 

______; MONEREO C. Educação e aprendizagem no século XXI: novas ferramentas, 

novos cenários, novas finalidades. In: COLL, C.; MONEREO, C. (Org.) Psicologia da 

Educação Virtual: Aprender e Ensinar com as Tecnologias da Informação e 

Comunicação. Porto Alegre: Artmed. 2010. p. 15-46. 

CORTELAZZO, I. B. C.; Formação de professores para uma educação inclusiva 

mediada pelas tecnologias. In: GIROTO, C. R. M.; POKER, R. B.; OMOTE, S. (Org.). 

As tecnologias nas práticas pedagógicas inclusivas. Marília: Editora Unesp, 2012. p. 

93-120. 

COSTA, V. A. Formação de professores e educação inclusiva frente às demandas 

humanas e sociais: para quê? In: MIRANDA, T. G.; GALVÃO FILHO, T. A. (Org.). O Professor 

e a educação inclusiva: formação, práticas e lugares. Salvador: EDUFBA, 2012. p. 89-

110. 

COSTENARO, R.; SCHLÜNZEN, E. T. M. O Programa Nacional Biblioteca da Escola 

e a Leitura em uma Perspectiva Inclusiva. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 

EDUCAÇÃO ESPECIAL. 6., 2014, São Carlos. Anais... Disponível em: 

<https://proceedings.galoa.com.br/cbee/trabalhos/o-programa-nacional-biblioteca-da-

escola-e-a-leitura-em-uma-perspectiva-inclusiva.> Acesso em: 10 dez 2016. 

CRESWELL, J. W. (2003). Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e 

misto. Tradução de Luciana de Oliveira Rocha. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

DAINEZ, D.; SMOLKA, A. L. B. O conceito de compensação no diálogo de Vigotski 

com Adler: desenvolvimento humano, educação e deficiência. Revista Educação e 

Pesquisa. São Paulo, v. 40, n. 4, p. 1093-1108, out./dez. 2014. 

https://proceedings.galoa.com.br/cbee/trabalhos/o-programa-nacional-biblioteca-da-escola-e-a-leitura-em-uma-perspectiva-inclusiva
https://proceedings.galoa.com.br/cbee/trabalhos/o-programa-nacional-biblioteca-da-escola-e-a-leitura-em-uma-perspectiva-inclusiva


108 
 

DOMINGUES, C. A. Modos de participação e apropriação de práticas sociais: um 

estudo sobre o uso de novas tecnologias por crianças e adolescentes com deficiência 

visual. 2004. p. 173. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual de 

Campinas, Campinas: 2005. 

FERREIRA, F. T.; PEDRO, R. M. L. R. As produções de subjetividades juvenis na 

cultura midiática. In: ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE PSICOLOGIA SOCIAL. 15., 2009, Maceió. Anais... Disponível em: < 

http://www.abrapso.org.br/siteprincipal/images/Anais_XVENABRAPSO/434.%20as%

20produ%C7%D5es%20de%20subjetividades%20juvenis%20na%20cultura%20midi%

C1tica.pdf> Acesso em: 21 mar 2017. 

FERRONI, M. C. C. Conhecimento e percepção de escolares com baixa visão sobre 

sua condição visual: uso de recurso de tecnologia assistiva e expectativas em relação 

ao futuro. 2011. p. 188. Dissertação (Mestrado Profissional) - Universidade Estadual de 

Campinas, Campinas: 2011. 

FLICK, U. Introdução à pesquisa qualitativa. Tradução de Joice Elias Costa. 3. ed. 

São Paulo: Artmed, 2009.  

FOSCARINI, A. C.; PASSERINO, L. M. Mediação e Desenvolvimento no 

Atendimento Educacional Especializado através do uso de artefatos tecnológicos. In: 

ANPED SUL SEMINÁRIO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO DA REGIÃO SUL, 9., 

2012, Caxias do Sul.  Anais... Disponível em: 

<http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/259

1/694> Acesso em: 18 mai 2016. 

GALVÃO FILHO, T. A. Tecnologia Assistiva: favorecendo o desenvolvimento e a 

aprendizagem em contextos educacionais inclusivos. In: GIROTO, C. R. M.; POKER, 

R. B.; OMOTE, S. (Org.). As tecnologias nas práticas pedagógicas inclusivas. 

Marília: Editora Unesp, 2012. p. 65-92. 

______. A Tecnologia Assistiva: de que se trata? In: MACHADO, G. J. C.; SOBRAL, 

M. N. (Orgs.). Conexões: educação, comunicação, inclusão e interculturalidade. 1. ed. 

Porto Alegre: Redes Editora, p. 207-235, 2009. Disponível em: 

˂http://www.galvaofilho.net/assistiva.pdf> Acesso em: 15 set 2016. 

______; DAMASCENO, L. L. A Tecnologia Assistiva em Ambiente Computacional e 

Telemático para a Autonomia de Estudantes com Deficiência. Revista da Faced. 

Salvador, n. 9, p. 55-74, 2005. 

GALVÃO, N. C. S. S. Inclusão escolar de crianças com deficiência visual na 

educação infantil. 2004. p. 178. Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de 

Educação, Universidade Federal da Bahia, Salvador: 2005. 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

GIROTO, C. R. M.; POKER, R. B.; OMOTE, S. Educação Especial, formação de 

professores e o uso das tecnologias de informação e comunicação: a construção de 

práticas pedagógicas inclusivas. In: GIROTO, C. R. M.; POKER, R. B.; OMOTE, S. 

(Orgs.). As tecnologias nas práticas pedagógicas inclusivas. Marília: Editora Unesp, 

2012. p. 12-24. 

http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/2591/694
http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/2591/694


109 
 

GLAT, R.; PLETSCH, M. D. Inclusão escolar de alunos com necessidades 

educacionais especiais. 2. ed. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2012, p. 162. 

GONÇALVES, M. G. M. A Psicologia como ciência do sujeito e da subjetividade: a 

historicidade como noção básica. In: BOCK, A. M. B.; GONÇALVES, M. G. M.; 

FURTADO, O. (Orgs.). Psicologia Sócio-Histórica: uma perspectiva crítica em 

Psicologia. São Paulo: Cortez, 2001. p. 47-66. 

KELMAN, C. A. et al. Necessidades especiais no contexto escolar: a ação do 

professor. Brasília: Editora UnB, 2008. 

KOZULIN, A.; GINDIS, B. Sociocultural theory and educacion of children with special 

needs: From defectology to remedial pedagogy. In: DANIELS, H. et al. The cambridge 

companion to Vygotsky. Cambridge University, 2007, p. 332-333. 

KRÜGER, L. M.; ENSSLIN, S. R. Método Tradicional e Método Construtivista de 

Ensino no Processo de Aprendizagem: uma investigação com os acadêmicos da 

disciplina Contabilidade III do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de 

Santa Catarina. Revista Organizações em Contexto. São B. do Campo, v. 9, n. 18, jul-

dez. 2013. 

LALUEZA, J.; CRESPO, I.; CAMPS, S. As tecnologias da informação e da 

comunicação e os processos de desenvolvimento e socialização. In: COLL, C. et al.  

Psicologia da Educação Virtual: Aprender e Ensinar com as Tecnologias da 

Informação e Comunicação. Porto Alegre: Artmed. 2010. p. 47-65. 

LEVY, P. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 2008. 

MANTOAN, M. T. E. (Org.). O Desafio das Diferenças nas Escolas. 5. ed. Petrópolis: 

Vozes, 2013. 

______. O direito de ser, sendo diferente na escola. In: RODRIGUES, D. (Org.). 

Inclusão e educação: doze olhares sobre a educação inclusiva. São Paulo: Summus, 

2005. p. 36- 44. 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de Metodologia Científica. 7. 

ed. São Paulo: Editora Atlas, 2010.  

MARTINS, L. M.; RABATINI, V. G. A Concepção da Cultura em Vigotski: 

contribuições para a educação escolar. Revista Psicologia Política. São Paulo, v. 11, n. 

22, p. 345-358, jul./dez. 2011.  

MARTINS, O. B.; MOSER, A. Conceito de Mediação em Vygotsky, Leontiev e 

Wertsch. Revista Intersaberes. Curitiba, v. 7, n. 13, p. 8-28, jan./jun. 2012. Disponível 

em: <https://www.uninter.com/intersaberes/index.php/revista/issue/view/49> Acesso 

em: 17 mai 2017. 

MARX, K.; ENGELS, F. A Ideologia Alemã. 6. ed. São Paulo: Editora Hucitec, 1987. 

MAURÍ, T.; ONRUBIA, J. O professor em ambientes virtuais: condições, perfil e 

competências. In: COLL, C. et al. Psicologia da Educação Virtual: Aprender e Ensinar 



110 
 

com as Tecnologias da Informação e Comunicação. Porto Alegre: Artmed. 2010. p. 

118-135. 

MAZZOTTA, M. J. S. Trabalho docente e formação de professores de educação 

especial. São Paulo: EPU, 2009. p. 160.  

MIRANDA, A. A. B. História, Deficiência e Educação Especial.  Revista Histedbr 

On-line. Campinas, v. 9, n. 32. 2009. Disponível em: 

<http://www.histedbr.fe.unicamp.br/revista/revis/revis15/art1_15.pdf> Acesso em: 17 

mai 2016. 

MONEREO, C.; POZO, J. I. O aluno em ambientes virtuais: condições, perfil e 

competências. In: COLL, C. et al. Psicologia da Educação Virtual: Aprender e Ensinar 

com as Tecnologias da Informação e Comunicação. Porto Alegre: Artmed. 2010. p. 97-

117. 

NUNES, E. V.; DANDOLINI, G. A.; SOUZA, J. A. As Tecnologias Assistivas e a 

pessoa cega. DataGramaZero - Revista de Informação. Rio de Janeiro, v. 15, n. 1, 

fev. 2014. Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/profile/Gertrudes_Dandolini/publication/263419917_As

_tecnologias_assistivas_e_a_pessoa_cega/links/0a85e53ac4c055dca9000000.pdf?origin

=publication_list> Acesso em: 12 fev 2017. 

OLIVEIRA, Marta Kohl. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento: um processo 

sócio-histórico. 5. ed. São Paulo: Scipione, 2010. 

PADILHA, A. M. L. Práticas Pedagógicas na Educação Especial: A capacidade de 

significar o mundo e a inserção cultural do deficiente mental. 3. ed. Campinas: Autores 

Associados, 2007. v. 1. p. 194. 

PELOSI, M. B. A. A Tecnologia Assistiva como facilitadora do processo de ensino e 

aprendizagem: uma parceria do Instituto Helena Antipoff e a Terapia Ocupacional da 

UFRJ. In: ARANHA, G.; SHOLL-FRANCO, A. (Orgs.). Caminhos da 

Neuroeducação. Rio de Janeiro: Ciência da Cognição, 2010, p. 35-48. 

PERTILE, E. Sala de recurso multifuncional: A proposta oficial para o trabalho 

docente frente às necessidades educacionais dos alunos com deficiência intelectual. p. 

165. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 

UNIOESTE, Paraná: 2014. 

REGO, Teresa Cristina. Vygotsky: Uma perspectiva histórico-cultural da educação. 23. 

ed. Petrópolis: Vozes, 2011. 

REZENDE, J. M. À sombra do plátano: crônicas de história da medicina [online]. São 

Paulo: Editora Unifesp, 2009. O primeiro periódico médico do Brasil. p. 385-387. 

Disponível em: <http://static.scielo.org/scielobooks/8kf92/pdf/rezende-

9788561673635.pdf> Acesso em: 05 jan 2017. 

RIBEIRO, M. Mídia & Educação: Análise da percepção de um grupo de estudantes 

acerca de ações educativas voltadas à convivência com as mídias digitais. 2014. p. 124. 

Dissertação (Mestrado em Educação) – UNIVALE, Itajaí, SC: 2014. 



111 
 

RINALDI, R. P.; REALI, A. M. M. R.; COSTA. M. P. R. Formação de professores e 

educação especial: análise de um processo. In: COSTA, M. P. R. (Org.). Educação 

Especial: Aspectos conceituais e emergentes. São Carlos: EdUFSCar, 2009, p. 151-166. 

ROSA A; OCHAÍTA, E. Introduccion. ¿Puede hablarse de una psicología de la 

ceguera? In: ROSA A; OCHAÍTA, E. (Orgs.). Psicología de la ceguera. Madrid: 

Alianza Editorial, 1993. 

ROSSETTO, E. Sujeitos com deficiência no Ensino Superior: Vozes e significados. 

2009. p. 238. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, Porto Alegre: 2009. 

SÁ, E. D.; CAMPOS, I. M.; SILVA, M. B. C. Atendimento Educacional 

Especializado: Deficiência Visual. Curitiba: Gráfica e Editora Cromos, 2007. 

SANTAROSA, L. M. C.; SONZA, A. P. Ambientes digitais virtuais: acessibilidade aos 

deficientes visuais. Revista Novas Tecnologias na Educação. Porto Alegre, v. 1, n. 1, 

fev. 2003.  

SANTOS, B. R. D. Emergência da concepção moderna de infância e adolescência: 

mapeamento, documentação e reflexão sobre as principais teorias. 1996. Dissertação 

(Mestrado em Ciências Sociais) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 

Paulo: 1996. 

SAKAGUCHI, R. A. Software de auxílio ao deficiente visual: DOSVOX [online]. 

Itapeva, 2014. Disponível em: 

<http://fait.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/8815QoeUf4E0byZ_201

4-4-16-21-41-19.pdf> Acesso em: 05 ago 2017. 

SCHLÜNZEN JÚNIOR, K. Construção de ambientes digitais de aprendizagem: 

contribuições para a formação do professor. In: GIROTO, C. R. M.; POKER, R. B.; 

OMOTE, S. (Orgs.). As tecnologias nas práticas pedagógicas inclusiva. Marília: 

Editora Unesp, 2012. p. 121-136. 

______; et al. Pesquisa sobre a tecnologia assistiva nas práticas dos professores do 

atendimento educacional especializado. In: COLVARA, L. D.; OLIVEIRA, J. B. B. 

(Orgs.). Tecnologias da Informação e Comunicação e Material Pedagógico. São 

Paulo: Cultura Acadêmica: Universidade Estadual Paulista, v. 3, p. 80-91, 2015. 

Disponível em: <http://unesp.br/prograd/eLivros/2015/NE-2015_Volume_3.pdf> 

Acesso em: 28 jul 2016. 

______; ______. Tecnologia assistiva e educação híbrida: possibilidades de inclusão. 

Revista Benjamin Constant. Rio de Janeiro, ano 22, Edição Especial, p. 40-53, set. 

2016. 

______; HERNANDES, R. B. As dimensões do não ver: Formação continuada de 

educadores e a profissionalização das pessoas com deficiência visual. São Paulo: ed. 

Unesp, 2011. 

SELAU, B. Linguagens, Educação e Sociedade. A cegueira em foco: os diferentes 

posicionamentos teórico-práticos de Vygotsky sobre a psicologia e pedagogia do cego.  



112 
 

Revista do Programa de Pós Graduação em Educação da UFPI. Piauí, ano 18, n. 29, 

p. 61-84, jul./dez. 2013. 

SILVA, M. Internet na Escola e Inclusão Social na Cibercultura. Disponível em: 

<http://www.pbh.gov.br/smed/capeonline/seminario/marco.html> Acesso em: 12 mai 

2016. 

SIRGADO, A. P. O social e o cultural na obra de Vigotski. Educação & Sociedade. 

Campinas, ano 21, n. 71, p. 45-78, jul. 2000. 

SOUZA, J.; KANTORSKI, L. P.; LUIS, M. A.V. Análise documental e observação 

participante na pesquisa em saúde mental. Revista Baiana de Enfermagem. Salvador, 

v. 25, n. 2, p. 221-228, maio/ago. 2011. 

TORRES, K. A.; BORBA, E. L.; SOUSA, A. R.; MARTINS, P. L. Implantação da 

metodologia híbrida (blended learning) de educação numa instituição de ensino privada. 

In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA (ESUD). 

11., 2014, Florianópolis. Anais... Florianópolis: NUTE-UFSC, 2014. p. 2354-2365. 

TOSTA, S. F. P. Culturas juvenis, mídias e sua (des) conexões com a formação e o 

trabalho docente. Revista entre ideias: educação, cultura e sociedade. Salvador, v. 3, n. 

1, p. 147-164, jan./jun. 2014. 

VAZ, K. O Professor de Educação Especial nas Políticas de Perspectiva Inclusiva 

no Brasil: concepções em disputa. 2012. p. 237. Dissertação (Mestrado em Educação). 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis: 2013.  

VEER, R. V. D.; VALSINER, J. Vygotsky: uma síntese. 5. ed. São Paulo: Loyola, 

2006. p. 479. 

VYGOTSKY, L. S. Fundamentos de Defectología. In: VYGOTSKY, L. S. Obras 

Escogidas - Tomo V. Madrid: Visor, 1997.  

______. Historia del Desarrollo de las Funciones Psíquicas Superiores. In: 

VYGOTSKY, L. S. Obras Escogidas - Tomo III. Madrid: Visor, 1995. 

______. Pensamiento y lenguaje. In: VYGOTSKY, L. S. Obras Escogidas – Tomo II. 

Madrid: Visor, 1993. 

WARSCHAUER, M. Tecnologia e inclusão social: A exclusão digital em debate. São 

Paulo: Editora Senac São Paulo, 2006. 

 

 

 

 

 

 

http://www.pbh.gov.br/smed/capeonline/seminario/marco.html


113 
 

 

APÊNDICES 

 
Apêndice 1 

Modelo do Questionário 

 

Prezado(a) Professor(a), 

 
Somos do Mestrado de Educação da Universidade Estácio de Sá – RJ e estamos realizando uma 
investigação sobre a utilização dos recursos tecnológicos na formação escolar do aluno com Deficiência 
Visual (DV). Por isso, convidamos o (a) colega para preencher este questionário como forma de 
colaboração para o andamento da pesquisa. Sua identidade será preservada, pois as respostas serão 
lidas por nós. 

Sua participação é muito importante!  
Muito Obrigada. 
 
Marlise Campos 
Stella Pedrosa (orientadora) 
 

A. Dados do Participante: 

 

A.1. Nome completo: ________________________________________________________________ 

 

A.2. E-mail (opcional, caso deseje receber os resultados da pesquisa): ________________________ 

 

A.3. Celular (opcional):  ______________________  

A.4. Idade: ______ anos        

 

A.5. Disciplina Ministrada: __________________________________  

A.6. Ano (s) que leciona:  (   ) 6º (   ) 7º(   ) 8º (    ) 9º      

A.7. Tempo de serviço como professor: _____________________________ 

A.8. Tempo de atuação com alunos com DV: _________________________ 

A.9. Especifique sua Formação Escolar: 

 (    )  Graduação:___________________________________________________________________ 

 (    )  Especialização: ________________________________________________________________ 

 (    ) Mestrado: ____________________________________________________________________ 

 (    ) Doutorado:____________________________________________________________________ 

 (    ) Pós-doc:______________________________________________________________________ 
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B. Formação continuada 

 

B.1.  Nos últimos 3 (três) anos, quantos cursos presencial e/ou online você realizou na área de DV? 

 (   )  1 curso                             (   )  2 cursos                                (   )  3 cursos 

 (   )  4 cursos                           (   )  5 cursos                                (   ) Mais que cinco. Quantos? _________ 

 

B.2. Dentre os cursos de capacitação oferecidos pelo IBC, marque os que você já fez ou está fazendo: 

(   )  Baixa Visão 

(   )  Técnicas de Leitura e Escrita no Sistema Braille 

(   )  Produção de Material Didático Especializado 

(   )  Oficina de Gravação Digital de textos em Áudio 

(   )  Programas de Informática na Área de Deficiência Visual 

(   )  Oficina de Audiodescrição 

(   ) Orientação e Mobilidade 

(   )  Informática Educativa 

(   )  Práticas Educativas para uma Vida Independente (PEVI) 

(   )  Outros. Quais? _______________________________________________________________ 

 

B.3. Fora do IBC, você fez algum curso presencial e/ou online na área de DV? Em caso afirmativo, 
especifique o nome e a vinculação do curso (Instituição, por exemplo). 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

B.4. Dos cursos de capacitação oferecidos pelo IBC que tenha participado, quais o auxiliam na sua 
prática pedagógica em sala de aula? Justifique. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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C. Uso de tecnologias pelo professor: 

 

C.1. Há quantos anos você utiliza o computador?  

 (   )  não uso 

 (   )  01 ano ou menos 

 (   )  02 a 04 anos 

 (   )  05 a 07 anos 

 (   )  08 a 10 anos 

 (   )  11 anos ou mais 

 

C.1.a. Se você marcou não uso na pergunta anterior, justifique o motivo. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

C.2. Há quantos anos você utiliza a internet?  

 (   )  não uso 

 (   )  01 ano ou menos 

 (   )  02 a 04 anos 

 (   )  05 a 07 anos 

 (   )  08 a 10 anos 

 (   )  11 anos ou mais 

 

C.2.a. Se você marcou não uso na pergunta anterior, justifique o motivo. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

C.3. Se você usa o computador, com que frequência o utiliza? 

 (   )  sempre 

 (   )  quase sempre 

 (   )  de vez em quando 

 (   )  raramente 

 (   )  nunca 
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C.4. Se você usa a internet, com que frequência a utiliza? 

 (   )  sempre 

 (   )  quase sempre 

 (   )  de vez em quando 

 (   )  raramente 

 (   )  nunca 

 

C.5. Se você usa o computador e a internet, informe com que frequência costuma usá-los para:  

 Sempre Quase sempre De vez em quando Raramente Nunca 

  Jogar      

  Ver e mandar e-mails      

  Usar o facebook      

  Consultar sites      

  Fazer pesquisas      

  Fazer cursos online      

  Ler jornais      

  Bater papo (chat)      

  Outros      

 

C.5.a. Se utiliza para outros fins, cite quais são: 
_____________________________________________________________________________________ 

 

C.6. Como você obteve conhecimento necessário para usar o computador? Marque apenas a principal 
forma, ou seja, uma única opção. 

 (   )  treinando sozinho 

 (   )  praticando no trabalho 

 (   )  pelo curso de informática 

 (   )  pessoas que sabiam me ajudavam 

 (   )  procurando informações de como usar 

 

C.7. Como você obteve conhecimento necessário para usar a internet? Marque apenas a principal 
forma, ou seja, uma única opção. 

 (   )  treinando sozinho 

 (   )  praticando no trabalho 

 (   )  pelo curso de informática 

 (   )  pessoas que sabiam me ajudavam 

 (   )  procurando informações de como usar 
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D. Uso de recursos didáticos na prática pedagógica do professor 

 

D.1.  Você considera necessário o uso de recursos didáticos e tecnológicos no processo de ensino e 
aprendizagem do aluno com DV? Justifique. 

 (    ) Sim      (    ) Não 

_____________________________________________________________________________________ 

 

D.2. Que recursos didáticos você usa nas suas aulas? 

(    ) Livro didático ou apostila ampliada 

(    ) Livro didático ou apostila em Braille 

(    ) Material didático especializado 

(    ) Recursos ópticos e não ópticos 

(    ) Softwares educativos 

(    ) Materiais em áudio 

(    ) Sites da Internet 

(    ) Outros. Quais? ______________________________________________________________ 

 

D.3.  Explique o motivo pelo qual você usa os recursos assinalados na pergunta anterior. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

D.4.  Explique o motivo pelo qual você não usa os demais recursos. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

D.5.  Você já planejou aulas e/ou projetos com os docentes da Informática Educativa, a fim de 
oferecer os recursos tecnológicos disponibilizados pelo IBC?  

 

  (    ) Sim  - Relate sua experiência                           (     ) Não - Justifique 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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D.6. Se respondeu não à pergunta anterior, o que poderia ser feito para que esses recursos 
tecnológicos começassem a ser inseridos na sua prática pedagógica em sala de aula? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
 

(  ) Assinale, caso tenha disponibilidade, para participar de uma curta entrevista (máximo de 45 
minutos). 

 

 

Caso tenha interesse em conhecer um pouco mais de nossa pesquisa entre em contato pelo e-mail: 
marlisenobrega@ig.com.br 

 

 

 

                                                         Obrigada por sua colaboração! 
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Apêndice 2 

Roteiro da Entrevista 

 

 

 

FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 

 

 

 

1. Qual o ano de formação na sua graduação? 

2. A sua graduação e pós latu ou stricto sensu foram em Educação Especial? 

3. Você teve na sua graduação e na pós latu ou stricto sensu disciplinas direcionadas à 

Educação especial? 

4. Em que ano você realizou o seu primeiro curso na área de deficiência visual? 

5.Quando e onde adquiriu formação para ensinar alunos com deficiência visual? 

 

 

INFORMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL II 

 

1. A Informática faz parte do currículo da escola para os alunos do ensino fundamental 

II? 

Se sim:  

- Como a Informática é trabalhada na escola? 

Se não: Com a finalidade de utilizar as tecnologias como ferramenta de apoio no 

processo de ensino aprendizagem do aluno com DV na escola. Você considera 

importante (4 opções):  

a) a escola incluir no currículo a Informática como disciplina obrigatória? 

b) ou considera que é o professor que deve aos poucos incluí-la na sua prática 

pedagógica? 

c) ou que deva ser um trabalho de parceria entre o professor de disciplina e o de 

informática educativa? 

d) ou outra opção que considere importante? Explique. 
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2. Você já trabalhou em conjunto com a Informática Educativa? Por quê? 

Se sim:  

a) O que você achou das aulas ou projetos planejados com a equipe da Informática 

Educativa? 

b) Como são realizadas as aulas no laboratório de Informática? 

c) Elas atendem as necessidades educativas dos alunos com DV? Por quê? 

 

 

RECURSOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS 

 

 

1. Quais são os recursos didáticos usados nas suas aulas?  

2. Por que esses recursos são fundamentais no ensino da sua disciplina?  

3. Como eles facilitam, desenvolvem e estimulam o aprendizado do aluno com DV?  

4.Você usa os recursos ópticos e não ópticos para os alunos com baixa visão em sala de 

aula? Por quê? 

Se sim:  

- Como esses recursos o auxiliam na sala de aula? 

Se não:  

- O que poderia ser feito para ter acesso a esses recursos? 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

1. Você sabe usar os recursos tecnológicos (Dosvox, NVDA, Jaws) disponibilizados no 

laboratório de Informática? 

Se sim:  

a) Como aprendeu a utilizá-los?    

b) Além desses, usa outros recursos como internet, smartphones, tablet nas suas 

aulas? 
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c) De que maneira você insere todos esses recursos na sua prática pedagógica? 

d) Você percebe alguma diferença de comportamento do aluno quando utiliza as 

tecnologias para ensinar? 

Se não:  

a) O que o motivaria a aprender a usar tais recursos? 

b) De que maneira você pode conseguir conhecimento para utilizá-los? 

c) Você usa outros recursos como internet, smartphone, tablet nas suas aulas? 

d) Como todos esses recursos poderiam ajudar nos conteúdos da sua disciplina e 

na sua prática? 

 

2. Em sua opinião, de que maneira os recursos tecnológicos deveriam ser inseridos na 

formação do aluno com DV no IBC? 

 

3. Você gostaria de complementar algo que não foi mencionado nessa entrevista e que 

considera importante relatar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

Apêndice 3 

Perfil dos Professores 

 

 

Professor 1 – Perfil: Do sexo masculino, 40 anos, professor de matemática, leciona para 

o 6º ano, com mestrado no Ensino de Ciências e Matemática. Possui 15 anos de 

magistério, sendo 04 anos ministrando aulas para alunos com deficiência visual. 

Participou da entrevista. 

Professor 2 – Perfil: Do sexo feminino, 33 anos, professora de biologia, leciona para o 

7º ano, com mestrado (não especificou). Possui 05 anos de magistério, sendo 1 ano e 10 

meses ministrando aulas para alunos com deficiência visual. Participou da entrevista. 

Professor 3 – Perfil: Do sexo feminino, 36 anos, professora de ciências, leciona para o 

6º ano, com doutorado em Ciências (Microbiologia). Possui 04 anos de magistério, 

sendo 04 anos ministrando aulas para alunos com deficiência visual. Participou da 

entrevista. 

Professor 4 – Perfil: Do sexo masculino, 37 anos, professor de matemática, leciona para 

o 6º, 7º. 8º e 9º anos, com mestrado (não especificou). Possui 12 anos de magistério, 

sendo 03 anos ministrando aulas para alunos com deficiência visual. 

Professor 5 – Perfil: Do sexo masculino, 35 anos, professor de matemática, leciona para 

o 7º e 8º anos, com mestrado em andamento no Ensino da Matemática. Possui 12 anos 

de magistério, sendo 03 anos ministrando aulas para alunos com deficiência visual. 

Participou da entrevista. 

Professor 6 – Perfil: Do sexo masculino, 34 anos, professor de história, leciona para o 

6º e 8º anos, com mestrado em História. Possui 09 anos de magistério, sendo 02 anos 

ministrando aulas para alunos com deficiência visual. 

Professor 7 – Perfil: Do sexo feminino, 37 anos, professora de português, leciona para 

o 6º, 8º e 9º anos, com doutorado em Língua Portuguesa. Possui 11 anos de magistério, 

sendo 03 anos ministrando aulas para alunos com deficiência visual. Participou da 

entrevista. 
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Professor 8 – Perfil: Do sexo masculino, 42 anos, professor de matemática, leciona para 

o 6º e 8º anos, com mestrado em Matemática. Possui 22 anos de magistério, sendo 02 

anos ministrando aulas para alunos com deficiência visual.  

Professor 9 – Perfil: Do sexo masculino, 31 anos, professor de geografia, leciona para 

6º e 9º anos, com doutorado em andamento (não especificou). Possui 08 anos de 

magistério, sendo 03 anos ministrando aulas para alunos com deficiência. Participou da 

entrevista. 

Professor 10 – Perfil: Do sexo masculino, 33 anos, professor de ciências, leciona para o 

6º, 7º, 8º e 9º anos, com doutorado em Biologia Molecular e Celular. Possui 10 anos de 

magistério, sendo 03 anos ministrando aulas para alunos com deficiência visual.  

Professor 11 – Perfil: Do sexo masculino, 44 anos, professor de geografia, leciona para 

o 6º, 7º, 8º e 9º anos, com doutorado em Geografia Humana. Possui 12 anos de 

magistério, sendo 02 anos ministrando aulas para alunos com deficiência visual.  

Professor 12 – Perfil: Do sexo feminino, 59 anos, professora de inglês, leciona para o 

6º, 7º, 8º e 9º anos, com especialização (não especificou). Possui 30 anos de magistério, 

sendo 03 anos ministrando aulas para alunos com deficiência visual. Participou da 

entrevista. 

Professor 13 – Perfil: Do sexo feminino, 35 anos, professora de português, leciona para 

o 7º ano, com doutorado em andamento em Língua Portuguesa. Possui 11 anos de 

magistério, sendo 02 anos ministrando aulas para alunos com deficiência visual.  

Professor 14 – Perfil: Do sexo feminino, 43 anos, professora de geografia, com 

mestrado em Geografia. Possui 16 anos de magistério, sendo 10 anos ministrando aulas 

para alunos com deficiência visual. Participou da entrevista. 

Professor 15 – Perfil: Do sexo masculino, 34 anos, professor de português, leciona para 

o 9º ano, com doutorado em Linguística. Possui 08 anos de magistério, sendo 02 anos 

ministrando aulas para alunos com deficiência visual. Participou da entrevista. 

Professor 16 – Perfil: Do sexo feminino, 59 anos, professora de matemática, leciona 

para o 7º, 8º e 9º anos, com mestrado profissional em Diversidade e Inclusão. Possui 30 

anos de magistério, sendo 10 anos ministrando aulas para alunos com deficiência visual.  
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Professor 17 – Perfil: Do sexo feminino, 52 anos, professora de química, leciona para o 

9º ano, com especialização (não especificou). Possui 22 anos de magistério, sendo 02 

anos ministrando aulas para alunos com deficiência visual.  Participou da entrevista. 

Professor 18 – Perfil: Do sexo feminino, 30 anos, professora de português, leciona para 

o 6º, 7º e 8º anos, com doutorado em andamento em Língua Portuguesa. Possui 08 anos 

de magistério, sendo 03 anos ministrando aulas para alunos com deficiência visual. 

Participou da entrevista. 

Professor 19 – Perfil: Do sexo feminino, 65 anos, professora de matemática, leciona 

para o 8º e 9º anos, com especialização em docência superior. Possui 23 anos de 

magistério, sendo 23 anos ministrando aulas para alunos com deficiência visual.  

Professor 20 – Perfil: Do sexo masculino, 44 anos, professor de história, leciona para o 

7º e 8º anos, com mestrado (não especificou). Possui 13 anos de magistério, sendo 03 

anos ministrando aulas para alunos com deficiência visual. Participou da entrevista. 

Professor 21 – Perfil: Do sexo masculino, 70 anos, professor de história, cego, leciona 

para o 9º ano, com especialização (não especificou). Possui 31 anos de magistério, 

sendo 31 anos ministrando aulas para alunos com deficiência visual. Participou da 

entrevista. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1 

Aprovação do projeto 
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Anexo 2 

Autorização de pesquisa do Instituto Benjamin Constant 
 

 
 

 

 

 


