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Resumo
A Tecnologia Assistiva (TA) é um termo ainda novo no Brasil, definido em 2006 pelo Comitê
de Ajudas Técnicas como produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias,
estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à
atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à
sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Diversos trabalhos têm
apontado a imprecisão conceitual desse termo e a escassez de estudos nessa área no âmbito
educacional. O objetivo dessa pesquisa foi analisar e comparar as representações sociais de
Tecnologia Assistiva elaboradas por professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental e por
responsáveis por alunos deficientes visuais que estudam em uma escola especializada e em uma
escola regular. O referencial teórico adotado foi a Teoria das Representações Sociais, de Serge
Moscovici (1978; 2012) e complementada por Denise Jodelet (1989; 2001), através da
abordagem processual. Para a coleta de dados, foram realizadas entrevistas semiestruturadas
com 18 professores (11 de escola especializada e sete de escola regular) e 13 responsáveis (oito
de escola especializada e cinco de escola regular). A análise de dados foi feita pela Análise de
Conteúdos de Lawrence Bardin (2016). Ficou evidenciado que nos quatro grupos pesquisados
o conhecimento acerca dessa tecnologia é diferente daquelas encontradas nos documentos
oficiais. A TA foi associada pelos professores da escola especializada a recurso, como “tudo e
qualquer coisa que vai ajudar a ultrapassar uma barreira”; na escola regular também foi
associada a recurso, sendo este identificado como “tudo o que facilita, o que inclui”. Na escola
especializada, os responsáveis a associaram ao Sistema Braille e a materiais concretos
utilizados no ensino da matemática; na escola regular, a “materiais utilizados pelo aluno DV”,
porém sem conseguir nomeá-los devidamente. Quanto às representações sociais de TA,
encontramos alguns indícios desta representação nos grupos dos professores tanto da escola
especializada quanto da regular, pois mesmo não reconhecendo a expressão, os docentes a
associaram recursos, estratégias e produtos utilizados com o aluno DV. Portanto, é possível que
esta representação esteja em fase de elaboração, pois os docentes começaram a conversar sobre
Tecnologia Assistiva e a trocar informações sobre ela. Quanto aos responsáveis da escola
especializada, as conversas também já começaram e eles conhecem alguns recursos usados
pelos alunos, o que indica o início da construção dessa representação. Na escola regular, a TA
parece não fazer parte das conversas dos responsáveis, uma vez que não possuem muitas
informações sobre o que ela seja ou a utilizem, revelando que ainda não tem significado para
eles.

Palavras-chave: Representações Sociais; Tecnologia Assistiva; Deficiência Visual;
Professores; Responsáveis por alunos.

Abstract
Assistive Technology (AT) is a new term in Brazil, defined in 2006 by the Technical Assistance
Committee as products, equipment, devices, resources, methodologies, strategies, practices and
services that aim to promote functionality, related to activity and participation of the disabled
person or with reduced mobility, aiming at their autonomy, independence, quality of life and
social inclusion. Several studies have pointed out the conceptual imprecision of this term and
the scarcity of studies in this area in the educational scope. The objective of this research was
to analyze and compare the social representations of Assistive Technology developed by
teachers of the initial years of Elementary School and by visually impaired students’
responsibles who study in a specialized school and in a regular school. The theoretical
framework adopted was Serge Moscovici's Theory of Social Representations (1978; 2012),
through the procedural approach complemented by Denise Jodelet (1989; 2001). For the data
collection, we conducted semi-structured interviews with 18 teachers, (11 from specialized
schools and seven from regular schools) and 13 teachers (eight from specialized schools and
five from regular schools). Data analysis was done by Lawrence Bardin's (2016) Content
Analysis. It was evidenced that in the four studied groups the knowledge about this technology
is different, when compared to the official documents. AT has been associated by resourcespecialized school teachers such as "anything and anything that will help overcome a barrier";
in regular school was also associated with a resource, which was identified as "everything that
facilitates, which includes". In the specialized school, the responsible ones associated it to the
Braille System and the concrete materials used in the teaching of mathematics; in the regular
school, the "materials used by the student DV", but without being able to name them properly.
Regarding the social representations of AT, we find some indications of this representation in
the teachers' groups, both in the specialized school and in the regular school, because even
though teachers do not recognize the expression, they associate resources, strategies and
products used with the visually impaired student. Therefore, it is possible that this
representation is in the process of elaboration, since the teachers began to talk about Assistive
Technology and to exchange information about it. As for the heads of the specialized school,
the conversations have already begun, and they know some resources used by the students,
which indicates the beginning of the construction of this representation. In regular school, AT
seems not to be part of the conversation of those responsible, since they do not have much
information about what it is or use it, revealing that it does not yet have meaning for them.

Keywords: Social representations; Assistive Technology; Visual impairment; Teachers;
Responsible for students.
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APRESENTAÇÃO
Desde pequeno, convivi com pessoas ditas “diferentes” de mim. Ao lado da minha
residência, havia uma APAE e, ao longo de oito anos, brincava com esses amigos com
frequência. No primeiro ano do ensino fundamental, tive uma colega de sala com Síndrome de
Down, que tinha uma grande distorção idade x série, e percebia que a professora tinha uma
grande dificuldade em lidar com ela, além da rejeição dos colegas, ou melhor, anulação, pois
ela vivia isolada.
Cresci e sempre tive interesse pela área da saúde. Queria, de alguma forma, poder
trabalhar e ajudar as crianças com deficiência e suas famílias a terem uma vida mais
independente. Inicialmente, pensei em ser médico, mas dois fatos me aproximaram da
fisioterapia: uma lesão no pé que necessitou de atendimento nessa área e, posteriormente, uma
alteração postural. A partir daí, conheci e me identifiquei com a profissão.
Iniciei minha trajetória profissional na Associação Fluminense de Reabilitação (AFR),
em 2004, ano em que iniciei a graduação em Fisioterapia (Universidade Estácio de Sá – UNESA
- 2004 a 2007), fazendo traduções Espanhol/Português do “Manual do Estudo Nacional de
Prevalência de Incapacidades do Chile” e em 2005 do “Manual de Entrevistas Domiciliares –
Determinação de Prevalência de Incapacidades do Programa Regional de Saúde do Adulto”,
elaborado pela Organização Mundial de Saúde. Em dezembro de 2005, fui convidado para ser
Assistente da Pesquisa de Prevalência de Incapacidades nos municípios de Cabo Frio, Campos
dos Goytacazes, Duque de Caxias, Petrópolis, Volta Redonda e Niterói (neste último, participei
também como entrevistador). Esse foi meu primeiro contato com a área da deficiência, o que
me permitiu conhecer termos específicos da temática da habilitação/reabilitação. Permaneci na
AFR até 2008.
Em junho de 2006, comecei a estagiar no Instituto Benjamin Constant (IBC), pois tive
grande interesse em conhecer o trabalho desenvolvido nessa instituição. Fiz três semestres de
estágio (segundo semestre de 2006 e todo o ano de 2007). Identifiquei-me com o trabalho
realizado com crianças e adultos cegos, com baixa visão, surdocegueira ou com deficiência
múltipla e fiz vários cursos de extensão para ampliar o meu conhecimento nessa área.
Em 2008, recebi o convite para integrar a equipe da Clínica de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional do IBC, na qual permaneci como funcionário terceirizado por cinco anos. Nesse
período (2008 a 2013), atendi alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, além de
adultos e atletas paralímpicos. Ainda em 2008, iniciei a pós-graduação em Neurologia e

Neurofisiologia Aplicada à Reabilitação (Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação –
2008 a 2010).
No segundo semestre de 2009, iniciei a graduação em Pedagogia (Universidade Estadual
do Rio de Janeiro 2009 a 2016) e a pós-graduação em Educação Especial com Ênfase em
Deficiência Visual (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – 2009 e 2010).
Trabalhei, também, no Centro de Apoio ao Deficiente Visual de São Gonçalo
(CADEVISG) por um período de 3 anos (2008 a 2011), atendendo como Fisioterapeuta no setor
de Estimulação Precoce (crianças de 0 a 6 anos).
Integrei a equipe técnica da Seleção Brasileira Feminina de Goalball (modalidade
paralímpica específica para pessoas com deficiência visual) como fisioterapeuta de 2011 a 2013
e, nesse período, compus a Delegação Brasileira nas Paralimpíadas de Londres (2012), além de
ter acompanhado as atletas em competições internacionais.
Nessa mesma época, fui docente convidado da Pós-Graduação em Fisioterapia
Pediátrica e Neonatal da Universidade Gama Filho (UGF), ministrando a disciplina
“Fisioterapia nos Distúrbios Sensoriais, Cognitivos e Psicopatológicos Infantis”.
Ainda em 2013, fui aprovado no concurso para Professor do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico do IBC, na área de Orientação e Mobilidade – OM. Por incompatibilidade de
cargos, solicitei meu afastamento da seleção de goalball.

Ministro aulas de OM para

reabilitandos (a partir de 16 anos de idade) do Departamento de Estudos e Pesquisas Médicas e
de Reabilitação (DMR) desde agosto de 2013. Nos cinco anos como servidor público, coordenei
a Clínica de Fisioterapia e Terapia Ocupacional por 2 períodos. Coordenei, também, o primeiro
Curso Técnico em Massoterapia para pessoas com deficiência visual do Brasil, uma parceria do
IBC com o Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro (IFRJ), no qual tive a satisfação de
formar a primeira turma. Exerci a Chefia da Divisão de Reabilitação, Preparação para o
Trabalho e Encaminhamento Profissional (DRT), e fui Assistente do DMR, cargo que
permaneci até o afastamento para o mestrado.
Nesses 11 anos na área da deficiência sensorial, pude perceber a complexidade e a
necessidade de um trabalho interdisciplinar nas áreas da saúde, da educação e das políticas
públicas. Acredito que, somente a partir desse diálogo, será possível (re)pensar a (d)eficiência!
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INTRODUÇÃO

Tema ainda novo no Brasil, a Tecnologia Assistiva (TA) pode ser definida de maneira
genérica como o uso de recursos e/ou serviços que garantam a autonomia e a independência da
Pessoa com Deficiência (PcD). A formulação e a sistematização desse conceito vêm sendo
construída ao longo do tempo, devido à complexidade que abrange a deficiência e seus
desdobramentos (modelo adotado, definição clínica, necessidades educacionais específicas,
barreiras, participação social, dentre outros), envolvendo profissionais de diferentes áreas de
atuação, como Saúde, Educação e Tecnologias.
No âmbito nacional, Tecnologia Assistiva ou Ajuda Técnica foi definida pela primeira
vez pelo Comitê de Ajudas Técnicas (CAT), em 2006, como

[...] produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias,
práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à
atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade
reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e
inclusão social (BRASIL, 2009b, p. 9).1

Esse comitê foi estabelecido pelo Decreto no 5.296, de 2 de dezembro de 2004
(BRASIL, 2004)2, que regulamentou a Lei no 10.048, de 8 de novembro de 2000, dando
prioridade ao atendimento às pessoas com deficiência, idosos com idade igual ou superior a 60
anos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos3, e a Lei no 10.098, de 19 de
dezembro de 2000, que estabeleceu normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência4 ou com mobilidade reduzida5.
A deficiência, que durante muito tempo foi concebida em um modelo biomédico
considerando exclusivamente o binômio saúde-doença, hoje é pautada, acima de tudo, em um
modelo biopsicossocial. Nessa perspectiva, há uma interação e uma interseção entre a doença,
o meio interno (órgão ou estrutura corporal), o meio físico (pessoa) e o meio social (sociedade)
(OMS, 1993; 2003).

1

Esta definição de recursos também está presente na Lei no 13.146, Art. 3º, inciso III, em vigor (BRASIL, 2015).
Em 16 de novembro de 2006 o Comitê foi instituído e suas atribuições estabelecidas (BRASIL, 2006).
3
Redação dada pela Lei no 13.146 de 2015, em vigor (BRASIL, 2015).
4
De acordo com a Portaria SEDH no 2.344, de 3 de novembro de 2010, p. 4, publicada no DOU em 05.11.10, a
nomenclatura atual é Pessoa com Deficiência (PcD).
5
Mobilidade reduzida foi a definição que se aplicou à pessoa que tem limitação na capacidade de se relacionar
com o meio e de utilizá-lo, seja temporária ou permanentemente. Essa definição também foi aplicada à pessoa
portadora de deficiência (BRASIL, 2000).
2
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Para a Organização Mundial de Saúde (OMS, 1993), deficiência é qualquer perda da
normalidade ou da função psicológica, fisiológica ou anatômica que resulte numa limitação ou
incapacidade do desempenho considerado normal para uma determinada atividade. Esse
conceito está diretamente relacionado a outros dois, incapacidade e desvantagem, propostos
pela Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens (CIDID),
traduzido para a língua portuguesa em 1989 e utilizado até 2001, quando então foi criada a
Classificação Internacional de Funcionalidades (CIF).
A CIF é uma classificação nova, apresentada e aprovada na 54a Assembleia Mundial de
Saúde em maio de 2001. Contempla as funções e estruturas do corpo, além do nível de atividade
e participação do sujeito, considerando não só os fatores pessoais, mas também os ambientais
(OMS, 2003). É uma classificação complementar a Classificação Internacional de Doenças –
10a versão (CID -10), que considera somente os estados de saúde (doenças, perturbações e
lesões).
A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei no 13.146, de 6 de julho de
2015 (BRASIL, 2015, p. 1), também denominada Estatuto da Pessoa com Deficiência,
considera a funcionalidade proposta pela CIF e define que pessoa com deficiência é aquela que
“(...) tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o
qual, em interação com uma ou mais barreiras6, pode obstruir sua participação plena e efetiva
na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”.
Segundo Oliveira (2012), no Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), 45.606.048 pessoas, ou seja, 23,9% da população brasileira têm algum tipo
de deficiência. A região nordeste é a que apresenta a maior proporção de PcD (23,66%) e a sul
a menor (22,50%).
Na população de zero a 14 anos, 7,53% das pessoas têm pelo menos uma deficiência.
Desse total, 2,53% apresentam deficiência severa avaliada como uma grande dificuldade ou
uma incapacidade de realizar uma determinada atividade. Ressalta-se que, nesse Censo, a
deficiência foi classificada pelo grau de severidade de acordo com a percepção das próprias
pessoas entrevistadas sobre sua funcionalidade, tema abordado na CIF.
O Censo de 2010 apresenta um aumento de 9,4% de deficientes em relação ao de 2000,
fato que pode ter ocorrido devido à mudança no método de investigação das deficiências

Na mesma lei é definido como barreira “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, entre outros” (BRASIL, 2015, p. 2).
6
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realizada pelo IBGE, que passou a ser a autodeclaração7. Em 2000, 24.600.256 pessoas ou
14,5% afirmaram ter ao menos uma deficiência (OLIVEIRA, 2012) e em 2010 esse número
cresceu para 45. 606.048, isto é, 23,9% da população entrevistada declarou possuir pelo menos
uma das deficiências investigadas (mental, motora, visual ou auditiva). Nesse censo, a
deficiência visual foi a mais prevalente, afetando 18,6% dos brasileiros, seguida da motora
(7%), auditiva (5,1%) e mental ou intelectual (1,4%), respectivamente.
A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015, p. 6) define,
em seu Art. 14, que o processo de habilitação e reabilitação é um direito da pessoa com
deficiência, objetivando

[...] o desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões
físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e
artísticas que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com
deficiência e de sua participação social em igualdade de condições e
oportunidades com as demais pessoas (Parágrafo único).

Esta Lei ainda define no Art. 2, parágrafo 1º, que:

A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada
por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: I - os
impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; II - os fatores
socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no desempenho de
atividades; e IV - a restrição de participação. (BRASIL, 2015, p. 1)

Nessa perspectiva, os produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias,
estratégias, práticas e serviços de TA visam facilitar o desempenho das mais variadas funções,
oportunizando ao sujeito a realização de atividades, favorecendo sua autonomia pessoal, total
ou assistida, qualidade de vida e inclusão social (BRASIL, 2015). Para a realização das
atividades, deve-se considerar o grau de independência, funcionalidade, cognição e o contexto
educacional, sociofamiliar e a dinâmica dos pais, cuidadores e ou responsáveis quanto à
superproteção, ao abandono ou à negação da deficiência.
As categorias de TA, de acordo com a Portaria Interministerial no 362 (BRASIL, 2012),
são classificadas em grandes áreas: auxílio para a vida diária e vida prática; comunicação

7

Em 2001, foi realizada a III Conferência Mundial contra o racismo, discriminação racial, xenofobia e formas
conexas de intolerância em Durban, África do Sul. Na Declaração de Durban, a autodeclaração é indicada no artigo
92, sobre “Políticas e práticas: coleta e disseminação de dados, pesquisas e estudos” como forma de coleta de
informação de indivíduos e grupos que são vítimas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância
correlata.

20

aumentativa e/ou alternativa; recursos de acessibilidade ao computador; órteses e próteses 8;
adequação postural; auxílios de mobilidade; auxílios para a qualificação da habilidade visual e
recursos que ampliam a informação a pessoas com baixa visão ou cegas; auxílios para
ampliação da habilidade auditiva e para autonomia na comunicação de pessoas com déficit
auditivo, surdez ou surdo-cegueira; adaptações em veículo e em ambientes de acesso ao veículo
e esporte e lazer. Alguns desses bens e serviços necessitam de recomendação do profissional
da saúde, como por exemplo, órteses e próteses.
Apesar do termo TA ter sido definido recentemente, o uso de materiais como madeira
ou couro para fabricação de peças (muletas, bengalas, talas, dentre outras) que possibilitassem
autonomia e independência de pessoas amputadas ou com deformidades físicas é bastante
antigo. Em múmias egípcias, por exemplo, foram identificadas algumas imobilizações; uma
escultura que usava muletas foi encontrada na Tumba de Hirkouf, construída no Egito, em 2830
a.C; na Grécia Antiga e na Era Romana, foram encontrados escritos que indicavam o uso de
peças para substituição ou facilitação de uma função corporal. A TA também já estava presente
nas duas guerras mundiais, pois devido ao grande número de vítimas com graves sequelas,
diversas técnicas e equipamentos foram desenvolvidos para a sua reabilitação (KARAM;
LOPES, 2005).
Com a regulamentação de algumas profissões, como a Fisioterapia e a Terapia
Ocupacional, em 1969, que, inicialmente, estavam atreladas à reabilitação, novos modelos de
órteses e próteses foram confeccionados. Atualmente, aliando conhecimentos das ciências da
saúde, da engenharia, da informática e do design, novas tecnologias estão sendo desenvolvidas
para facilitar a autonomia e independência das pessoas com deficiência nas atividades de vida
diária e de vida prática.
No âmbito da Teoria das Representações Sociais (TRS), entendemos que a TA é um
objeto de representação social, pois quando o termo foi definido em 2006, os grupos afetados
(profissionais de saúde, de educação, as pessoas com deficiência e seus pais e/ou responsáveis)
iniciaram conversas, trocas de informação, elaborando significados para o mesmo. Enquanto
fenômeno, na TA, diversos elementos estão relacionados: “informativos, cognitivos,
ideológicos, crenças, valores, atitudes, opiniões, imagens, organizados sempre sob a aparência
de um saber que diz algo sobre o estado da realidade” (JODELET, 2001, p. 21). Portanto,
compreender as representações de TA é importante, pois elas guiam diferentes grupos “no modo

Conforme a Portaria Ministerial nº 362 (BRASIL, 2012), “próteses são peças artificiais que substituem partes
ausentes do corpo, por exemplo, uma perna mecânica. Órteses são colocadas junto a um segmento do corpo,
garantindo-lhe um melhor posicionamento, estabilização e/ou função”.
8
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de nomear e definir conjuntamente os diferentes aspectos da realidade diária, no modo de
interpretar esses aspectos, tomar decisões e, eventualmente, posicionar-se frente a eles de forma
defensiva” (JODELET, 2001, p. 17).
As representações sociais não são a realidade em si, mas uma interpretação de um grupo
(no caso desse estudo, quatro grupos de sujeitos: os professores de alunos com deficiência que
trabalham em escola regular ou em escola especializada e os responsáveis pelos alunos que
estudam nessas escolas) sobre um determinado objeto (TA), considerando o contexto social
em que está inserido (uma instituição especializada e uma escola regular com alunos incluídos).
De acordo com a TRS, é muito provável que as representações sociais do objeto TA construídas
por esses sujeitos sejam diferentes daquelas encontradas nos documentos oficiais e diferentes
entre si, evidenciando a maneira como esses grupos se apropriam desse objeto e os interpretam.
Nesta pesquisa, nosso foco se dirige à Deficiência Visual (DV), que compreende a
cegueira e a baixa visão. De acordo com o Decreto no 5.296, de 2 de dezembro de 2004
(BRASIL, 2004) a cegueira corresponde a uma “acuidade visual9 igual ou menor que 0,05 no
melhor olho, com a melhor correção óptica”, enquanto a baixa visão “significa acuidade visual
entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória
da medida do campo visual10 em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência
simultânea de quaisquer das condições anteriores” (BRASIL, 2004). Essa classificação, de
caráter eminentemente clínico11, realizada por um médico oftalmologista, corresponde à
definição de Cegueira Legal12, garantindo direitos previstos na legislação à pessoa deficiente.
Outra classificação é a pedagógica, que considera os aspectos funcionais da visão e é
realizada por professores ou outros profissionais com formação na área da DV para avaliar se
o aluno utilizará o Sistema Braille13 ou a fonte ampliada como sistema de leitura e escrita.
Considera-se educacionalmente cego o aluno que utiliza o Sistema Braille, ainda que ele possua
algum resíduo visual.

9

Acuidade visual (AV) é a distância de um ponto ao outro em uma linha reta por meio da qual um objeto é visto
(BRASIL, 2007).
10
Campo visual (CV) é a amplitude e a abrangência do ângulo da visão em que os objetos são focalizados
(BRASIL, 2007).
11
O método clínico para avaliar a acuidade visual é descrito por Guyton (2017): a Escala de Snellen (também
conhecida como tabela ou optótipo de Snellen, é constituída por letras de tamanhos diferentes numa série de linhas
que vão decrescendo de tamanho) é colocada, usualmente, a 20 pés (6 metros) de distância da pessoa examinada e
se a pessoa puder ver as letras que deveria vê-las a 20 pés, diz-se que tem visão de 20/20, isto é, visão normal. A
deficiência visual corresponde a uma acuidade visual igual ou inferior a 20/80.
12
Cegueira como a ausência de percepção de luz, definida tecnicamente como Nenhuma Percepção Luminosa
(NPL).
13
Sistema Braille “é um código de sinais em relevo, que representam letras, sinais de pontuação, números, notações
musicais e outros caracteres – não se trata de uma linguagem particular das pessoas cegas” (IBC, 2008, p. 64).
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Para melhor compreender e aprofundar o conhecimento sobre o tema pesquisado, foi
realizado um levantamento de trabalhos produzidos no período entre 2006 e 2016 em três bases
de dados: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), na
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) do Instituto Brasileiro de
Informação, Ciência e Tecnologia (IBICT) e no site do Programa de Pós-Graduação em
Educação (PPGE) da Universidade Estácio de Sá (UNESA) utilizando as palavras-chave
“tecnologia assistiva” e “deficiência visual”. Embora o primeiro trabalho sobre TA tenha sido
publicado no portal da CAPES, em 2005, e como no BDTD há três trabalhos datados de 2004
que versam sobre acessibilidade, mas somente um deles utilize o termo TA, tomamos o ano de
2006 como referência inicial, uma vez que foi neste ano que este termo foi definido pela
primeira vez.
Na CAPES, para a busca por “tecnologia assistiva”, foram encontrados 96 trabalhos,
sendo 87 artigos, quatro livros, duas dissertações e três teses. Ao pesquisar “deficiência visual”,
encontraram-se 1.389 trabalhos, sendo 1.349 artigos, 16 livros, 15 dissertações, seis artigos de
jornal, uma resenha, um relatório técnico e uma tese. Na busca por “tecnologia assistiva e
deficiência visual”, em concomitância, foram identificados 26 trabalhos, sendo 23 artigos, dois
livros e uma dissertação. No BDTD, para “tecnologia assistiva”, observaram-se 123 resultados:
99 dissertações e 24 teses. Para “deficiência visual”, 214 resultados: 179 dissertações e 35 teses.
Na busca por “tecnologia assistiva e deficiência visual” em ocorrência simultânea, foram
encontradas apenas duas dissertações.
Os resumos dos trabalhos coletados nesses dois bancos, foram lidos minuciosamente e,
dentre eles, o de Bittencourt et al (2016) é especialmente relevante para nosso estudo por
focalizar características de familiares de pessoas com comprometimento motor grave e suas
expectativas em relação ao uso da TA. Os resultados apontaram que o discurso das mães ou
avós cuidadoras de crianças com comprometimento motor grave indicavam altas expectativas
para a solução de seus problemas e que a TA era entendida como uma oportunidade de
acompanhar o conteúdo pedagógico na escola, aumentando a produtividade do aluno deficiente.
Foram também identificadas questões relativas à autoestima, cura, autonomia e independência.
Outro trabalho que também nos interessou é o de Varela e Oliver (2013), que estudaram
o modo como um grupo de crianças deficientes utilizava a TA na vida cotidiana, em diversos
ambientes, em São Paulo. As autoras constataram que o uso desses recursos era influenciado
pelas relações familiares e sociais, além de propiciar acesso a bens e serviços. Verificaram
rupturas nas atividades da vida cotidiana provocadas pela deficiência e como as famílias
necessitavam reorganizar essas atividades. De acordo com elas, a TA pode oferecer
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oportunidade de participação e inclusão social, porém não garante a facilitação da vida
cotidiana, já que seu significado e utilidades em ambientes diversos estão relacionados ao
desejo ou à recusa, influenciados diretamente pela história de vida dos usuários e seus
familiares.
Ainda no âmbito educacional, estudos têm sido realizados abordando o conhecimento
dos professores sobre TA e seu uso. Soares e Gonçalves (2011) fizeram uma pesquisa com 16
professores de alunos com deficiência que atuavam no Ensino Fundamental na rede regular de
ensino no estado de Tocantins. Desses professores, nove lecionavam em escolas com Sala de
Recursos Multifuncional (SRM), três em escolas sem SRM e quatro não participaram de todas
as etapas do estudo. Os pesquisadores concluíram que mais da metade dos professores não
conhecia ou não tinha habilidade no manuseio dos recursos de TA, fato também observado por
Verussa (2009), Galvão Filho (2009b), Manzini (2012a, 2012b) e Rodrigues (2013). Soares e
Gonçalves (2011) verificaram, ainda, que em escolas em que não havia SRM essa situação ficou
ainda mais evidente.
Tavarayama (2011) pesquisou o uso dos recursos tecnológicos na Educação Especial,
especificamente no Atendimento Educacional Especializado (AEE), e elaborou um plano de
aula orientado para o atendimento de alunos com baixa visão. O autor destacou aspectos
importantes a serem considerados, como o grau de dificuldade do aluno para a realização das
atividades, suas preferências, ambiente, iluminação e outras particularidades (estas coletadas
junto à família e a outros professores) e ponderou que ainda falta maior preparação das escolas
e dos professores para atender e trabalhar com os alunos com deficiência.
Petró (2014) evidenciou que os alunos com deficiência visual estão sendo contemplados
com recursos didáticos, no entanto, ainda faltam parceria e articulação entre os professores
regentes e do AEE, pois o trabalho de ambos é realizado de maneira isolada
Em pesquisa realizada no site do PPGE da UNESA, estão registrados 434 trabalhos,
sendo 400 dissertações e 34 teses e, dentre esses trabalhos, quatro dissertações abordavam a
temática da DV em seus diferentes desdobramentos: a produção de audiolivros14; as
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na formação escolar do aluno DV; políticas
públicas e formação docente na área de DV e a inclusão do aluno DV. Duas dissertações
focalizaram as representações sociais de baixa visão por professores e a construção identitária
de crianças DV.

14

Cabe informar que o audiolivro é apenas um dos vários recursos de TA possíveis para pessoas cegas ou com
baixa visão.
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No âmbito da Linha de Pesquisa Políticas Públicas e Formação de Educadores (PPFE),
dois trabalhos foram desenvolvidos. O estudo de Ferreira (2015) investigou como os
professores são formados para atuarem na área da DV, analisando os caminhos que os levam à
Educação Especial, o que os mobilizava a procurar os cursos no IBC e em que medida esses
cursos se constituíam em experiências (trans)formadoras - grifo da autora - em suas trajetórias
de vida e formação. A pesquisa, realizada com a participação de três docentes, ressaltou a
potencialidade do movimento de autoformação e o caráter (trans)formador das formações –
idem - realizadas pelo IBC.
O estudo de Marcelino (2014) focalizou os desafios enfrentados pelos docentes na
inclusão do aluno DV e como a formação inicial e continuada se apresentavam no
enfrentamento desses desafios. A autora descreveu o modo como os professores da classe
regular buscavam iniciativas dirigidas à formação e às contribuições do Atendimento
Educacional

Especializado

Itinerante

em

Deficiência

Visual

(AEEI-DV)

para

formação/atuação desse professor. Participaram 56 docentes que responderam a um
questionário e, desse total, seis foram selecionados para responder a entrevistas-narrativas
semiestruturadas. O material foi interpretado com base na análise de conteúdo e os resultados
destacaram que os desafios da inclusão estavam diretamente relacionados à formação docente.
Os professores que participaram do estudo disseram que o AEEI-DV era um apoio técnico e
que a formação adquirida em espaços formais e não formais, associadas às experiências do
cotidiano escolar, indicavam os modos com o professor enfrentava os desafios desenvolvendo
estratégias para garantir a inclusão do aluno DV.
Na perspectiva das TICs, Campos (2017) verificou como os recursos de acessibilidade
ao computador foram utilizados na formação escolar do aluno DV no IBC e na prática
pedagógica em sala de aula. O referencial teórico adotado foi a Defectologia proposta por
Vygotsky. Participaram da pesquisa, 21 sujeitos (professores do segundo segmento do ensino
fundamental), de diversas disciplinas que responderam a um questionário. Desse total, 13
participaram de entrevistas individuais. A autora concluiu que, para os professores pesquisados,
o uso de recursos tecnológicos foi importante, principalmente no contexto educacional, por
enriquecer e inovar práticas pedagógicas, ampliando o repertório cultural e intelectual dos
alunos. No IBC, esses recursos têm sido empregados pelos professores em iniciativas isoladas
ou em parceria com as docentes da Informática Educativa.
Vallejo (2015) averiguou a produção do audiolivro no IBC e apontou que não existe
metodologia definida para a sua produção, sinalizando que a utilização de recursos sonoros
deve ser usada com moderação e apenas nas produções literárias infantis. Devido à carência de
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estudos sobre essa temática, o autor sugeriu que fossem desenvolvidas outras pesquisas sobre
esse assunto.
No escopo das Representações Sociais e Práticas Educativas (RSPE), Lázaro (2009)
pesquisou as representações sociais da baixa visão elaboradas por professores do segundo
segmento do Ensino Fundamental do Instituto Benjamin Constant (IBC). Seu trabalho foi
desenvolvido com pessoas de ambos os sexos, sendo 13 docentes com faixa etária entre 31 e
70 anos (quatro cegos, um com baixa visão e oito videntes) e 18 alunos com baixa visão na
faixa etária de 13 a 23 anos. Para a coleta de dados, realizou observação em sala de aula, aplicou
um teste de associação livre de palavras, fez entrevista conversacional com professores, grupo
focal com alunos e entrevista com um aluno concluinte do Ensino Fundamental. Seu estudo
mostrou que a prática pedagógica no IBC foi orientada pela representação de baixa visão, por
meio da crença de que a visão deveria ser poupada para não lesar ou acelerar a perda da função
visual.
Outro trabalho foi o de Fernandes (2004), que examinou o silenciamento na construção
da identidade de um grupo de crianças deficientes visuais alunas de uma escola de Educação
Especial, no Rio de Janeiro. A autora analisou os processos pelos quais os sujeitos construíam
representações de si, da deficiência e do deficiente. A pesquisa foi definida como um estudo de
caso na perspectiva etnográfica, tendo como estratégia básica a observação sistemática do
cotidiano escolar, de seus espaços, das relações e reações que ali se formavam. O processo de
observação foi apoiado e enriquecido por entrevistas com funcionários, docentes cegos (exalunos da escola) e com mães de alunos. A autora verificou que valores, crenças e modelos iam
se atualizando nas práticas e nos discursos, possibilitando uma aproximação dos processos
educacionais em meio aos quais movimentos sutis de resistência se insurgiam ao silenciamento,
momentos em que os sujeitos buscavam vias de expressão e de afirmação de si.
O levantamento realizado nos três bancos de dados mostrou a relevância de nosso
estudo, pois a TA pouco tem sido foco de pesquisas na área da Educação. A pesquisa sobre esse
tema se justifica pelo fato de que muitos profissionais que atuam com alunos DV, assim como
os responsáveis por eles, parecem não ter informações suficientes sobre recursos, serviços,
estratégias e práticas oriundos da TA e, consequentemente, não os utilizam devidamente. Além
disso, a DV é apontada como a deficiência mais prevalente no Censo de 2010, nos três grupos
por idade pesquisados (zero a 14 anos, 15 a 64 e 65 anos ou mais), afetando 18,60% dos
brasileiros.
Optamos por realizar um estudo comparativo acerca das representações sociais de TA
de professores e de responsáveis por alunos com DV que estudam em uma instituição

26

especializada e em uma escola regular com alunos incluídos, por se considerar que, devido a
pertencerem a grupos sociais distintos, suas representações sociais são diferentes, assim como
suas práticas sociais. A partir dessa comparação, poder-se-á compreender melhor a utilização
da TA nessas duas escolas.
Face ao exposto, definiu-se como objetivo desse estudo analisar e comparar as
representações sociais de Tecnologia Assistiva elaboradas por professores dos anos iniciais do
Ensino Fundamental e por responsáveis por alunos deficientes visuais que estudam em uma
escola especializada e em escolas regulares. Para isso, foram desenvolvidas as seguintes
questões:
•

Que informações professores e responsáveis por alunos com deficiência visual têm
sobre Tecnologia Assistiva?

•

Como esses professores e responsáveis se apropriam dessa Tecnologia?

•

Como recursos de Tecnologia Assistiva estão sendo usados pelos professores nas duas
escolas investigadas?

•

E pelos responsáveis?

•

Quais representações sociais de Tecnologia Assistiva são construídas por professores e
responsáveis?

Para responder a essas questões, foram elaborados cinco capítulos, além dessa
Introdução. No segundo capítulo, intitulado Tecnologia Assistiva, apresentou-se um histórico
da Tecnologia Assistiva no Brasil, discorrendo desde a instituição desse conceito aos aspectos
legais e educacionais que envolvem essa área de conhecimento. No terceiro capítulo, encontrase o Referencial Teórico-Metodológico adotado para esse estudo, A Teoria das
Representações Sociais, proposta por Serge Moscovici e ampliada por diversos colaboradores,
dentre eles Denise Jodelet, que desenvolveu a Abordagem Processual utilizada nesse trabalho.
No quarto capítulo, Procedimentos Metodológicos, foram descritos o local onde a pesquisa
foi desenvolvida, os sujeitos participantes, as técnicas de coleta e análise de dados. No quinto
capítulo, Apresentação e Discussão dos Resultados, os dados coletados por meio das
entrevistas semiestruturadas com 31 sujeitos foram explicitados e analisados. Por fim, na
Considerações Finais, procurou-se responder as indagações que motivaram esse estudo e
foram feitas considerações pelo pesquisador.
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2. TECNOLOGIA ASSISTIVA

Nesse capítulo será apresentada uma breve revisão da literatura acerca da TA, sobretudo
no concernente às questões educacionais.
O uso de instrumentos e recursos tecnológicos vem sendo empregados no Brasil, no
âmbito educacional há mais de um século e meio. Essas práticas se iniciaram com o públicoalvo da Educação Especial, ainda em contextos institucionais, através da diferenciação e
adaptação de materiais, sendo amplamente empregada na educação de pessoas com DV
(CALHEIROS; MENDES; LOURENÇO, 2017).
Mais precisamente, o ano de 1854 marcou tal prática, com a criação do Imperial Instituto
dos Meninos Cegos, atual IBC, criado pelo Decreto Imperial no 1428, de 12 de setembro de
1854. Essa foi a primeira escola para cegos da América Latina e pioneira a utilizar o Sistema
Braille nas Américas. Nesse mesmo ano, foi oficializado o uso desse sistema no país, assim
como na França (IBC, 2008). Pereira (2011) esclarece que lutas por acessibilidade vêm sendo
travadas ao longo de quase dois séculos e destaca duas conquistas que representaram
tecnologias assistivas pioneiras: a criação do Sistema Braille para deficientes visuais e da
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para deficientes auditivos.
Em meados da década de 70 do século XX, esses instrumentos e recursos começaram a
ser utilizados na clínica por profissionais de saúde, como fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais, além de médicos, objetivando a promoção da funcionalidade da PcD.
TA é um termo recente no Brasil, instituído em 2006 pela Portaria no 142, a partir da
criação do Comitê de Ajudas Técnicas (CAT), estabelecido no âmbito da Secretaria Especial
dos Direitos Humanos da Presidência da República, com o intuito de aprofundar, legitimar e
dar lisura ao desenvolvimento da Tecnologia Assistiva no Brasil (BRASIL, 2009b). Tal Portaria
foi elaborada com base em dois artigos de dois atos normativos distintos, os principais sobre
esse assunto no Brasil: a Lei nº 10.098, de 20 de dezembro de 2000, que estabeleceu normas
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida, e o Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, que
regulamentou as Leis no 10.048, de 8 de novembro de 2000 e no 10.098, de 19 de dezembro de
2000.
No Art. 21 do Capítulo VIII da Lei nº 10.098 (BRASIL, 2000) que dispõe sobre Ajudas
Técnicas, está definido que:
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Art. 21. O Poder Público, por meio dos organismos de apoio à pesquisa e das
agências de financiamento, fomentará programas destinados:
I – à promoção de pesquisas científicas voltadas ao tratamento e prevenção
de deficiências;
II – ao desenvolvimento tecnológico orientado à produção de ajudas técnicas
para as pessoas portadoras de deficiência;
III – à especialização de recursos humanos em acessibilidade.

O Art. 66 do Decreto nº 5.296 (BRASIL, 2004), Capítulo VII, também sobre Ajudas
Técnicas, discorre sobre a instituição do CAT e suas atribuições:

Art. 66. A Secretaria Especial dos Direitos Humanos instituirá Comitê de
Ajudas Técnicas, constituído por profissionais que atuam nesta área, e que
será responsável por:
I -estruturação das diretrizes da área de conhecimento;
II - estabelecimento das competências desta área;
III -realização de estudos no intuito de subsidiar a elaboração de normas a
respeito de ajudas técnicas;
IV - levantamento dos recursos humanos que atualmente trabalham com o
tema; e
V - detecção dos centros regionais de referência em ajudas técnicas,
objetivando a formação de rede nacional integrada.

Chamamos a atenção para o termo Ajudas Técnicas que foi utilizado até a designação
do termo Tecnologia Assistiva convencionado pelo CAT (BRASIL, 2009b) e, de acordo com a
Portaria no 142 (BRASIL, 2006), as Ajudas Técnicas fazem parte das estratégias de
acessibilidade, equiparação de oportunidades e inclusão das pessoas com deficiência e com
mobilidade reduzida.
O Decreto no 3298, de 20 de dezembro de 1999, conceituou Ajudas Técnicas,
regulamentou a Lei no 7853, de 24 de outubro de 1989, dispôs sobre a Política Nacional de
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e consolidou as normas de proteção à pessoa
com deficiência. No artigo 19 desse Decreto, Ajudas Técnicas foram definidas como
“elementos que permitem compensar uma ou mais limitações funcionais motoras, sensoriais ou
mentais da pessoa portadora de deficiência, com o objetivo de permitir-lhe superar as barreiras
da comunicação e da mobilidade e de possibilitar sua plena inclusão social” (BRASIL, 1999,
p. 6). Todos esses elementos são garantidos à pessoa com deficiência.
No parágrafo único desse mesmo artigo essas ajudas são categorizadas em:

I - próteses auditivas, visuais e físicas;
II - órteses que favoreçam a adequação funcional;
III - equipamentos e elementos necessários à terapia e reabilitação da pessoa
portadora de deficiência;
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IV - equipamentos, maquinarias e utensílios de trabalho especialmente
desenhados ou adaptados para uso por pessoa portadora de deficiência;
V - elementos de mobilidade, cuidado e higiene pessoal necessários para
facilitar a autonomia e a segurança da pessoa portadora de deficiência;
VI - elementos especiais para facilitar a comunicação, a informação e a
sinalização para pessoa portadora de deficiência;
VII - equipamentos e material pedagógico especial para educação, capacitação
e recreação da pessoa portadora de deficiência;
VIII - adaptações ambientais e outras que garantam o acesso, a melhoria
funcional e a autonomia pessoal; e
IX - bolsas coletoras para os portadores de ostomia.

Essa categorização foi realizada por José Tonolli e Rita Bersch, ambos com formação
no Programa de Certificação em Aplicações da Tecnologia Assistiva (ATACP) da California
State University Northridge, College of Extended Learning and Center on Disabilities, em
1998, e foi atualizada posteriormente para corresponder aos avanços na área. Foi idealizada
com base em outras classificações internacionais de TA, para fins didáticos, considerando
recursos e serviços. Essa categorização foi utilizada na Portaria Interministerial no 362, de 24
de outubro de 2012, que dispôs sobre o limite de renda mensal dos tomadores de recursos nas
operações de crédito para aquisição de bens e serviços de TA destinados às pessoas com
deficiência e sobre o rol dos bens e serviços (BERSCH, 2017).
Salientamos que o conceito de barreira, proposto pelo Decreto no 3298 de 1999 foi
revogado pelo Decreto nº 5.296, de 2004. Neste último, barreira é “qualquer entrave ou
obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento, a circulação com segurança
e a possibilidade de as pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação” (BRASIL, 2004,
p. 4). Em conformidade com esse documento, as barreiras são classificadas em urbanísticas,
nas edificações, nos transportes, nas comunicações e informações e podem restringir ou
impedir, de alguma maneira, a participação da PcD em uma determinada atividade. A Lei
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência acrescenta ainda as barreiras atitudinais e
tecnológicas (BRASIL, 2015). A pessoa com deficiência visual, devido à limitação na
locomoção independente, dificuldade ou inacessibilidade à escrita e leitura em tinta e o número
reduzido de experiências, sobretudo no caso da deficiência congênita, se depara com todas essas
barreiras diariamente.
Acessibilidade é outro conceito de extrema relevância, por incluir a pessoa com
deficiência em diversos contextos, e foi definido no Decreto nº 5.296 de 2004 como a

condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos
espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de
transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação,
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por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL,
2004, p.4).

Em consonância com esse Decreto, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (BRASIL,
2015, p. 17), dispõe em seu terceiro título sobre diversas questões envolvendo a acessibilidade.
O art. 53 define que “a acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de
participação social” Para fins de acessibilidade, é necessário considerar o desenho universal
compreendido como a

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
(BRASIL, 2004, p. 4).

Mais recentemente, o conceito de desenho universal foi revisado e incluído no Estatuto
da Pessoa com Deficiência como “concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a
serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico,
incluindo os recursos de tecnologia assistiva” (BRASIL, 2015, p. 2).
Ao abordar o conceito de acessibilidade, o documento elaborado pelo CAT (BRASIL,
2009b) considera a deficiência numa perspectiva biopsicossocial e inclui não somente as PcD,
mas também os idosos, gestantes, lactantes e pessoas com mobilidade reduzida em caráter
temporário ou permanente.
As atividades do CAT se iniciaram com a proposição de um plano de trabalho com o
estabelecimento de ações a curto, médio e longo prazo e a criação de quatro comissões temáticas
para atender as ações previstas nesse plano. A primeira delas se ocupou de questões conceituais
e de estudos de normas. A segunda, de questões educacionais, considerando questões relativas
ao aluno com deficiência, bem como do profissional da educação que trabalha com esse aluno.
A terceira se propôs a desenvolver políticas públicas, através de ações de pesquisa,
desenvolvimento e inovação na área e a quarta, a concessão e aquisição de órteses e próteses
para PcD, auxiliares de mobilidade e locomoção, produtos para pessoas com deficiência visual
e deficiência auditiva (DA), produtos relacionados ao ensino e à locomoção e disponibilidade
e acessibilidade aos serviços (BRASIL, 2009b). Essa concessão foi garantida pelo Estatuto da
Pessoa com Deficiência no Capítulo III, Art. 74 que versa sobre Tecnologia Assistiva.
(BRASIL, 2015).
No Brasil, anteriormente à instituição do CAT, diversos pesquisadores desenvolveram
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estudos abordando este tema, porém utilizando nomenclaturas variadas como recursos de
comunicação alternativa, recursos pedagógicos adaptados, mobiliário adaptado, acessibilidade
e informática acessível (MANZINI, 2011).
No concernente à elaboração do conceito de TA pelo CAT, foram utilizados três termos
de referência: “Ajudas Técnicas”, “Tecnologia Assistiva” e “Tecnologia de Apoio”. Os
membros do comitê constataram que esses termos são utilizados em países de língua inglesa,
língua espanhola e língua portuguesa (Portugal), sendo encontrados como Assistive
Technology, Ayudas Técnicas e Tecnologia de Apoio, respectivamente, ao consultarem os
seguintes documentos: Americans with Disabilities Act (ADA)15, Empowering Users Through
Assistive Technology (EUSTAT)16 e Secretariado Nacional para a Reabilitação e Integração das
Pessoas com Deficiência (SNRIPD)17 (BRASIL, 2009b).
No documento da ADA, na Seção 3, intitulada Definições e Regras, a TA é
caracterizada por duas palavras: dispositivo e serviço. Enquanto dispositivo, compreende
“qualquer item, peça de equipamento ou sistema de produto, adquirido comercialmente,
modificado ou personalizado, que é usado para aumentar, manter ou melhorar as capacidades
funcionais de indivíduos com deficiência”18 (tradução livre). Já serviço de tecnologia assistiva,
“significa qualquer serviço que auxilia diretamente um indivíduo com deficiência na seleção,
aquisição ou uso de um dispositivo de tecnologia assistiva”19 (tradução livre).
O EUSTAT define a Tecnologia de Apoio enquanto produtos e serviços. O foco desse
estudo foi o usuário dessa tecnologia no contexto educacional, bem como a produção de
materiais educacionais para pessoas com deficiência, seus familiares e cuidadores, totalizando
quatro manuais: “Educação em Tecnologias de Apoio para utilizadores finais: linhas de

15

A ADA é um documento que regula os direitos das pessoas com deficiência nos Estados Unidos. Foi publicado
em 1990 e alterado em 2008, vigorando a partir de 1° de janeiro de 2009 nesse país. (Disponível em:
https://www.ada.gov/pubs/ada.htm. Acesso em: 25 jan. 2018).
16
O EUSTAT foi um estudo realizado no período de 1997 a 1999 e proposto pela Comissão Europeia, através do
Programa de Aplicações Telemáticas e define a Tecnologia de Apoio como “todos os produtos e serviços capazes
de compensar limitações funcionais, facilitando a independência e aumentando a qualidade de vida das pessoas
com deficiência e pessoas idosas”. (Disponível em: http://www.siva.it/research/eustat/portugue.html. Acesso em:
25 jan. 2018).
17
O SNRIPD é um organismo dotado de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa
e património próprio, que tem por objetivo o planeamento, coordenação, desenvolvimento e execução da política
nacional de prevenção, reabilitação, inserção e integração das pessoas com deficiência. (Disponível em:
<http://www.citi.pt/mqe/dep/snripd.html>. Acesso em: 25 jan. 2018).
18
“means any item, piece of equipment, or product system, whether acquired commercially, modified, or
customized, that is used to increase, maintain, or improve functional capabilities of individuals with disabilities”.
(Disponível em https://en.wikisource.org/wiki/Assistive_Technology_Act_of_1998#Sec.3. Acesso em: 25 jan.
2018).
19
“means any service that directly assists an individual with a disability in the selection, acquisition, or use of an
assistive
technology
device”.
(Disponível
em
<https://en.wikisource.org/wiki/Assistive_Technology_Act_of_1998#Sec.3>. Acesso em: 25 jan. 2018).
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orientação para formadores”, “Vamos a isso! Manual de Ajudas Técnicas para o utilizador
final”, “Fatores críticos que envolvem a educação de utilizadores finais em relação às
Tecnologias de Apoio” e “Programas de Educação em Tecnologias de Apoio para utilizadores
finais na Europa”. Destaca-se que no EUSTAT as pessoas com deficiência participam de
maneira ativa na escolha dos produtos e serviços que utilizam.
Outro documento analisado pelo CAT foi o do SNRIPD20. Essa Secretaria foi proposta
pelo Decreto-Lei nº 35, de 2 de maio de 1996, no âmbito do Ministério da Solidariedade e
Segurança Social de Portugal. Por esse mesmo Decreto, foi criado o Conselho Nacional para a
Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência (CNRIPD), para definir e executar a
política de reabilitação e integração das pessoas com deficiência 21. A definição de Ajudas
Técnicas, na primeira publicação do MEC nesta área, é oriunda de Portugal e se refere a

qualquer produto, instrumento, estratégia, serviço e prática, utilizado por
pessoas com deficiência e pessoas idosas, especialmente produzidas ou
geralmente disponíveis para prevenir, compensar, aliviar ou neutralizar uma
deficiência, incapacidade ou desvantagem e melhorar a autonomia e a
qualidade de vida dos indivíduos (BRASIL, 2009b, p. 15, grifo nosso).

Nota-se que os três conceitos pesquisados abrangem questões distintas, porém
complementares. A proposição da ADA se resume a dispositivos e serviços; a do EUSTAT, a
produtos e serviços; e na do SPRIPD, o conceito é o mais abrangente, englobando produto,
instrumento, estratégia, serviço e prática.
Tendo como parâmetro os três conceitos anteriores, o CAT propôs um conceito em uma
perspectiva interdisciplinar, integrando saberes das áreas da saúde, educação, engenharias, TIC,
dentre outras, para efetivar o processo de inclusão da PcD, qual seja,

[...] produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias,
práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à
atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade
reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e
inclusão social (BRASIL, 2009b, p. 9).

Em trabalho recente, Borges e Tartuci (2017) afirmaram que o conceito de TA ainda
está sendo sistematizado e em fase de construção, fato também apontado por Calheiros, Mendes
e Lourenço (2017) e Galvão Filho (2013 e 2009b), o que favorece estudos que adotam a teoria
20

Em outubro de 2006, pelo Decreto-Lei nº 211 de 27 de outubro, o SNRIPD foi reestruturado dando lugar ao
Instituto Nacional para a Reabilitação (INR).
21
Disponível em: http://www.inr.pt/content/1/49/historial. Acesso em: 25 jan. 2018.
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moscoviciana.
Ao pesquisar as concepções de TA de professores do AEE, Borges e Tartuci (2017)
verificaram que os mesmos não conhecem ou não dominam recursos de TA, o que também foi
observado por Calheiros, Mendes e Lourenço (2017), Manzini (2012a, 2012b) e Galvão Filho
(2011). Aquelas autoras fizeram uma pesquisa colaborativa, buscando aproximar conhecimento
acadêmico e prática docente. Foram sujeitos oito professoras do AEE, dos quais cinco atuavam
em SRM de escolas de ensino regular. Todas fizeram formação continuada na área de Educação
Especial, porém nenhuma delas citou cursos de formação em TA. Para a coleta de dados, foram
realizadas entrevistas coletivas semiestruturadas, em 10 encontros, com o intuito de investigar
concepções e práticas das professoras da SRM e do Centro de Apoio Educacional Especializado
(CAEE) e de como a TA poderia promover o letramento de alunos com deficiência. Os
resultados apontaram que a maioria das professoras concebiam a TA enquanto TICs ou
equipamentos eletrônicos, exceto uma que tinha clareza do conceito de TA. Outros dados que
mereceram destaque foi a dúvida sobre se um jogo pedagógico é ou não recurso de TA e quais
são os recursos para o aluno com deficiência intelectual, já que suas incapacidades se
apresentam no domínio cognitivo. Nos encontros para as entrevistas, foi promovida uma
formação básica para as professoras, possibilitando uma discussão e reflexão sobre o tema.
Em suas conclusões, Borges e Tartuci (2017) afirmam que há uma imprecisão no que
seja serviços, metodologias, práticas e estratégias de TA na área educacional, já que os mesmos
não foram definidos pelo CAT e que existem divergências conceituais mesmo entre os
profissionais que participaram desse comitê. Indicam a necessidade de os professores se
apropriarem de questões teóricas e práticas relacionadas a TA, principalmente os profissionais
envolvidos na Educação Especial, o que favorecerá a autonomia e a independência dos alunos
deficientes.
No estudo de Calheiros, Mendes e Lourenço (2017), foram identificados três grandes
obstáculos acerca da TA no cenário educacional brasileiro: além de imprecisão conceitual, a
dificuldade no acesso aos recursos de TA e a falta de formação dos profissionais envolvidos no
atendimento do aluno com deficiência no contexto escolar, o que foi arrolado também por
Galvão Filho (2013; 2011; 2009a; 2009b).
Galvão Filho (2009a; 2009b) pesquisou amplamente questões relacionadas a TA, desde
conceitos à formação de professores e suas práticas pedagógicas, investigando como os sujeitos
de quatro escolas públicas de ensino regular de Salvador, Bahia, (duas municipais e duas
estaduais) percebiam e se apropriavam da TA e quais seriam as demandas para a inclusão dos
alunos com deficiência na sala de aula. Para a realização desse estudo, fez entrevistas
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semiestruturadas com gestores, coordenadores pedagógicos, professores e os responsáveis pelas
SRM. Os resultados do estudo apontaram para uma complexa realidade vivenciada pelos
profissionais da escola diante de práticas e modelos educacionais ultrapassados, rígidos e
excludentes. Constatou que as escolas se encontravam em um processo ainda bastante inicial
de apropriação da TA e apresentavam um profundo desconhecimento da utilização dessas
tecnologias para atender as necessidades dos alunos com deficiência, os preconceitos e as
barreiras enfrentadas pelos mesmos. Concluiu que a TA ainda é recente e está em processo de
construção e sistematização. Destacou, ainda, que a tecnologia médica ou de reabilitação visam
o diagnóstico e o tratamento dos pacientes e são utilizadas por profissionais da área de Saúde
com formações diversas, não sendo consideradas TA. Outra questão sinalizada por ele é a
importância do conceito de desenho universal para as discussões sobre a TA. Ao conceber
ambientes, produtos, programas e serviços acessíveis a todos, há uma transição do modelo
exclusivamente biomédico para um modelo biopsicossocial.
Em um trabalho mais recente, Galvão Filho (2013), deu continuidade à discussão acerca
da TA, a partir dos modelos social e biomédico. Relata que, inicialmente, a TA era para ser
definida e limitada à área da Saúde ou atrelada a uma prescrição médica. Para ele, devido aos
avanços dos estudos, a novas tecnologias e à concepção mais ampla do conceito de deficiência,
considerando questões pessoais, ambientais e participação da PcD na sociedade, com igualdade
de direitos, a TA vai adquirindo uma concepção interdisciplinar.
Nesse mesmo trabalho, o autor discorreu sobre polêmicas atuais geradas pela
imprecisão conceitual de TA, tais como distorções e prejuízos que afetam as PcD e suas
famílias. Discutiu a identificação equivocada de duas áreas de estudos e pesquisas distintas: a
informática na Educação Especial ou TIC na Educação Especial, sendo confundidas com a TA
na Educação, salientando que seus referenciais teóricos e objetivos são distintos, ainda que
existam pontos de convergência entre essas áreas. Explicou que há no mercado diversos
softwares educacionais, intitulados de TA, para o aprendizado, que são estratégias de marketing
para venda de materiais pedagógicos convencionais e que é necessário que se responda a três
perguntas para que se possa definir e caracterizar um recurso como sendo de TA: O quê?
(definirá as características do recurso), Para quem? (definirá as características do usuário) e
Para quê? (definirá a finalidade ao qual o recurso é destinado) (GALVÃO FILHO, 2013).
De acordo com o Instituto de Tecnologia Social (ITS), as TIC são caracterizadas
enquanto TA “quando o próprio computador é a ajuda técnica para atingir um determinado
objetivo” (BRASIL, 2008, p. 28) sendo exemplos as adaptações de teclado, de mouse, os
softwares especiais, dentre outros. No entanto, conforme registra o ITS, as diversas formas de
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utilização das TICs como TA têm sido sistematizadas e classificadas dos mais variados modos,
dependendo da ênfase dada pelo pesquisador.
Nessa direção, Gitahy, Silva e Terçariol (2016) investigaram como essas tecnologias
podiam contribuir para a construção do conhecimento de dois alunos com baixa visão (sendo
um deficiente múltiplo – baixa visão associada a deficiência intelectual) que frequentavam a
SRM de escolas públicas das redes municipal e estadual da cidade de Coxim, Mato Grosso do
Sul. Entrevistaram professoras regentes, professoras da SRM e alunos DVs. As TICs usadas
como TA foram: ampliadores de tela, aumento do tamanho do cursor para maior visibilidade,
jogos pedagógicos, Power Point, e-mail e blogs, conforme relato das professoras da SRM, de
acordo com o objetivo do trabalho realizado com o aluno. Concluíram que a SRM é um
ambiente pouco conhecido pelo professor regente, bem como o seu funcionamento e materiais
específicos, dificultando o processo de aprendizagem do aluno DV. Outras questões sinalizadas
foram a falta de parceria entre professores regentes e professores da SRM, resultando em
planejamentos ineficazes e na falta de formação específica nas áreas da TA e da deficiência.
Para eles, as TICs são ferramentas que, ofertadas ao aluno DV, possibilitariam o acesso ao
currículo e construção de novos conhecimentos. Na ausência dessas ferramentas, esse acesso
tornar-se-ia mais difícil ou até impossível de ser realizado. Salientaram, também, que a TA
deveria se estender aos mais diversos ambientes da escola, não ficando restrita aos recursos de
sala de aula.
Ainda no contexto educacional, Oliveira e Mill (2016) pesquisaram como os temas
acessibilidade, inclusão e TA estavam sendo trabalhados em pesquisas na área da Educação
buscando a representatividade da produção científica sobre esses assuntos. O foco desses
estudos foram as pessoas com DV e/ou DA, devido à alta prevalência dessa deficiência no
Censo Demográfico de 2010. Adotaram como procedimento metodológico a pesquisa
bibliométrica, no intuito de quantificar as produções, e utilizaram a base de teses da área da
Educação, estruturada pelo Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Inovação, Tecnologias e
Linguagens (Grupo Horizonte). Das 29 teses analisadas em três blocos (acessibilidade, inclusão
e tecnologia), assinalaram que apenas uma incluía os três temas simultaneamente, nenhum
desses trabalhos tratava especificamente de pessoas DV e/ou DA e o número de teses
relacionadas à surdez era maior, se comparado à cegueira.
No tocante à deficiência visual, tema de interesse de nossa pesquisa, os autores
informaram que houve preocupação com as estratégias e práticas pedagógicas, bem como com
o relacionamento entre alunos cegos e videntes. Outras questões abordadas, foram o sistema
braille e os recursos táteis. Oliveira e Mill (2016) concluíram que poucos são os pesquisadores
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que estudaram o assunto, principalmente em relação ao uso dos recursos de TA nas escolas ou
na perspectiva da acessibilidade.
Ainda sobre a temática da acessibilidade e na perspectiva das TICs enquanto TA, Pereira
(2011) analisou o potencial dessas tecnologias enquanto ferramenta facilitadora do processo de
aprendizagem de PcD, observando se a TA lhes oferece possibilidade de acesso de modo
inclusivo ou exclusivo. A autora enfatizou que a TA contribui para o processo de inclusão
digital dessas pessoas, mas sinalizou o alto custo desses recursos como um fator limitante para
usuários e instituições de assistência a essa clientela. Uma questão importante discutida pela
autora foi o desenvolvimento da TA no campo dos softwares por profissionais e instituições
brasileiras. Além das deficiências sensoriais (visual e/ou auditiva), ela incluiu as pessoas com
deficiência intelectual e/ou motora como um grupo de pessoas que apresentaram dificuldades
ou até mesmo impedimentos para utilizar o computador, fosse devido à inacessibilidade ao
conteúdo no ambiente virtual, fosse por alterações motoras de graus diversos, havendo a
necessidade de uso de órteses e de programas específicos.
Eduardo José Manzini tem pesquisado largamente a TA. Ele compôs o CAT e, ao longo
de mais de uma década, vem desenvolvendo estudos nessa área nas perspectivas da Educação,
da Educação Física e da Comunicação para pessoas com diversos tipos de deficiência. Em um
trabalho que abordou especificamente os recursos de TA, Manzini, (2012b), questionou quais
possíveis conteúdos seriam necessários para a formação do professor que atuasse com alunos
deficientes. Investigou a formação do professor especialista que trabalha na SRM a partir do
conhecimento desses profissionais sobre 63 itens (equipamentos, mobiliários e materiais
didáticos pedagógicos) presentes no kit disponibilizado pelo MEC para comporem essa sala.
Para analisar os kits, Manzini (2012b) partiu de uma pergunta: Quais saberes o professor
necessita para usar esses recursos ou equipamentos? A classificação dos materiais, dela
decorrente, foi feita baseada na inferência de conteúdo, tendo sido identificadas três grandes
categorias: (1) os que não demandavam saber acadêmico (utilização de mesa, armário, fone de
ouvido, etc); (2) os que demandavam saber acadêmico inerente a qualquer curso de formação
de professores (ábaco, material dourado22 dentre outros); e (3) os que demandavam saberes
específicos para o atendimento a alunos com deficiência (alfabeto braile, reglete 23, soroban24,
etc). O pesquisador sinalizou, ainda, que alguns materiais se repetiram de um ano para o outro.

22

Material elaborado por Maria Montessori para o ensino da matemática. Não é específico para DVs.
Reglete é uma espécie de régua que contém as celas braile para a realização da escrita através de pontos em
relevo. Foi um dos primeiros instrumentos usados para a escrita em braile
24
Soroban é um instrumento para cálculo. Não é um instrumento específico para pessoas cegas.
23
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Em relação aos saberes acadêmicos inferidos sobre o kit, 23 itens não demandavam
saber acadêmico, correspondendo a 36,51% do total; 22 demandavam saber acadêmico inerente
a qualquer curso de formação de professores (34,92%); e 18 demandavam saberes específicos
para o atendimento ao aluno com deficiência (28,57%). Manzini (2012b) concluiu que os
recursos de TA por si só não contribuirão para a aprendizagem dos alunos deficientes. É
necessário que haja mediação profissional que favoreça o processo de ensino-aprendizagem e
que o professor tenha conhecimento desses recursos para mediar esse processo.
Galvão Filho e Miranda (2011) analisaram a percepção e a prática dos professores
quanto ao uso de TA e evidenciaram que o modelo educacional vigente ainda é o tradicional
baseado na memorização e repetição. De acordo com eles, toda a lógica do ensino neste modelo
foi pensada na uniformidade, na padronização, no ensino massivo de conteúdos, dificultando a
apropriação e o uso da TA pelos alunos deficientes. Afirmaram que a diferença não foi
contemplada e o aluno com deficiência foi concebido como aquele que não segue o que é
considerado como parâmetro, sendo visto como “anormal”, o que vai de encontro ao que foi
proposto pela Educação Inclusiva, isto é, que a aprendizagem é realizada na e para a
diversidade. Propuseram que uma verdadeira escola inclusiva seja efetivada, respeitando e
valorizando as diferenças, e que sejam firmados processos que favoreçam a autonomia e a
aprendizagem dos alunos deficientes por meio de ambientes de aprendizagem tecnológicos,
diminuindo ou eliminando diversas barreiras que lhes são impostas. Consideraram que a
Pedagogia de Projetos é uma proposta de inclusão na qual o aluno participa de todas as etapas
e decisões, sendo sujeito ativo no processo de aprendizagem. Concluíram que o processo de
apropriação da TA nas escolas estudadas ainda era muito incipiente e que diversos fatores
influenciaram nesse processo, principalmente as contradições vividas nas escolas.
A partir da evidência dos trabalhos sobre a fragilidade para o uso de TA em contextos
educacionais, consultamos a Resolução no 4, de 2 de outubro de 2009, que instituiu as diretrizes
operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade
Educação Especial25 (BRASIL, 2009a). Esta Resolução caracterizou o processo de matrícula
Em conformidade com o Art. 4º dessa resolução, considera-se como público alvo da Educação Especial: “I –
Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou
sensorial. II – Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que apresentam um quadro de
alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou
estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome
de Rett, transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação. III –
Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam um potencial elevado e grande envolvimento
com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e
criatividade”. (BRASIL, 2009a, p. 1). Cabe informar que a nova edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de
Transtornos Mentais - 5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM - 5) introduziu uma nova
categoria, denominada Transtornos do Neurodesenvolvimento. O autismo foi caracterizado como Transtorno do
25
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dos alunos que são público alvo da Educação Especial como sendo preferencialmente na rede
regular de ensino e no AEE, definindo as funções desse atendimento, como:
Art. 2o - O AEE tem como função complementar ou suplementar a formação
do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade
e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na
sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem (BRASIL, 2009a, p. 1,
grifo nosso).

A partir da leitura do documento, foi evidenciado que não há uma definição para o que
sejam serviços e estratégias, dificultando ou até mesmo impossibilitando a compreensão desses
conceitos. Em alguns momentos, parece que a Resolução faz referência à estratégia em uma
perspectiva pedagógica, ou seja, a utilização de determinados procedimentos para se alcançar
um objetivo de ensino e, em outros, à estratégia enquanto TA através da adoção de medidas
para a promoção da máxima autonomia e independência da pessoa com deficiência,
considerando sua funcionalidade nos mais variados contextos.
Outro tema abordado na Resolução foi a formação docente. O Art. 12 explicitou a
formação necessária para a atuação na Educação Especial e, no artigo subsequente, as
atribuições do professor do AEE. Dentre as sete atribuições designadas a esse profissional,
elencadas no documento sob a forma de oito incisos, destaca-se o inciso VII “ensinar e usar a
tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo
autonomia e participação” (BRASIL, 2009a, p. 3, grifo nosso).
Verificamos, também, o Decreto no 7611 de 2011, que dispôs sobre a Educação Especial,
o AEE e deu outras providências. Este documento efetivou o dever do Estado com a educação
das pessoas que são público alvo da Educação Especial através de oito diretrizes. Dentre elas,
sublinha-se a IV diretriz do Art.1º: “garantia de ensino fundamental gratuito e compulsório,
asseguradas adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais” (BRASIL,
2011, p. 1, grifo nosso). Mais uma vez, o conceito não foi definido. “Adaptações razoáveis”
consta no documento uma única vez e em nenhum momento foi feita qualquer alusão a esse
conceito.
Outro termo utilizado, que também não foi definido em nenhuma parte do documento e
que gera imprecisão, é “recurso” sendo empregado de três formas aparentemente distintas:
“recursos de acessibilidade e pedagógicos”, “recursos didáticos e pedagógicos” e “recursos

Espectro Autista e o conceito de espectro caracteriza a sua dimensionalidade. O TEA inclui o transtorno de
autismo, a síndrome de Asperger e transtorno invasivo do desenvolvimento não especificado. Transtorno de Rett
e transtorno desintegrativo da infância foram removidos da seção (DSM – V, 2014).
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educacionais para a acessibilidade e aprendizagem”. No Art. 5º, que versou como a União
prestará apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de ensino dos Estados, Municípios e
Distrito Federal, e a instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins
lucrativos, o termo “recursos educacionais para a acessibilidade e aprendizagem” é
exemplificado, mas não especificado, conforme citado no parágrafo 4o do referido artigo:

(...) incluem materiais didáticos e paradidáticos em Braille, áudio e Língua
Brasileira de Sinais - LIBRAS, laptops com sintetizador de voz, softwares
para comunicação alternativa e outras ajudas técnicas que possibilitam o
acesso ao currículo (BRASIL, 2011, p. 3, grifo nosso).

Finalizando nossa busca, consultamos as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para
graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada (BRASIL, 2015)
para verificar se o documento fez alguma menção ao uso de TA pelo professor e de que maneira
isso é proposto. Verificamos que o termo TA não consta nas diretrizes, TIC aparece três vezes,
porém em um contexto amplo, não se relacionando especificamente a TA, e Educação Especial
aparece seis vezes. Ressaltamos dois trechos do documento. O primeiro se refere à formação
inicial e continuada:

Art. 3º A formação inicial e a formação continuada destinam-se,
respectivamente, à preparação e ao desenvolvimento de profissionais para
funções de magistério na educação básica em suas etapas (...), educação
especial (...) a partir de compreensão ampla e contextualizada de educação e
educação escolar, visando assegurar a produção e difusão de conhecimentos
de determinada área e a participação na elaboração e implementação do
projeto político-pedagógico da instituição, na perspectiva de garantir, com
qualidade, os direitos e objetivos de aprendizagem e o seu
desenvolvimento, a gestão democrática e a avaliação institucional. (BRASIL,
2015, p. 3, grifo nosso).

O segundo trecho enfatiza a formação do magistério para a Educação Básica em nível
superior e aborda conteúdo específicos que devem constar nos currículos:

Art. 13. § 2º Os cursos de formação deverão garantir nos currículos
conteúdos específicos da respectiva área de conhecimento ou
interdisciplinares, seus fundamentos e metodologias, bem como conteúdos
relacionados aos fundamentos da educação, formação na área de políticas
públicas e gestão da educação, seus fundamentos e metodologias, direitos
humanos, diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa
geracional, Língua Brasileira de Sinais (Libras), educação especial e
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direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas
socioeducativas. (BRASIL, 2015, p. 11, grifo nosso.)

Face à temática explicitada, notam-se diversos entraves no que diz respeito a TA, a
começar pela conceituação do termo. Por se tratarem de definições oriundas de países
estrangeiros, com uma realidade totalmente distinta do Brasil e o CAT ter instituído um
conceito muito amplo que engloba diversos aspectos relacionados a essa tecnologia, o conceito
ficou esvaziado em seu sentido lato, restringindo-se muitas das vezes a uma compreensão
parcial, dada a complexidade e a amplitude da área. Aliado a isso, o termo TA aparece atrelado
a jargões, através de uma linguagem pouco compreensível, sendo muita das vezes empregada
por profissionais das áreas da Saúde, da Educação e das TICs. Outra observação recorrente é o
emprego do termo TA como metáfora do percurso26, no sentido de levar o aluno com deficiência
de um lugar de impossibilidades a um outro de mais autonomia. Tal fato pode ser observado
em artigo publicado recentemente, do qual reproduzimos um trecho:

Este ensaio aborda os percursos inclusivos da Tecnologia Assistiva (TA) e
suas contribuições para a educação em direitos humanos, que, por variados
caminhos, articula lutas sociais, políticas e ações pedagógicas. (...) discutir
sobre o dispositivo pedagógico da tecnologia assistiva no processo de
reconhecimento mútuo, de interação social e de construção da aprendizagem,
para promover a igualdade de direitos e o exercício da cidadania. (CONTE,
OURIQUE, BASEGIO, 2017, p. 1, grifo nosso).

Atenta-se que há uma imprecisão generalizada, o que nos leva a questionar se haveria
um percurso inclusivo da TA ou se o dispositivo pedagógico da TA seria singular e definido,
como proposto pelos autores anteriormente citados.
Assim como Borges e Tartuci (2017), Calheiros, Mendes e Lourenço (2017) e Galvão
Filho (2013; 2009b), entendemos que o conceito de TA está em plena construção, sendo
possível que ainda não tenha sido apropriado por professores e responsáveis por alunos com
DV, o que nossa pesquisa busca identificar sob a ótica da Teoria das Representações Sociais.

26

A metáfora percurso é uma noção-chave das teorias pedagógicas, uma vez que todas as proposições dessa área
se referem a maneiras de levar o educando de um estado de menor educação para outro, considerado superior ao
primeiro por ser provido de mais educação (MAZZOTTI, 2002, p. 128).
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3. A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

Na intenção de tentar compreender como pais e responsáveis por alunos com deficiência
visual se apropriam do conceito de TA, adotou-se como referencial teórico-metodológico desse
estudo a Teoria das Representações Sociais (TRS), que permite desvelar que valores, crenças e
símbolos apresentam esses sujeitos acerca desse objeto.
Essa teoria foi desenvolvida por Serge Moscovici em 1961 e descrita pela primeira vez
no livro “A Psicanálise, sua imagem e seu público”, tradução de “La psychanalyse, son image
et son public”. Essa obra, fruto da tese de doutorado do autor, instaura o estudo das
representações sociais (SÁ, 2007) sobre como o conhecimento científico (a psicanálise) é
apreendido, transformado e utilizado por diferentes grupos da sociedade francesa à medida que
lhes dão sentido.
O conceito de representações sociais foi pautado no conceito de representações coletivas
de Émile Durkheim, que as concebeu como uma dicotomia, opondo individual e coletivo,
pessoa e sociedade, estável e instável. Na sociologia durkheimiana, a representação se refere a
uma vasta classe de formas intelectuais, como a ciência, a religião, os mitos. Já Moscovici
descreveu sua teoria como um fenômeno da sociedade contemporânea, com um caráter
psicossocial que se ocupa das construções sociais compartilhadas no grupo (SANTOS,
ALMEIDA, 2005; SÁ 2007). Nas palavras de Moscovici (2012a, p. 39),

as representações sociais são entidades quase tangíveis, circulam, se cruzam
e se cristalizam continuamente através da fala, do gesto, do encontro no
universo cotidiano. A maioria das relações sociais efetuadas, objetos
produzidos e consumidos, comunicações trocadas estão impregnadas delas.
Como sabemos, correspondem, por um lado, à substância simbólica que entra
na elaboração, e, por outro lado, à prática que produz tal substância, como a
ciência ou os mitos correspondem a uma prática científica ou mítica.

Como explicou Sá (2007), o estudo de Moscovici sobre a psicanálise, juntamente com
os trabalhos de outros autores como Henri Tajfel, que desenvolveu a Teoria da Identidade
Social, e Willem Doise, o precursor da abordagem societal, marcam o surgimento de uma
psicologia social europeia enfocando, sobretudo, o trabalho com grupos, à luz de precursores
da Psicologia Social, como Emile Durkheim e Le Bon, dentre outros.
Para a construção do conceito de representação social, Moscovici se apropriou de outras
ciências, como a Sociologia, a Filosofia e a Linguística, definindo que a representação social é
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sempre de alguém (o sujeito) e de alguma coisa (o objeto). Tal definição difere o conceito
moscoviciano do proposto anteriormente por Durkheim, na medida em que, para o segundo
autor, a representação é homogênea, vivida por todos os membros de um grupo da mesma
maneira (SÁ, 2007; RATEAU et al, 2012).
Moscovici se interessou por estudar o conhecimento do senso comum como objeto
legítimo da Psicologia Social e todo o resultado desse estudo não estava subordinado à razão e
à lógica (SANTOS, ALMEIDA, 2005; SÁ, 2007; ALVES-MAZZOTTI, 2008; RATEAU et al,
2012). Além de Durkheim, Moscovici pautou-se na antropologia de Lévy-Brühl e na psicologia
de Jean Piaget.
Na teoria moscoviciana, o sujeito é um ser ativo que constrói e é construído na realidade.
Ele se apropria da realidade objetiva na medida em que se relaciona com outros indivíduos e
com os objetos que têm significado para ele. Conforme a definição de Moscovici (1998, p. 214),
as representações sociais correspondem aos

conteúdos do pensamento cotidiano e ao estoque de ideias que dão coerência
às nossas crenças religiosas, ideias políticas e às conexões que criamos tão
espontaneamente quanto respiramos. Elas nos permitem classificar pessoas e
objetos, comparar e explicar comportamentos, objetivando-os como parte do
cenário social.

A TRS estuda um fenômeno específico e limitado: as teorias do senso comum, que se
instituem nas práticas sociais, nos processos de partilha, negociação, transformação de
significados no dia a dia, movidos pelas trocas comunicativas. Santos e Almeida (2005)
explicam que o termo representações sociais utilizado na Psicologia Social tem uma dupla
utilização, referindo-se tanto à teoria quanto ao seu objeto de estudo. Qualquer análise em
representação social deve considerar o contexto, além dos componentes cognitivos e sociais.
Moscovici (2012b) definiu duas funções para as representações sociais: na primeira, há
uma convencionalização dos objetos, pessoas ou acontecimentos através de uma forma,
categorização e um modelo partilhado por um grupo social. Mesmo que a pessoa ou objeto não
se adeque precisamente ao modelo, o sujeito tenta inseri-lo em determinada forma ou categoria
para se tornar igual aos outros, para que haja compreensão e decodificação do objeto.
A segunda função é prescritiva, ou seja, se relaciona ao meio social e se impõe sobre
nós como uma força. Elas são “transmitidas e são o produto de uma sequência completa de
elaborações e mudanças que ocorrem no decurso do tempo e são o resultado de sucessivas
gerações” (MOSCOVICI, 2012b, p. 37).
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Jodelet (2001) descreve que o espaço de estudos das representações sociais envolve
condições de produção e circulação dessas representações, os valores e os modelos propostos
pela cultura, a linguagem e a comunicação nos âmbitos interpessoal, institucional e midiático.
Envolve a sociedade devido à maneira como partilham as informações, os contextos ideológico
e histórico, a posição social, o lugar e a pertença a determinados grupos. Descreve, também, os
processos e estados e o estatuto epistemológico das representações sociais, atribuindo a elas um
valor de verdade, a relação entre representação e ciência, representação e realidade e a
defasagem das informações relativas ao objeto representado. Para a autora, “a articulação deste
conjunto de elementos e de relações podem ser condensadas na seguinte formulação: ‘Quem
sabe e de onde sabe?’, ‘O que sabe e como sabe’, ‘Sobre o que sabem e com que efeitos”
(JODELET, 2001, p. 28).
Para Jodelet (2001), enquanto um sistema de interpretação, as representações sociais
guiam a relação do sujeito com o mundo e com os outros, intervindo diretamente no
desenvolvimento individual e coletivo, bem como na construção de identidade pessoal e grupal
e nas transformações sociais. Como fenômeno cognitivo é concebida como processo e como
produto e relaciona-se a pertença social e as implicações afetivas e normativas sendo a maneira
pela qual o indivíduo se apropria da realidade e como elabora mentalmente essa realidade. A
autora afirma que as representações são construídas socialmente para abrigar um novo
elemento. Essa nova representação será constituída a partir de valores variáveis de acordo com
os grupos sociais em saberes anteriores despertados por uma nova situação. A representação
tem uma relação direta com questões culturais, a apreensão do conhecimento científico pelo
sujeito, além da condição social e das experiências pessoais.
Moscovici (2012) descreve dois processos de formação de uma representação social:
objetivação e ancoragem. Objetivação é a passagem do testemunho à observação, do fato
relatado a uma hipótese concreta sobre o objeto visado de modo a proporcionar uma imagem
coerente e que exprime o objeto da representação. É a transformação de um conhecimento
indireto em um conhecimento direto, que constitui o único meio de apropriação do universo
exterior. De acordo com ele,

a objetivação permite tornar real um esquema conceitual e substituir uma
imagem por sua contrapartida material, resultado que tem primeiramente um
alcance cognitivo: o estoque de indícios e de significantes que a pessoa recebe,
emite e manipula no ciclo de infracomunicações pode tornar-se
superabundante. (...) Esse processo é mais indispensável quanto mais a
linguagem – a linguagem científica principalmente – pressupuser as
convenções que fixam sua adequação ao real (MOSCOVICI, 2012a, p. 100).
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A objetivação dá forma ao objeto, isto é, torna concreto o abstrato. Jodelet (2001)
identificou três fases nesse processo: (1) construção seletiva, que corresponde ao processo pelo
qual o sujeito se apropria das informações e dos saberes sobre um determinado objeto, segundo
critérios culturais, normativos, que o faz reter alguns elementos e ignorar outros; (2)
esquematização estruturante ou formação do núcleo figurativo, isto é, uma estrutura imaginante
reproduz, de forma visível, a estrutura conceitual, proporcionando uma imagem coerente e
exprimível do objeto da representação; e (3) naturalização dos elementos do núcleo figurativo,
concretizando-os, fazendo-os representar a realidade objetiva.
Jodelet (2001) considera, ainda, que a representação seja uma reconstrução expressiva
do objeto pelo sujeito e a serviço de suas necessidades e interesses, o que provoca defasagem
em relação ao referente, e que pode ser evidenciada por meio de (a) distorção, quando
características do objeto são acentuadas ou minimizadas; (b) suplementação, quando há um
acréscimo de características ao objeto representado, porém que não lhe são próprias; e (c)
subtração, quando ocorre o inverso, ou seja, o sujeito suprime do objeto características que lhes
pertence. Essas reconstruções são essenciais à análise do processo de objetivação.
Moscovici (1978) definiu ancoragem como um processo que descreve a constituição de
uma rede de significações e a orientação das conexões em torno do objeto e o meio social.
Ancorar quer dizer classificar, denominar, hierarquizar, dar valores positivos ou negativos ao
objeto que está sendo representado, comparando-o com modelos retidos na memória dos
indivíduos.
Jodelet (2001) explica que a ancoragem, situada em relação dialética com a objetivação,
articula três funções básicas da representação: (1) função cognitiva de integração da novidade, (2)
função de interpretação da realidade e (3) função de orientação das condutas e das relações sociais.
Essas três funções permitem compreender como a significação é conferida ao objeto representado;
como a representação é utilizada como sistema de interpretação do mundo social e instrumentaliza
a conduta; como se dá a integração da representação em um sistema de recepção e como a
representação influencia e é influenciada pelos elementos que se encontram neste sistema de
recepção.
Na ancoragem, ocorre uma atribuição de sentido a partir da comparação com categorias
já conhecidas, implicando, portanto, em atribuição de sentido a partir de valores preexistentes
na cultura, de instrumentalização do saber quando se atribui um valor funcional à representação,
possibilitando a compreensão do mundo social e um enraizamento no sistema de pensamento,
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na medida em que os conhecimentos são transformados a partir das novas representações
(JODELET, 2001). Como afirma Campos (2017, p. 780),

uma definição mínima de ancoragem pode ser colocada em termos de tornar
familiar o que é desconhecido (não familiar). Os termos são simples, tornar
familiar o que é conhecido/próximo ou compreensível aquilo que está, de
início, foram da nossa capacidade de conhecer e compreender de imediato.
Sem compreensão sem atribuição de um significado inteligível para o nosso
sistema sociocognitivo, seria impossível dominar o objeto, o evento ou a
situação. Impossível lidar com esse real.

O autor pondera que a ancoragem não atua somente na gênese da representação, sendo
um processo contínuo e permanente. Ele a concebe como “um processo dinâmico e que ocorre
em situações sociais cotidianas que solicitam um ajuste, uma regulação entre o conhecimento
social (RS) e o seu contexto” (CAMPOS, 2017, p. 777). Ele destaca a figura do “estranho”, do
qual o caráter da novidade é marcante e distingue três quadros nos quais é necessário o estudo
da ancoragem. O primeiro é o clássico e remete a ancoragem à gênese da representação social.
Ocorre quando surge um evento ou fenômeno novo sendo produzido e, portanto, há um discurso
acerca desse objeto de representação. O segundo ocorre quando o objeto pertence a uma
representação social, porém não típica (ilustra, como exemplo, o caso de um índio que não se
apresenta com elementos típicos de sua cultura, como adornos característicos). Nesse caso, o
foco da ancoragem está no objeto, na medida em que ele é reconhecido ou identificado. O
terceiro relaciona-se a situações estranhas, como no caso de um novo aluno incluído e é o mais
corriqueiro dos três. Incluem-se, também, situações em que o objeto apresentado e as
representações em jogo impactam sobre a identidade do grupo. Em ambos os casos, a
ancoragem está relacionada à orientação e interpretação das condutas pelo grupo social, ou seja,
pelas práticas grupais.
Ainda sobre a ancoragem, Moscovici (2012b, p. 64) afirma que

nós não podemos nunca dizer que conhecemos um indivíduo, nem que nós
tentamos compreendê-lo, mas somente que nós tentamos reconhece-lo, isto é
descobrir que tipo de pessoa ele é, a que categoria pertence e assim por diante.
Isso significa que ancorar implica também a prioridade do veredicto sobre o
julgamento e do predicado sobre o sujeito.

Moscovici, (2012b) esclarece, ainda, que a ancoragem ocorre através da nomeação e da
classificação. Na nomeação, atribuímos um nome a um objeto ou a uma pessoa e esse processo
resulta numa tríplice consequência: uma vez nomeado, o objeto ou a pessoa pode ser descrito e
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adquire características; há uma distinção entre o que foi descrito e caracterizado com os demais
objetos ou pessoas e ocorre um consenso dos que adotam e partilham as mesmas convenções.
A classificação responde a uma necessidade psicológica. Corta-se o fluxo incessante de
estímulos para uma orientação e decisão de quais elementos são acessíveis para serem dispostos
em categorias. Ela ocorre pela generalização ou pela particularização. Na generalização, há uma
redução da distância: o sujeito seleciona uma característica e a utiliza como uma categoria; e,
na particularização, a distância do objeto é mantida e a análise efetuada se apresenta diferente
do “modelo” original. Concomitantemente, o sujeito tenta descobrir o que o torna distinto. As
classificações não ocorrem de maneira puramente intelectual. Há um desejo de defini-lo como
algo normal ou que desvia da norma.
O criador da TRS definiu também as três dimensões de uma representação social:
atitude, informação e campo de representação, que se relacionam com a formação do conteúdo
da representação e com o quadro social em que o indivíduo está inserido.
A atitude é uma resposta organizada, relacionada à história do indivíduo ou do grupo.
A informação diz respeito ao conhecimento prévio acerca do objeto, tanto em aspectos
quantitativos, quanto qualitativos. A análise dessas informações permite, segundo Moscovici
(2012a), uma separação dos grupos a partir da descrição de caráter social. Já o campo de
representação é a “estrutura que organiza, estrutura e hierarquiza os elementos da informação
apreendida e reelaborada” (SANTOS; ALMEIDA, 2005, p. 30). Para Moscovici (2012a, p. 65)
essa dimensão

nos remete à ideia de imagem, de modelo social, com conteúdo concreto e
limitado das proposições que expressam um aspecto determinado do objeto
de representação. As opiniões podem incluir o conjunto representado, mas
isso não quer dizer que o conjunto seja ordenado e estruturado. A noção de
dimensão nos obriga a imaginar que há um campo de representação, uma
imagem, onde existe unidade hierarquizada de elementos.

Santos e Almeida (2005) e Alves-Mazzotti (2008), ao apresentarem a TRS, explicam
que Moscovici definiu três determinantes sociais de uma representação: (1) pressão à
inferência, isto é, o sujeito busca sempre o consenso com o seu grupo, tendendo a respostas préestabelecidas e forçando um consenso de opinião para que haja efetividade na comunicação,
assegurando a validade da representação; (2) focalização, ou seja, o sujeito dá atenção variada
aos aspectos do ambiente social e tal fato tem relação direta com hábitos lógicos, linguísticos,
culturais, religiosos. Moscovici (2012a, p. 227) ao caracterizar esse estado (ou variável) afirma
que é “o aspecto expressivo da relação do indivíduo ou do grupo com o objeto social” e explica
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que o grau de envolvimento em relação ao objeto é sempre variável; (3) dispersão da
informação, que se refere à diversidade de informações, bem como o acesso ou não a elas.
Uma questão que merece destaque no estudo das representações sociais é sua associação
com a prática, devido a sua estreita relação com a comunicação, a pragmática e a ação. As
práticas influenciam as representações e essas são influenciadas pelas práticas. Caso a
representação se modifique, também há modificação das práticas. Há, portanto, uma relação
entre as duas, mas não de dependência causal. Segundo Rouquette (2000), para um melhor
entendimento dessa questão, é necessária a compreensão dos conceitos de influência, prática e
mudança na perspectiva da Teoria das Representações Sociais.
A mudança, para Rouquette (2000, p. 40), é “a passagem de uma modalidade a outra
por uma dada variável”. De acordo com ele, em alguns casos, a dimensão temporal pode intervir
ou não na manifestação de mudança, possibilitando duas formas de variação: a mudança em
sincronia (aquela em que a diferença das representações e/ou das práticas ocorrem no mesmo
período) e mudança diacrônica (quando se dá em períodos diferentes). Para que haja mudança
em uma representação social, fatores históricos e sociais precisam ser sempre considerados,
assim como tensões ou conflitos, que também podem gerar mudanças e, portanto, a dimensão
sociológica não pode ser desconsiderada. No tocante à prática, há de se considerar o ato em si,
a frequência, a forma de executá-la, bem como as consequências da ação.
Da grande teoria, três abordagens se constituíram: a abordagem estrutural, que enfatiza
a dimensão cognitivo-estrutural tendo como principal expoente Jean-Claude Abric, a
abordagem processual ou sócio-genética, concebida numa perspectiva etnográfica e estudada
por Denise Jodelet, e a abordagem posicional ou societal, de caráter mais sociológico, defendida
por Willen Doise (JODELET, 2001). Elas não são incompatíveis, mas propõem olhares
diferentes sobre o fenômeno da representação social.
Para efeitos desse estudo, utilizaremos a abordagem processual, a que mais se assemelha
aos estudos de Moscovici e que estuda a gênese das representações sociais através de seus
processos geradores, a objetivação e a ancoragem, anteriormente descritos. Esses processos se
inter-relacionam e mantêm uma relação direta com as questões sociais.
Atualmente, os temas abarcados pela TRS se multiplicam e duas áreas se tornaram
bastante representativas: a Saúde e a Educação. Campos (2017) destaca que, na Educação, essa
teoria tem aportado contribuições significativas, sobretudo em questões relacionadas ao
trabalho docente e à Educação Inclusiva. Outra autora que destaca a importância da TRS na
Educação é Ivana Marková. Em suas palavras,
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a TRS lida com problemas interdisciplinares de alta complexidade, sua
“tradução” para outras abordagens é trivializada com frequência,
infelizmente. Segundo o reconhecimento explícito da aplicação das
pressuposições da representação social nas práticas profissionais, como
educação, política, saúde, entre outras, permite uma contribuição única para
as ciências sociais e humanas (MARKOVÁ, 2017, p. 360).

Sendo assim, estudar representações sociais é buscar compreender como um grupo de
sujeitos constrói um conjunto de saberes que expressam a sua identidade, instituindo valores,
crenças e símbolos ao objeto representado e definindo, em diferentes épocas, as regras de
conduta adotadas por esse grupo. Nesse sentido, buscaremos identificar e analisar as possíveis
representações sociais a respeito de Tecnologia Assistiva elaboradas por professores e
responsáveis por alunos com deficiência visual no âmbito de uma escola especial e de uma
escola regular, uma vez que esse objeto de estudo apresenta um caráter interdisciplinar nos
campos da Educação, Saúde e Tecnologias, sendo um elemento essencial na escolarização do
aluno deficiente visual.
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa realizada é do tipo qualitativa que permite interação com o objeto
pesquisado, possibilitando uma maior compreensão da realidade social. Minayo, Deslandes e
Gomes (2015, p. 21) afirmam que essa abordagem “trabalha com o universo dos significados,
dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes”.
O modelo que adotamos, adequado a estudos orientados pela TRS, é o do construtivismo
social, no qual, como explicam Poupart et al (2016, p. 261), “o objeto de estudo é concebido
não apenas como a interação do sujeito com objeto, mas ainda como o produto de um processo
em construção, no qual o sujeito é implicado. O sentido se torna co-construído no interior do
campo de observação”.
Nesse capítulo, apresentaremos três seções relativas aos procedimentos adotados na
pesquisa: (1) Etapas do desenvolvimento da pesquisa, (2) Contexto e participantes e (3)
Metodologia e instrumentos de coleta de dados.

4.1 - Etapas do desenvolvimento da pesquisa
Inicialmente foram realizados dois levantamentos online referente aos descritores TA,
ajudas técnicas, tecnologia de apoio e representações sociais de TA em periódicos publicados
no período compreendido entre 2006, ano em que essa expressão passou a ser usada no Brasil
e a aparecer em documentos legais, e janeiro de 2018, quando finalizamos a sondagem.
O primeiro levantamento focalizou periódicos classificados como Qualis A1 e A2,
extratos mais altos que atendem as normas da CAPES, em português, na área de Educação. O
segundo investigou os sites dos Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade
Federal de São Carlos (UFSCAR), que possui um programa específico na área de Educação
Especial, no da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), que possui
uma Linha de Pesquisa na mesma área, e no da Universidade Estácio de Sá (UNESA) que
dispõe de uma Linha de Pesquisa em Representações Sociais e Práticas Educativas no Programa
de Pós-Graduação em Educação.
Foram identificados 121 periódicos A1. Selecionamos 31 deles que abordavam
deficiência e analisamos 10 artigos que continham questões relacionadas à deficiência e TA
simultaneamente. Desses, apenas quatro abordavam especificamente a temática TA. A Tabela
1 apresentada a seguir sintetiza essas informações.

50

Tabela 1 – Categorias, quantidade (N), temas focalizados nos periódicos A1 e ano de publicação
Categoria

N

Conceituações, recursos,
estratégias e
equipamentos de TA

4

Formação docente

4

Políticas Educacionais

2

Temas focalizados/ano de publicação
TA na perspectiva dos direitos humanos e da educação inclusiva
(2017)
O processo de escolarização do aluno com deficiência possibilitada
pelo trabalho colaborativo e a utilização de recursos de TA (2016)
TA enquanto recurso facilitador no processo de aprendizagem da
pessoa com deficiência (2011)
Desenvolvimento e aprendizagem da criança deficiente visual, seus
modos de apreensão do mundo e o uso de recursos auxiliares para
a participação escolar (2008)
A formação de professores para a educação inclusiva no portal de
professores do MEC (2017)
Deficiência Múltipla e formação de professores (2015)
Formação de Professores e Atendimento Educacional
Especializado (2015)
Deficiência Múltipla, Formação de Professores e Processos de
Ensino- Aprendizagem (2015)
Políticas Educacionais e Deficiência (2014)
Currículo e Deficiência (2013)

Fonte: elaboração própria

A leitura da Tabela 1 permite verificar a pouca quantidade de trabalhos sobre TA em
periódicos A1, pois durante esses 12 anos, apenas 10 artigos foram publicados, sendo o primeiro
em 2008, dois anos após a criação do CAT.
Identificamos 380 periódicos A2, selecionamos 41 deles que abordavam deficiência e
analisamos sete artigos que focalizavam especificamente questões relacionadas à deficiência e
TA. A Tabela 2 apresentada em seguida ilustra essas informações.
Tabela 2 – Categorias, quantidade (N), temas focalizados nos periódicos A2 e ano de publicação
Categoria

N

Conceituações, recursos,
estratégias e
equipamentos de TA

5

Formação docente

1

Trabalho docente

1

Fonte: elaboração própria

Temas focalizados/ano de publicação
Definições utilizadas, políticas que legitimam essa interface de uso
na educação e investigações sobre práticas já realizadas (2017)
Acessibilidade, inclusão e TA (2016)
Utilização do braile ou audiolivro por pessoas deficientes visuais
para o acesso a literatura (A2, 2016)
TICs aplicadas como TA na construção do conhecimento do aluno
com DV (2016)
Produtos para a mobilidade de crianças cegas (2015)
Formação continuada na área de educação física visando a
incorporação da TA como recurso facilitador na inclusão de alunos
com deficiência (2017)
Caracterização dos professores itinerantes no RJ e suas ações na
área de TA (2009)
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A Tabela 2 sinaliza um aspecto diferente da anterior: o ano da publicação. Enquanto
que nos periódicos A1 houve uma publicação em 2008, outra em 2011 e as sete restantes nos
últimos cinco anos, nos periódicos A2, esse número se concentra nos últimos três anos, havendo
apenas uma em 2009 e um período de cinco anos sem nenhuma publicação na área.
No tocante aos programas de pós-graduação, na UFSCAR foram identificadas 13
pesquisas, sendo nove dissertações e quatro teses, como exposto na Tabela 3.

Tabela 3: Categorias, quantidade (N), temas focalizados, ano e tipo de pesquisa produzido
na UFSCAR (Tese ou Dissertação)
Categorias

N

Tipo
(T/D)

Temas focalizados/ano
A percepção da família sobre a inclusão escolar e a Sala
de Recursos Multifuncional (2014)

4
Sala de
Recursos
Multifuncional

Atendimento Educacional Especializado
município no interior de São Paulo (2013)

em

um

Organização e funcionamento da Sala de Recursos
Multifuncional no município no interior de São Paulo
(2012)
O processo de escolarização do aluno com sequela de
mielomeningocele e a utilização de TA no contexto
escolar (2010)
Consultoria colaborativa escolar na área da deficiência
visual e da deficiência visual cortical (2017)

Formação
docente

3

D

Formação Docente para atuação na Sala de Recursos
Multifuncional (2017)
Formação de professores visando a implementação de
recursos de alta tecnologia assistiva para aa inclusão de
alunos com deficiência física (2012)
Efeitos da independência, TA e poder aquisitivo nos
papéis ocupacionais desempenhados por pessoas com
deficiência física em São Paulo (2012)

D

D

D

T
D
T

T

D
Efeitos do uso
da TA

3

Efeitos dos recursos de baixa TA nas atividades lúdicas
para crianças com deficiência física no ambiente escolar
(2010)
D
O uso da TA na escolarização de alunos com deficiência
física (2009)

TA na
perspectiva das
TIC
Centro de Apoio
Pedagógico
Fonte: elaboração própria

2
1

Consultoria colaborativa à distância em TA (2015)
Softwares de acessibilidade e DV (2013)
Contribuições oferecidas pelo Centro de Apoio
Pedagógico aos deficientes visuais no Maranhão (2010)

D
D
T
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A Tabela 3 revela uma distribuição dos trabalhos sobre TA no decurso de oito anos
(2009 a 2017). Em sete anos alternados houve a publicação de pelo menos um trabalho
acadêmico sobre o tema.
Na UNESP, foram selecionados sete trabalhos, sendo três dissertações e quatro teses,
dispostos na Tabela 4:

Tabela 4: Categorias, quantidade (N), temas focalizados, ano e tipo de pesquisa produzido
na UNESP (Tese ou Dissertação)
Categorias

Formação docente

N

Temas focalizados/ano

3

Formação de professores de Educação Física para
a inclusão educacional usando a TA (2015)
Formação continuada do professor de Educação
Física em TA visando a inclusão (2015)
Formação de docentes para o uso de TA (2012)

Tipo de
Trabalho
T

T

T

Trabalho docente

2

Sala de Recursos
Multifuncional

1

Prescrição de TA

1

Recursos e estratégias de TA a partir do ensino
colaborativo entre profissionais de saúde e da
educação (2103)
Conhecimento dos professores acerca da TA e
manuseio dos recursos (2009)
Recursos de TA que atendem à demanda funcional
de alunos com deficiência física (2015)
Processo de prescrição e confecção de recursos da
tecnologia assistiva para crianças com paralisia
cerebral no contexto da Educação Infantil (2010)

T

D
D
D

Fonte: elaboração própria

Assim como na Tabela 3, observa-se na Tabela 4 que a primeira dissertação que
focalizava TA na UNESP datou de 2009. Outra informação relevante é a pouca quantidade de
produções, apenas sete trabalhos ao longo de 12 anos.
Em síntese, as quatro tabelas apresentam alguns achados significativos: as publicações
foram mais expressivas nos últimos cinco anos, com relação à deficiência, a maioria dos
trabalhos versaram sobre questões relacionadas à deficiência física em seus distintos
desdobramentos, poucos trabalhos discorreram sobre a deficiência sensorial (DA e/ou DV) e
apenas dois retrataram a DMU. Grande parte desses trabalhos foram de autoria de profissionais
da Saúde. Na área educacional esse não tem sido o foco das pesquisas, o que é preocupante, já
que o professor irá lecionar para alunos com diversas deficiências e necessitará da tecnologia
assistiva para facilitar o aprendizado desse aluno. Outra questão relevante é a falta de diálogo
entre os profissionais dessas áreas, dificultando a compreensão da pessoa com deficiência em
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sua integralidade e os fatores ambientais e pessoais que interferem em sua funcionalidade.
Nenhum trabalho analisado abordou, especificamente, os serviços de TA.
Quanto à UNESA, na Linha de Pesquisa Representações Sociais e Práticas Educativas
foram produzidas 116 dissertações e 20 teses, no período compreendido entre 2006 e 2017,
sendo que nenhuma delas abordou a TA.

4.2 - Contexto e Participantes
A pesquisa foi desenvolvida em duas escolas, uma especializada, Instituto Benjamin
Constant (IBC) e uma regular com alunos deficientes visuais incluídos, a Escola Municipal
Paulo Freire (EMPF). Durante a coleta de dados, como não foi possível entrevistar responsáveis
na EMPF, fizemos contato com a Associação Fluminense de Amparo ao Cego (AFAC) e com
o Centro de Apoio ao Deficiente Visual de São Gonçalo (CADEVISG), pois nessas duas
instituições são atendidos alunos DV que estudam em escolas regulares.
Para fins desse trabalho, adotou-se a definição de cegueira legal e por essa razão
procuramos selecionar alunos que tivessem a mesma acuidade visual.
Participaram 31 sujeitos divididos em quatro grupos: professores dos anos iniciais do
Ensino Fundamental da instituição especializada, professores da escola regular e os
responsáveis pelos alunos que estudam nesses dois tipos de escolas. Todos foram informados a
respeito dos objetivos, procedimentos, riscos, inconveniências e potenciais benefícios da
pesquisa, concordaram em participar e assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (Anexo 6).
Especificamente em relação à quantidade de sujeitos, no escopo da TRS, Sá (1998, p.
92) afirma que “a representação manifestada por um certo número de sujeitos e por um número
maior seria a mesma. Costuma-se empregar um critério conhecido como de “saturação” para
chegar a esse número-limite (não definido previamente) no decorrer da pesquisa”. Nessa
pesquisa, atingiu-se a redundância no terceiro ou no quarto sujeito entrevistado de cada grupo,
porém decidimos realizar outras entrevistas para ratificar a redundância.

4.2.1 - Instituto Benjamin Constant (IBC)
O IBC completa 164 anos em 2018, sendo a primeira instituição para pessoas com
deficiência visual na América Latina e considerada centro de referência pelo MEC. Desde sua
inauguração, em 17 de setembro de 1854, o IBC utiliza o Sistema Braille como ferramenta de
leitura e escrita de pessoas cegas ou com baixa visão. Em 1857, já possuía uma oficina
tipográfica, empregando tipos especiais com pontos em relevo, importados da França. Em 1863,
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produziu sua primeira obra em braile, a “História Cronológica do Imperial Instituto dos
Meninos Cegos” (IBC, 2008).
No ano de 1939, a oficina tipográfica se transformou na Seção Braille, com máquinas
importadas da França e da Inglaterra. Três anos mais tarde, em 1942, o IBC começou a produzir
a Revista Brasileira para Cegos (RBC), tendo como público-alvo deficientes visuais adultos. A
Imprensa Braille do IBC, criada em 1943, é maior parque gráfico especializado em produção
braile do país.
Em 1949, com a publicação da Portaria no 504, de 17 de setembro, do Ministério da
Educação e Saúde, o IBC foi autorizado a distribuir gratuitamente livros em braile para todo o
território nacional. No final da década de 1950, teve início a produção da Revista Pontinhos,
destinada ao público juvenil. A RBC e a Pontinhos são as únicas duas revistas em braile do
Brasil (IBC, 2008).
Na década de 1980, a Imprensa Braille ganhou novo maquinário acoplável a
computadores e a produção de material em braile foi crescendo paulatinamente. No início dos
anos 2000, o IBC começa a adaptar livros didáticos e paradidáticos em fonte ampliada. Além
da Imprensa Braille, atualmente denominada Divisão de Imprensa Braille (DIB), a Divisão de
Produção de Material Especializado (DPME) adapta e produz diversos tipos de materiais táteis
para facilitar a aprendizagem dos alunos deficientes visuais.
O IBC possui uma escola de Ensino Fundamental (1º e 2º segmento), além da educação
precoce (zero a três anos) e da Educação Infantil. Capacita profissionais que atuam na área da
DV, assessora escolas e instituições, produz materiais especializados impressos em braile e
fonte ampliada, dentre outras atividades. Nesta instituição foram entrevistados todos os
professores regentes lotados no 1º ano do Ensino Fundamental e os professores de Informática
e de Música, totalizando 11 sujeitos. Todos relataram que em suas turmas havia um número
maior de alunos com DMU27 do que de alunos somente com DV. Foram entrevistados oito
responsáveis, sendo sete mães e um avô, o qual tem a guarda judicial da neta.

4.2.2 - Escola Municipal Paulo Freire (EMPF)
A Escola Municipal Paulo Freire (EMPF) está localizada no bairro do Fonseca em
Niterói, RJ. É considerada pela Fundação Municipal de Educação (FME) de Niterói como
escola de referência para a inclusão de alunos com deficiência visual, auditiva, física, intelectual
e com Transtornos do Espectro Autista (TEA).
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No IBC, no caso de DMU, uma das deficiências tem que ser a visual.
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A EMPF foi inaugurada em 2004, por meio do Decreto nº 9.180, de 7 de janeiro de 2004
(PREFEITURA DE NITEROI, 2004). É uma escola de Ensino Fundamental (1º e 2º segmento)
que dispõe de uma sala de recursos multifuncional, além de um prédio acessível com rampas,
barras de apoio e elevador para facilitar a locomoção de pessoas com mobilidade reduzida.
Para efetivar e garantir a inclusão dos alunos com deficiência na EMPF, a FME de
Niterói disponibilizou um professor de apoio para cada aluno, que o acompanha em todas as
atividades na sala de aula regular, sala de recursos, educação física, informática, soroban, e
artes. Todos esses professores têm formação em nível superior.
A capacitação desses profissionais é feita através de formação continuada, abordando
temas de interesse das diversas deficiências. No caso específico da DV, há uma Coordenadora
de Educação Especial – Deficiência Visual (pessoa cega congênita) que orienta e acompanha o
trabalho desenvolvido com os alunos cegos ou com baixa visão.
Na EMPF foram entrevistados sete professores (professores de apoio, da Sala de
Recursos Multifuncional, de Artes e de Informática) que atendiam a quatro alunos DV com
outras deficiências associadas matriculados no 1º segmento do ensino fundamental. Duas alunas
são irmãs.
Como nessa escola não foi possível entrevistar os responsáveis pelos alunos devido a
“ordens superiores”, contatamos a Associação Fluminense de Amparo aos Cegos (AFAC),
também em Niterói, para realizarmos entrevistas com os responsáveis por alunos DV que
estudavam em escolas regulares.

4.2.3 -Associação Fluminense de Amparo aos Cegos (AFAC)
A AFAC foi a primeira instituição filantrópica de Niterói, fundada em 1º de maio de
1931 por um grupo de pessoas da sociedade fluminense. O objetivo inicial era asilar pessoas
adultas com deficiência visual, oportunizando-as também a exercer cidadania. A primeira sede
da instituição, estava localizada no bairro de Boa Viagem. Nesse mesmo local, funcionava uma
fábrica de vassouras onde as pessoas asiladas exerciam atividades laborais (AFAC, 2018).
Após sete anos de funcionamento a sede da AFAC foi transferida para o bairro de Santa
Rosa. Ao longo de sua existência, a Associação vivenciou diversas políticas de assistência a
PcD. Em 1994, atendendo a regras nacionais e internacionais de atendimento a pessoa
deficiente, redimensionou suas ações, deixou de funcionar como abrigo e tornou-se um Centro
de Habilitação e Reabilitação (CHR) na área da DV (AFAC, 2018).
Como CHR, a AFAC possibilitou ao DV acesso aos estudos, a capacitação e inclusão
no mercado de trabalho e o reingresso a vida social. Desde 1995, em convênio com a Prefeitura
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de Niterói, criou o Programa de Desenvolvimento Infantil para atender a bebês e crianças com
DV (AFAC, 2018).
Devido ao crescimento da instituição, houve a necessidade de uma nova mudança.
Desde 2005, encontra-se em sua sede própria, localizada no Ponto Cem Réis, no Fonseca. O
espaço e os atendimentos foram ampliados e em 2006 a instituição iniciou um projeto pioneiro
no Estado do Rio de Janeiro, o treinamento de cães-guias, objetivando capacitar adestradores
para o treinamento dos aninais. Dois cães foram adestrados e entregues a pessoas com DV,
porém em 2008, devido à falta de patrocínio, o projeto foi encerrado (AFAC, 2018).
Ainda no ano de 2006, através de um convênio com a Fundação Municipal de Saúde de
Niterói, foi formalizado um contrato de prestação de serviço no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS). Quatro anos depois a AFAC foi credenciada como umas primeiras instituições
brasileiras habilitada como Unidade de Reabilitação Visual, decretado pela Portaria nº 27, de
19 de janeiro de 2010, sendo a única instituição fluminense com atendimento a essa clientela.
Com a habilitação, passou a atender a demanda dos DV do estado do Rio de Janeiro com
atendimentos e serviços especializados (AFAC, 2018).
A partir de 2012, foi incluída na Rede Estadual de Oftalmologia, sendo referência em
reabilitação visual e dispensação de óculos, próteses oculares, dentre outros recursos de TA.
Em 2014, a instituição tornou-se um Centro Especializado de Reabilitação (CER), classificado
como tipo II por promover atendimento a pessoas com DV e com Deficiência Intelectual (DI).
Na DI, o atendimento é destinado a pessoa com alteração no processo de desenvolvimento
intelectual, interação social, comportamento e comunicação que necessitem de adaptações para
desempenharem atividades com autonomia e independência, de acordo com a funcionalidade
de cada sujeito (AFAC, 2018).
Atualmente, a AFAC dispõe de uma equipe interdisciplinar composta por Assistentes
Sociais, Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos, Médicos, Musicoterapeutas, Pedagogos, Psicólogos,
Terapeutas Ocupacionais e oferece os seguintes serviços: triagem auditiva, visual, psíquica e
de linguagem de recém-nascidos, bebês e crianças de até três anos, estimulação precoce,
integração sensorial28, atendimentos integrados, serviço de aprendizagem para crianças e
adolescentes com dificuldades na aquisição de conhecimento, Fonoaudiologia infantil, para
adultos e idosos, Serviço Social, consulta médica em atenção especializada (Neurologia,
28

Recurso terapêutico desenvolvido pela Terapeuta Ocupacional norte-americana Jean Aires. De acordo com o
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional é definida como “processo neurológico que organiza as
sensações do próprio corpo e do ambiente, integrando os sistemas sensoriais, essenciais para a interação do
indivíduo com seu meio e a melhora do seu desempenho ocupacional”. (Disponível em:
https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=6917. Acesso em: 09 abr. 2018).
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Oftalmologia, Oftalmologia especializada29 e Psiquiatria), Fisioterapia, Orientação e
Mobilidade (OM)30, Alfabetização em Braille, Informática adaptada31, além de Oficina de
Órtese e Prótese.
Na AFAC foram realizadas entrevistas com três responsáveis residentes em Belford
Roxo, Magé e Niterói. Porém, tivemos que interromper o trabalho iniciado devido a ordens
superiores e as informações coletadas não puderam ser analisadas.
Na tentativa de tentar formar um grupo de responsáveis por alunos com DV que
estudavam em escola regular para serem entrevistados, contatamos outra instituição, o Centro
de Apoio ao Deficiente Visual de São Gonçalo (CADEVISG).

4.2.4 - Centro de Apoio ao Deficiente Visual de São Gonçalo (CADEVISG)
O CADEVISG é uma organização não governamental sem fins lucrativos, fundada em
2006, pelos integrantes do Lions Clube de São Gonçalo, município do Rio de Janeiro, que
buscavam uma forma de apoiar as pessoas com deficiência visual e seus familiares. A princípio
os integrantes do Lions buscavam contemplar a população de São Gonçalo e cidades próximas
com dois tipos de ações independentes, porém, interligadas por finalidades objetivas. Por um
lado tomar a iniciativa, com apoio do poder público local, de realizar campanhas educativas
voltadas para alertar a população quanto à necessidade de prevenção dos problemas de saúde
que provocam a perda da visão e da urgência de acompanhamento especializado para os que
apresentassem os sintomas de deficiência visual em transcurso ou iminente perda de visão, e a
construção de uma clínica especializada em cirurgias que pudessem corrigir ou minimizar os
efeitos da perda da visão, inclusive com transplantes, mas não conseguindo o apoio necessário
para as ações pretendidas e não desistindo de apoiar de alguma forma as pessoas com
deficiência visual, optaram por criar, com recursos próprios, um centro de apoio, habilitação e
reabilitação.
A instituição contava com um corpo técnico operacional atuando em sede provisória
desde 2006. Em abril de 2008 foi inaugurado a sede definitiva, funcionando no bairro do Porto
Velho em São Gonçalo.
Enquanto missão institucional, o CADEVISG se propõe a auxiliar a pessoa com
29

Oftalmologia Especializada se refere às subespecialidades da oftalmologia: catarata, córnea, glaucoma, neurooftalmologia, oftalmologia pediátrica, oncologia ocular, plástica ocular e órbita, retina, uveíte, visão subnormal,
dentre outras.
30
Orientação e Mobilidade: Conjunto de técnicas utilizadas pela pessoa com deficiência visual (cega ou baixa
visão) ou surdocega para se locomover com autonomia, independência e segurança.
31
Informática adaptada: utilização de recursos de tecnologia assistiva que permitem a pessoa com deficiência
visual utilizar o computador de maneira independente.
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deficiência visual a ter uma vida independente e produtiva com capacidade de mobilidade,
trabalho e renda, gerando autonomia financeira, resgatando sua autoestima e dignidade,
respeitando as singularidades do indivíduo.
Atualmente as metas operacionais são voltadas para a habilitação de crianças que
perderam a visão na primeira infância, reabilitação de pessoas que perderam a visão na
adolescência ou na idade adulta, com destaque para o aprendizado da leitura e escrita no Sistema
Braille e do Soroban para cálculos matemáticos, além de capacitação profissional, além de
atividades terapêuticas, culturais, artísticas e desportivas.
O trabalho é desenvolvido por uma equipe técnica especializada oferecendo serviços
terapêuticos (Arteterapia32, Estimulação precoce - crianças até 06 anos -, Fisioterapia,
Fonoaudiologia, Massoterapia33, Musicoterapia34, OM, Psicologia, Psicomotricidade,
Psicopedagogia35, Serviço Social e Terapia Ocupacional36), educacionais (leitura e escrita no
Sistema Braille, soroban e inclusão digital com programas específicos para DV), culturais
(teatro, música instrumental e canto coral) e desportivos (atletismo e judô).
No CADEVISG, sete crianças atendiam aos nossos critérios. Foram entrevistados cinco
responsáveis, sendo quatro mães e uma avó que possuía a guarda judicial do neto. As outras
duas crianças estavam temporariamente afastadas da instituição pelas seguintes razões: uma
delas estava com o irmão acidentado e não tinha quem a levasse a instituição e a outra, o
responsável tinha perdido o passe livre municipal por uso inadequado do mesmo, não tendo

Segundo a Associação de Arteterapia do Rio de Janeiro (AARJ) a Arteterapia “é o uso terapêutico da atividade
artística no contexto de uma relação profissional por pessoas que experienciam doenças, traumas ou dificuldades
na vida, assim como por pessoas que buscam desenvolvimento pessoal”. (Disponível em: http://aarj.com.br/site/aarteterapia/. Acesso em: 09 abr. 2018).
33
É um conjunto de manobras exercidas com as mãos, outras partes do corpo ou com aparelhos específicos, sobre
uma ou mais partes do corpo. Tem finalidades terapêutica, relaxante, estética ou desportiva.
34
De acordo com a Associação de Musicoterapia do Estado do Rio de Janeiro a “Musicoterapia é a utilização da
música e/ou seus elementos (som, ritmo, melodia e harmonia) por um musicoterapeuta qualificado, com um cliente
ou grupo, num processo para facilitar, e promover a comunicação, relação, aprendizagem, mobilização, expressão,
organização e outros objetivos terapêuticos relevante, no sentido de alcançar as necessidades físicas, emocionais,
mentais, sociais e cognitivas”. (Disponível em: http://www.zmtrj.com.br/musicoterapia/. Acesso em: 09 abr.
2018).
35
A Associação Brasileira de Psicopedagogia (ABPp) definiu a Psicopedagogia como “um campo de atuação em
Educação e Saúde que se ocupa do processo de aprendizagem considerando o sujeito, a família, a escola, a
sociedade e o contexto sócio-histórico, utilizando procedimentos próprios, fundamentados em diferentes
referenciais teóricos”. (Disponível em: http://www.abpp.com.br/documentos_referencias_codigo_etica.html.
Acesso em: 09 abr. 2018).
36
O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) definiu a Terapia Ocupacional como
uma “Profissão nível superior voltada aos estudos, à prevenção e ao tratamento de indivíduos portadores de
alterações cognitivas, afetivas, perceptivas e psico-motoras, decorrentes ou não de distúrbios genéticos,
traumáticos e/ou de doenças adquiridas, através da sistematização e utilização da atividade humana como base de
desenvolvimento de projetos terapêuticos específicos, na atenção básica, média complexidade e alta
complexidade”. Disponível em: https://www.coffito.gov.br/nsite/?page_id=3382. Acesso em: 09 abr. 2018).
32
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condições de arcar com as despesas de passagem.
Conforme relato da diretora, da coordenadora técnica e da assistente social o baixo
número de usuários que estavam frequentando a instituição podia ser explicado pela ausência
do transporte especial disponibilizado pelo poder público municipal. Esse serviço é terceirizado
pela prefeitura e desde setembro de 2017 os motoristas ficaram sem receber seus salários,
havendo muitos atrasos no pagamento dos mesmos. Até dezembro do mesmo ano, o serviço foi
prestado, porém esse ano o serviço não retornou, prejudicando as pessoas com deficiência que
necessitam desse transporte para fins diversos. Outro fator prejudicial a frequência, foi causada
pelo surto de conjuntivite viral que afetou diversas cidades da região sudeste e impediu que
alguns usuários tivessem assiduidade.
Em síntese, foram entrevistados 11 professores do IBC, sete professores da EMPF, oito
responsáveis por alunos com DV que estudam no IBC e cinco responsáveis por alunos com DV
que estudam em escolas regulares, recrutados no CADEVISG.

4.3 - Procedimentos e Instrumentos de Coleta de Dados
Analisar representações sociais é uma tarefa complexa e por essa razão somente um
procedimento e um instrumento de coleta de dados não são suficientes para responder às
questões do estudo. Para Jodelet, (2001, p. 12),

a pesquisa em representações sociais apresenta um caráter ao mesmo tempo
fundamental e aplicado e recorre a metodologias variadas: experimentação em
laboratório e campo; enquetes por meio de entrevistas, questionários e
técnicas de associação de palavras, observação participante, análise
documental e de discurso etc.

Moscovici (2012b) afirma que os fenômenos não podem ser analisados de maneira
isolada ao seu contexto, considerando que as representações são instituídas pela linguagem e
formadas em um ambiente humano complexo. Como ele explica,

se as representações sociais servem para tornar familiar o não familiar, então
a primeira tarefa dum estudo de científico das representações é tornar o
familiar não familiar, a fim de que elas possam ser compreendidas como
fenômenos e descritas através de toda técnica metodológica que possa ser
adequada nas circunstâncias específicas. A descrição, é claro, nunca é
independente da teorização dos fenômenos e, nesse sentido, a teoria das
representações sociais fornece o referencial interpretativo tanto para tornar as
representações visíveis como para torna-las inteligíveis como formas de
prática social (MOSCOVICI, 2012b, p. 25).
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Ao realizar um levantamento das primeiras pesquisas realizadas em representações
sociais, Moscovici (2012b) destacou quatro princípios metodológicos: o material deve ser
obtido de amostra de conversações normalmente usadas na sociedade; considerar as
representações como meio de recriar a realidade; o caráter das representações sociais é revelado
especialmente em tempos de crise e resistências, quando um grupo ou suas imagens estão
passando por mudanças; e as pessoas que elaboram tais representações são vistas como uma
espécie de “professores” amadores e os grupos que a formam como “especialistas” em um
determinado assunto.
Nessa pesquisa realizamos apenas entrevistas semiestruturadas com professores e
responsáveis, pois não foi possível fazer observação em sala de aula e tampouco grupos focais
com os grupos identificados.
Entrevistas, conforme Minayo, Deslandes e Gomes (2015, p. 64), são caracterizadas de
acordo com a sua forma de organização e classificadas em sondagem de opinião,
semiestruturada, aberta ou em profundidade e focalizada. Para esses autores, a entrevista
semiestruturada “combina perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a
possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender a indagação formulada”.
Já Moreira e Callefe (2008) esclareceram que a entrevista semi-estruturada não tem um
roteiro tão rígido quanto a entrevista estruturada, mas apresenta uma estrutura mínima, para que
a mesma possa ser desenvolvida. Não há necessariamente uma ordem a ser seguida e, de acordo
com o desenvolvimento da conversa, algumas questões podem ser antecipadas ou postergadas.
Nesse modelo, o entrevistado pode discorrer sobre o assunto da maneira como julgar mais
conveniente.
Manzini e Glat (2014) consideraram que a entrevista é um recurso metodológico muito
utilizado em pesquisas na área de Educação, necessitando, porém, de conhecimento teórico e
treinamento prático. Advertiram, que a análise das informações coletadas do material não é uma
tarefa fácil para o pesquisador iniciante.
Independente da metodologia utilizada, “o objetivo é a busca de uma validade científica
por meio da análise” (MANZINI; GLAT, 2014, p. 3). Para isso, há de se ter rigor metodológico
para que a análise das falas se converta em dados científicos e a apresentação minuciosa de
como os dados foram interpretados. Manzini e Glat (2014) salientaram que no campo da
Educação Especial, isso não deve ser diferente, porém acrescentam um novo dado: o objeto de
pesquisa. Discorreram que, ao se trabalhar com PcD, altas habilidades/superdotação, TEA ou
outras necessidades especiais, há de se considerar o estigma imposto pela sociedade, geralmente
com concepções depreciativas.

61

Para nossa pesquisa, foram preparados dois roteiros de entrevistas, um para os
professores (Apêndice 1) e outro para os responsáveis (Apêndice 2). O roteiro dos professores
foi composto, inicialmente, por 10 perguntas que envolviam a formação profissional (inicial e
continuada), a experiência prévia na área da deficiência, além de questões específicas que
envolviam a TA. Optou-se por desmembrar o conceito de TA em diversas perguntas para
melhor compreensão das crenças, valores e signos atribuídos por esses profissionais a esse
possível objeto de representação social. De acordo com as informações colhidas no ato da
entrevista, outras perguntas foram realizadas para maior e melhor compreensão do assunto.
O roteiro dos responsáveis, foi composto inicialmente por 16 perguntas divididas em
quatro blocos: informações sobre os responsáveis, a criança, a escola e situações que envolviam
a residência da criança.
As análises das entrevistas foram realizadas por meio da Análise de Conteúdo, método
que foi desenvolvido nos Estados Unidos, no princípio do século XX em um contexto
behaviorista das Ciências Humanas. Teve como expoente Harold Lasswell, que fez análises de
imprensa e de propaganda desde 1915 (BARDIN, 2016). De acordo com Bardin (2016, p. 48),
a análise de conteúdo é

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimento relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) dessas mensagens.

Segundo ela, o método tem como objetivos a superação da incerteza e o enriquecimento
da leitura pela descoberta de conteúdos e estruturas que por pressuposição não era possível a
compreensão. Possui duas funções, que na prática, podem ou não se dissociar: uma heurística,
ampliando a probabilidade de descoberta, e uma função de “administração da prova”
possibilitando hipóteses sob a forma de questões que serão verificadas pelo método e
posteriormente confirmadas ou revogadas. Na prática, essas duas funções podem coexistir de
maneira complementar.
Dois tipos de documentos podem ser submetidos a análise de conteúdo: documentos
suscitados pela necessidade do estudo ou documentos naturais, produzidos na realidade de
maneira espontânea. Para a realização da análise deve-se atentar a quatro regras: da
homogeneidade, ou seja, não se pode agrupar conteúdos distintos; da exaustividade, esgotando
sempre a totalidade do material; da exclusividade, onde um elemento do conteúdo não pode ser
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classificado aleatoriamente em duas categorias distintas; e a adequação ou pertinência, a análise
deve ser adaptada ao conteúdo e ao objetivo (BARDIN, 2016).
No caso dessa pesquisa, foram analisados documentos naturais, as entrevistas, que
foram produzidas espontaneamente. Atentou-se para as orientações descritas pela autora de que
“as entrevistas semidiretivas (...) devem ser registradas e integralmente transcritas incluindo
hesitações, risos, silêncios, bem como estímulos do entrevistador” (BARDIN, 2016, p. 93). Ela
chamou a atenção para a complexidade e multidimensionalidade do material verbal adquirido
a partir da entrevista e que é difícil estabelecer um quadro categorial único e homogêneo.
Conforme sua orientação, é preferível “atacar em vários flancos” (BARDIN, 2016, p. 120) a
partir de duas possibilidades: ou assumir um ponto de vista mais generalista e homogêneo ou
analisar aspectos específicos, porém as duas se complementam.
Cabe ao analista realizar uma leitura polissêmica, tentando compreender o sentido da
comunicação para além da questão literal. Nas palavras de Bardin (2016, p. 47), é preciso
“atingir através de significantes, ou de significados (manipulados), outros “significados” de
natureza psicológica, sociológica, política, histórica etc”.
No escopo das técnicas de análise de conteúdo, optou-se por realizar a análise categorial
temática para melhor compreensão da realidade investigada. De acordo com a autora,
cronologicamente essa é a técnica mais antiga e a mais utilizada na prática. Nesse tipo de análise
o texto é desmembrado em categorias e subcategorias.
A análise de conteúdo é organizada em três eixos cronológicos: primeiro, a pré-análise;
segundo a exploração do material e terceiro, o tratamento dos resultados, a inferência e a
interpretação.
A pré-análise é a fase de organização dos dados, objetivando a operacionalidade e a
sistematização das ideias preliminares para posterior condução de um plano de análise. Essa
fase possui três missões: a escolha dos documentos que serão analisados, a formulação de
hipóteses e objetivos e a elaboração de indicadores que embasem a interpretação dos resultados
obtidos (BARDIN, 2016).
Inicialmente foi feita a leitura flutuante do material coletado para que o pesquisador
tivesse um maior contato com ele, possibilitando elaborar algumas impressões. Em seguida,
dividiu-se os componentes das mensagens analisadas em categorias e subcategorias.
Bardin, (2016, p. 147) definiu a categorização como “uma operação de classificação de
elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e, em seguida, por reagrupamento
segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos”. Para ela os critérios de
seleção podem ser semânticos, sintáticos, léxicos ou expressivos.
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A autora explica que a categorização é um processo formado por duas etapas: o
inventário, que é a separação dos elementos, e a classificação, momento em que o analista
organiza os elementos de tal maneira que haja uma organização da mensagem. O processo de
categorização pode ser feito por dois processos inversos: no procedimento por “caixas” o
sistema de categorias é definido previamente e os elementos são distribuídos à medida em que
são encontrados. É aplicável nos casos em que o material decorre de trabalho teórico hipotético.
No procedimento por “acervo”, o sistema de categorias não é fornecido previamente, sendo
resultado da classificação analógica e progressiva dos elementos. Somente no final da análise,
as categorias são nomeadas. Nessa pesquisa adotou-se o critério semântico para a categorização
a partir do procedimento por acervo.
Bardin (2016) discorreu que um conjunto de categorias boas deve possuir as seguintes
qualidades: exclusão mútua: cada elemento só pode estar presente em uma categoria ou
subcategoria; homogeneidade: qualidade dependente do princípio da exclusão mútua. Nesse
caso, um único princípio de classificação deve organizar a análise; pertinência: uma categoria
é pertinente quando se adapta ao material a ser analisado; objetividade e fidelidade: princípios
muito relevantes desde o início do método. O analista deve indicar o que determina a entrada
de um elemento em uma categoria; e produtividade: um conjunto de categorias é dito produtivo
quando possibilita um número elevado de inferências e de novas hipóteses.
A Tabela 5 mostra a frequência de ocorrência das categorias e subcategorias para o
grupo dos professores de alunos com DV.

Tabela 5 - Frequência de ocorrência (F) das categorias e subcategorias para docentes
Categoria
1. Formação docente
2. Trabalho docente
3. Recursos de TA
4. Atendimento

Subcategoria
(1) Utilização
(2) Acesso aos recursos
(3) Definição de TA pelos professores
-

F
17
17
18
26
18
9

Fonte: elaboração própria

Foram construídas quatro categorias. A primeira categoria, Formação docente foi
composta por falas sobre a formação inicial e continuada dos professores. A segunda, Trabalho
docente agrupou as falas relativas as especificidades do trabalho. A terceira, Recursos de TA,
contém três subcategorias: (1) Utilização, abarcando os equipamentos, estratégias e recursos
utilizados pelos docentes, (2) Acesso aos recursos, na escola e em casa e (3) Definição da TA
pelos professores, apresentando como os mesmos a definem. A quarta categoria, Atendimento,
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agrupou as falas relativas aos atendimentos especializados e a parceria com profissionais da
área da saúde.
A Tabela 6 mostra a frequência de ocorrência das categorias e subcategorias para o
grupo dos responsáveis por alunos com DV.

Tabela 6 - Frequência de ocorrência das categorias (F) e subcategorias para responsáveis
Categoria

1. Ensino

2. Atendimento

2. Formação Docente
4. Trabalho Docente

Subcategoria
(1) Recursos de TA
(2) Conhecimento dos responsáveis sobre a sala de aula
(3) Atividades desenvolvidas pelo aluno
(4) Frequência do aluno
(5) Comunicação com os responsáveis
(6) Orientação aos responsáveis
(7) Queixa dos responsáveis
(1) Tipo e local de atendimento
(2) Infraestrutura
(3) Orientação aos responsáveis
(4) Concepção dos responsáveis sobre o atendimento
realizado
(5) Escolha pela escola
-

F
13
7
12
4
3
13
8
9
5
5
3
13
5
4

Fonte: elaboração própria

Para os responsáveis surgiram quatro categorias. A primeira, denominada Ensino foi
formada por sete subcategorias: (1) Recursos de TA, onde foram agrupadas as falas relativas
aos materiais específicos para DV; (2) Conhecimento dos responsáveis sobre a sala de aula,
indicando o conhecimento ou desconhecimento do espaço físico frequentado pelo aluno; (3)
Atividades desenvolvidas pelo aluno, indicando o tipo de atividade e o modo como as mesmas
foram desenvolvidas; (4) Frequência do aluno, sinalizando se o aluno estava ou não
frequentando a escola e o motivo no caso da não frequência; (5) Comunicação com os
responsáveis, relativo à forma como a comunicação foi ou não efetiva; (6) Orientação aos
responsáveis, trazendo as falas sobre orientações fornecidas pela escola ou pelos professores; e
(7) Queixa dos responsáveis, apontando reclamações dos responsáveis a questões relacionadas
ao ensino.
A segunda, Atendimento, foi formada por cinco subcategorias: (1) Tipo e local de
atendimento, que agrupou falas referentes aos atendimentos realizados nos âmbitos clinico e
pedagógico e onde os mesmos foram realizados; (2) Infraestrutura, sobre a precariedade física
e a carência de material; (3), Orientação aos responsáveis salientando as falas dos profissionais
relacionadas a orientações em TA; (4) Concepção dos responsáveis sobre os atendimentos
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realizados, referindo-se a como o responsável compreende a importância do atendimento para
maior funcionalidade do aluno; e (5) Escolha pela escola, retratando a preferência dos
responsáveis pela escola regular ou especializada.
A terceira, Formação docente, agrupamos as falas dos responsáveis sobre a formação
dos professores. A quarta, Trabalho docente, foi destacado o trabalho do professor e as
dificuldades para atender as especificidades do aluno incluído por motivos diversos.
No próximo capítulo, serão apresentados os resultados alcançados a partir da análise
dos dados coletados, exibidos de acordo com as categorias e suas subcategorias com a intenção
de identificar, analisar e comparar as possíveis representações sociais elaboradas por
professores e por responsáveis pelos alunos com DV.
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5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Apresentaremos os resultados da pesquisa por meio de duas seções: (1) Os sujeitos da
pesquisa e (2) Análise das entrevistas.

5.1. Os sujeitos da pesquisa
Participaram da pesquisa 31 sujeitos distribuídos em quatro grupos: (1) 11 professores
do IBC; (2) sete professores da EMPF, (3) oito responsáveis por alunos que estudam em escola
especial e (4) cinco responsáveis por alunos que estudam em escolas regulares.
No grupo de professores foram coletadas informações quanto ao gênero, idade,
formação escolar, tempo de conclusão da graduação, experiência prévia com DV, tempo de
magistério nas escolas pesquisadas. Buscamos identificar também os professores com algum
tipo de deficiência.
No grupo dos responsáveis foram coletadas informações sobre o parentesco com o
aluno, a faixa etária, escolaridade, profissão e município em que residiam.

5.1.1 - Características dos professores do Instituto Benjamin Constant
Em relação à distribuição entre homens e mulheres, verificou-se que de 11 professores,
10 são mulheres. Esse dado encontra-se em consonância com o Censo Escolar 2017, que
revelou que 80% dos docentes da Educação Básica são do sexo feminino, sendo nove mulheres
para cada 10 profissionais (INEP, 2017).
Quanto à faixa etária, quatro professores têm idade igual ou superior a 60 anos, três
entre 30 e 39 anos, dois entre 50 e 59 anos e dois entre 20 e 29 anos. A distribuição da faixa
etária é concentrada em duas: entre 20 e 39 (cinco sujeitos) anos e entre 50 e mais de 60 anos.
No Censo Escolar 2017, as faixas etárias mais prevalentes são 30 a 39 anos e 40 a 49 anos
(34,5% e 31,2% do total, respectivamente) e a faixa etária de 60 anos ou mais (3,2%) a menos
prevalente. Nesses percentuais foram considerados os anos iniciais e finais da Educação Básica.
A contraposição dos achados dessa pesquisa com os do Censo pode ser explicada pela
realização esporádica de concurso público para provimentos de vagas de docente no IBC.
No tocante à formação acadêmica, seis professores fizeram especialização, apenas um
professor fez só graduação e quatro têm mestrado. Esse resultado é também apontado pelo
Censo Escolar 2017: 76,2% dos professores que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental
tem nível superior completo.
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Sobre o tempo de conclusão da graduação, verificamos que um grupo formado por
quatro professores têm 31 anos ou mais de magistério e do outro grupo de três professores com
um a 10 anos de magistério. No IBC, dentre os 11 os professores participantes, apenas três têm
menos de 11 anos de formação, ou seja, esses professores passaram por diversas reformas na
legislação educacional incluindo àquelas específicas às PcD. Em relação a experiência com
alunos DV anterior ao IBC, apenas dois professores tinham experiência em lecionar para essa
clientela. A falta de experiência do professor para trabalhar com o aluno deficiente é apontada
em muitas pesquisas que enfocam a formação e o trabalho docente. Devido à essa falta de
experiência, os professores do IBC acabam aprendendo a trabalhar com alunos DVs na própria
instituição, através da prática e da troca entre seus pares.
Quanto ao tempo de magistério no IBC, há uma mesma distribuição entre docentes que
têm entre um a 10 anos e 21 a 30 anos de atuação em docência. Uma única professora possui
deficiência visual congênita.
Podemos dizer que o grupo de professores da escola especializada (IBC) são na sua
maioria mulheres, distribuídas em duas faixas etárias (entre 20 e 39 anos e entre 50 e mais de
60 anos), todas têm curso superior e estão formadas há mais de 11 anos, apenas duas delas
tinham experiência prévia no trabalho com alunos DVs, cinco trabalham na instituição há
menos de 10 anos e somente uma professora tem deficiência visual.

5.1.2. Características dos professores da Escola Municipal Paulo Freire
Com relação ao sexo, cinco professores são mulheres e dois são homens, o que indica a
prevalência da presença feminina também na EMPF, o que também é constatado no Censo
Escolar 2017 (INEP, 2017) ao referir-se sobre os docentes dos anos iniciais do Ensino
Fundamental.
No concernente a faixa etária, constatamos que três professores têm 30 e 39 anos, dois
têm entre 40 e 49 anos, um tem mais de 50 e um entre 20 e 29 anos.
Quanto à formação acadêmica, todos são graduados e, dentre os sete professores, três
têm especialização e um tem mestrado. Assim como no IBC, nenhum professor tem doutorado.
O tempo de conclusão da graduação, sendo que quatro professores se formaram entre 1 a 10
anos e três entre 11 e 20 anos. O tempo de magistério dos professores da EMPF: seis têm entre
1 e 10 anos de atuação na instituição e um entre 11 e 20 anos. Em referência a experiência com
alunos DV anterior a EMPF, verificamos que dentre os sete professores, somente dois tinham
lecionado para essa clientela. Dentre os sete professores, um tem deficiência visual congênita e
outro tem deficiência física adquirida.
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O grupo de professores da EMPF, escola regular, também é constituído por mais
mulheres, com idade entre 30 a 39 anos, três possuem especialização e três somente graduação,
quatro têm entre um e 10 anos de formado, apenas dois tinham experiência prévia no trabalho
com alunos DVs, seis trabalham nessa escola entre um e 10 anos e dois professores têm
deficiência, sendo um deficiente visual e o outro físico.
Comparando as características dos professores das duas escolas, verificamos que a
maioria é mulher, formadas em nível superior e não tinham experiência anterior com alunos
DVs. Quanto à faixa etária, tempo de formação e tempo de trabalho nas instituições os grupos
se diferem: na escola regular há concentração na faixa etária de 30 e 39 anos, no IBC esta
concentração se dá em duas faixas (entre 20 e 39 anos e entre 50 e mais de 60 anos); no IBC as
professoras têm mais de 11 anos de formadas contra entre 1 e 10 anos de formação das
professoras da EMPF; no IBC elas trabalham há mais de 11 anos na instituição contra 1 e 10
anos de trabalho das professoras da EMPF.

5.1.3 - Características dos responsáveis por alunos do Instituto Benjamin Constant
Quanto ao parentesco do responsável com o aluno, sete são suas mães e um é avô que
acompanham o processo de escolarização do aluno deficiente visual.
Em relação à faixa etária dos responsáveis, sete deles têm mais de 31anos, sendo que
quatro têm entre 30 e 40 anos e três entre 40 a 50 anos.
No que diz respeito à escolaridade, dois responsáveis têm formação superior com
especialização e apenas um tem Ensino Fundamental incompleto.
Outro dado considerado foi a profissão desses sujeitos. Na entrevista, metade dos
responsáveis disseram que não estavam exercendo qualquer atividade laboral.
Quanto ao município em que o responsável e a criança residem, apenas uma família não
mora no Rio de Janeiro. As demais são moradoras de bairros periféricos, distantes do IBC.
Podemos dizer que o grupo de responsáveis por alunos que estudam no IBC é
constituído por mulheres, suas mães, com mais de 30 anos, concluíram o Ensino Fundamental,
metade delas não exercem nenhum tipo de atividade laboral e moram no município do Rio de
Janeiro, porém distante do IBC.

5.1.4 - Características dos responsáveis por alunos DV que frequentavam o CADEVISG
e estudam em escolas regulares
Todos os responsáveis eram mulheres, sendo uma delas avó do aluno. Quanto à
faixa etária dos responsáveis, constatou-se que dois têm entre 31 a 40 anos, dois entre 41 a 50
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anos e um mais de 50 anos. Considerando a residência, verificamos que quatro responsáveis
moram no município de São Gonçalo, porém em bairros distantes do CADEVISG.
No que concerne à escolaridade, verificou-se que apenas um dos responsáveis não
concluiu o Ensino Fundamental. Em relação à profissão, somente um responsável exercia
atividade laboral como autônomo.
O grupo de responsáveis por alunos que frequentam o CADEVISG e estudam em
escolas regulares é constituído por mulheres, mães desses sujeitos, com mais de 31 anos, apenas
uma delas não concluiu o Ensino Fundamental. Somente uma exerce atividade laboral e residem
distante do CADEVISG.
Ao compararmos as características dos responsáveis por alunos DV das duas
instituições, verificamos que são mulheres, com mais de 30 anos, concluíram o Ensino
Fundamental, não trabalham e moram distante da escola aonde seus filhos estudam.

5.2 – Análise das entrevistas
As análises serão apresentadas por categoria e em sequência. As falas dos professores
foram reproduzidas integralmente ao longo das análises e expressam o posicionamento dos
professores e dos responsáveis entrevistados, respectivamente. Nos extratos, estão marcados
em negrito os trechos que queremos chamar mais a atenção.

5.2.1 - Categorias referentes aos docentes
As quatro categorias referentes aos docentes referem-se às falas dos profissionais que
atuam nas escolas aonde foi realizada a pesquisa, como mostra a Tabela 5 reproduzida a seguir.
Tabela 5 – Frequência de ocorrência (F) das categorias e subcategorias para docentes
Categoria
1. Formação docente
2. Trabalho docente
3. Recursos de TA
4. Atendimento

Subcategoria
(1) Utilização
(2) Acesso aos recursos
(3) Definição de TA pelos professores
-

F
17
17
18
26
18
9

Fonte: elaboração própria

Utilizamos a sigla PEE para nos referirmos aos professores da escola especializada e
PER para professores de escola regular.
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5.2.1.1 - Categoria 1: Formação Docente
Nessa categoria foram incluídas falas relativas à formação inicial e continuada dos
professores. Todos os professores do IBC têm formação na área da DV, sendo por cursos
distintos. Os professores que ali ingressaram na década de 80 e 90 fizeram o Curso de
Qualificação de Professores na Área da Deficiência da Visão, sendo esta uma qualificação
profissional em nível de formação continuada, totalizando 600 horas teórico-práticas. Como o
IBC até o ano passado não tinha no seu regimento interno a competência para a chancela de
cursos de pós-graduação lato sensu, a certificação não era equivalente ao título de especialista,
embora os professores utilizassem em seus discursos os termos “cursão” ou “especialização”,
se referindo àquela qualificação devido a extensa carga horária. A primeira turma desse curso
data de 1947 e a última foi formada em 2011. Ao longo do tempo, a grade curricular sofreu
inúmeras alterações para atender as exigências vigentes, bem como a carga horária que foi
reduzida a 520 horas. Esta qualificação apresentava a seguinte estrutura curricular:

Quadro 1 - Estrutura Curricular do Curso de Qualificação de Professores na Área da
Deficiência da Visão – Ano 2011
EIXOS
TEMÁTICOS

Educação e Cidadania

Abordagem MédicoOftalmológica

Desenvolvimento e
Aprendizagem

Especificidades
Curriculares

Tecnologias Assistivas

DISCIPLINAS
Educação e Educação Especial: Conceituação e
Histórico
Modalidades de Atendimento à Pessoa com
Deficiência Visual.
Implicações Sociais da Deficiência Visual
Anatomia, Fisiologia e Patologia dos Órgãos da
Visão
Diagnóstico, Prognóstico, Prescrição, Cuidados
Especiais e Prevenção da Deficiência Visual
Visão Subnormal
Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem
Estimulação Precoce
Psicomotricidade
Educação Pré-Escolar
Alfabetização em Braile
Alfabetização em Baixa Visão
Baixa Visão
Orientação e Mobilidade
Práticas Educativas para uma Vida Independente
Técnicas de Leitura e Escrita no Sistema Braille
Técnicas de Cálculo e Metodologia do Ensino do
Soroban
Produção de Material Didático
Adaptação, Transcrição e Impressão de Textos no
Sistema Braille
Programas de Informática

CARGA
HORÁRIA
(hora aula)

12

6

10
16
12
16
38
16
20
20
20
100
60
28
44
20
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Práticas de Ensino
Carga Horária Total

Atividades Práticas em Sala de Aula
Seminário: Práticas Pedagógicas na Área da
Deficiência Visual
-

40
42
520

Fonte: IBC, Portaria nº 39, de 22 de março de 2011(grifo nosso)

Nota-se que a surdocegueira e a DMU não foram contempladas na grade curricular e,
apesar de haver um eixo específico para a TA totalizando 92 h/a, foi contemplado como TA
apenas a produção de material didático especializado, o sistema Braille e programas de
informática, o que evidencia a imprecisão mesma do conceito de TA.
Com o término do curso de qualificação, os professores que ingressaram após 2012,
realizaram cursos de extensão totalizando 40 h/a cada. Em seus discursos, observamos a
carência de informações acerca da PcD na formação inicial de 10 entre 11 docentes, que passam
por um “choque de realidade”37 provocado principalmente pelo trabalho com alunos com DV
associada a outras deficiências38 e surdocegueira e de uma formação continuada que ainda não
consegue atender as suas necessidades. Os trechos reproduzidos a seguir, são ilustrativos dessa
carência:

Então, eu sou bióloga, fiz licenciatura em Biologia. (...) Depois eu também
fiz, eu tenho um curso de licenciatura curta de Inglês, terminei em 2001 mais
ou menos. (...) É... uma especialização em Educação Ambiental (...) em 2006.
Terminei o mestrado em Ensino de Biociências e Saúde pela FIOCRUZ em
2013 e agora estou caminhando para o fim do doutorado na mesma coisa,
Ensino de Biociências e Saúde na FIOCRUZ e vou terminar no início do ano
que vem. (...) Então eu tentava falar, mas não tinha, é, até porque dentro da
minha formação eu não tive nenhuma formação específica para nenhuma
deficiência. Quando a gente (breve pausa). Apareceu, vai fazer o que? (...)
Então, está sendo muito legal, bem desafiadora. Porque, assim, como eu
tinha falado, a gente não, eu não tive formação para nenhuma deficiência.
Então eu cheguei aqui e tive que aprender tudo. E a gente chegou esperando
que fosse ter alguma formação no serviço, que basicamente não teve;
assim de oferecimento do Instituto, o Instituto chegar e falar “vocês têm que
aprender x, y, z”. Nunca teve isso. (...) Então, tudo o que a gente foi
aprendendo foi porque a gente começou a trabalhar com as crianças e foi
sentindo as necessidades e aí foi correndo atrás. Na verdade, a gente foi
fazendo vários cursos que foram oferecidos aqui pelo IBC. (...) Eu fiz
Braille, surdocegueira, o da .... que eu esqueci o nome. [pesquisador: O

“É no início da carreira que o novato enfrenta o choque da realidade, expressão popularizada pelo holandês
Simon Veenman (1988). Esse choque refere-se, sobretudo, à diferença entre aquilo que é aprendido durante os
cursos de formação inicial e aquilo que é encontrado no cotidiano das escolas” (MARIANO, 2012, p. 80-81).
38
Nesse trabalho consideramos a DMU como a deficiência visual congênita associada a outras deficiências. O alto
índice desse tipo de deficiência, conforme relatado pelos professores, deve-se ao crescente número de recém-natos
com sequelas de ordem neurológica e geral, devido aos avanços tecnológicos da medicina neonatal, que tem
favorecido a sobrevida dos que há algum tempo atrás não resistiriam e as síndromes genéticas.
37

72

Modelo Ecológico Funcional39?] É, isso aí, o Modelo Ecológico Funcional
(risos), produção de materiais, baixa visão e cursos fora. Então, a gente fez
curso de Prancha Fácil que é um software para comunicação alternativa, fora
o que a gente vai pesquisando por aí o que é, o que a gente tem disponível,
o que a gente pode utilizar aqui. (...) Então, eu não sei assim, eu aprendi
muitas coisas. Acho que adquiri muitos conhecimentos que me ajudaram,
tanto aqui quanto nos cursos que a gente vai pesquisando fora (...) e aí assim
essa angústia que a gente sente eu acho que é um pouco da formação, a
gente não sabe o que esperar. (PEE, 1; grifo nosso)
Então, eu sou formada em Pedagogia, (...) aí depois eu fiz mestrado (..) em
Educação, (...) e agora eu estou terminando a especialização em alfabetização
(...). [pesquisador A especialização em alfabetização é sobre o que?]
Alfabetização, leitura e escrita. [pesquisador: Seu mestrado foi em educação,
mas sobre o quê?] Em Educação Brasileira, mas assim, a minha dissertação
na época foi sobre formação de professores e política pública na Educação a
Distância, mais especificamente formação de professores no curso de
Pedagogia na Educação a Distância. Sendo bem sincera a você, era um
trabalho, que assim, na época, eu não tinha uma formação específica,
assim. Com a ... de Alfabetização em Braille. Então, assim, eu vi bastante
material, eu vi assim, a ideia de como trabalhar, os princípios, assim, de como
trabalhar com a criança deficiente visual, sempre dentro disso, do concreto,
sempre trazendo a coisa do braile, né, mas foi isso. (PEE, 2)
Eu sou professora de Literatura. Inicialmente, Português/Francês. (...) Depois
Português/Literatura. (...) Depois fiz pós-graduação em múltipla deficiência
(...) Depois eu fiz pós-graduação também em docência superior (...) (...) E
depois eu fiz, tem que pensar (risos), mestrado. Puxei aqui para a reabilitação,
na área da deficiência visual, o indivíduo reabilitando que fica cego depois de
adulto. Fiz a defesa em 2013. Antes? Ah, antes não. Antes eu só fiz o curso
de especialização, que era especificamente para cegos. [pesquisador: Foi
aqui?] É, aqui. Eu teria que fazer só o soroban e ensinar o braile, mas a
realidade, depois quando a realidade se torna diferente, aí você vai
fazendo adaptações no caso, né? (PEE, 3)
Bacharelado em música (pianista), depois seguido da complementação
pedagógica de um ano para licenciatura em música. Então, eu sou licenciado
em música. (...) Na verdade, essa é a minha terceira faculdade, digamos assim.
A minha primeira foi comunicação (...) Vou concluir uma especialização
agora. Vou concluir no início do ano que vem. [pesquisador: De que?]
Educação musical. (...) [pesquisador: No mestrado em Educação Musical e
você pretende desenvolver pesquisa em que?] Eu vou fazer um software para
as crianças cegas, né, para eles trabalharem ritmo, principalmente ritmo.
Musicografia fiz (...) [pesquisador: Além desse curso do Sistema Braille, você
fez algum outro curso aqui?] Aqui sim. PEVI (Práticas Educativas para uma
Vida Independente), que é o antigo AVD (Atividade da Vida Diária), esse
acho que, Orientação e Mobilidade, Informática, mas os que eu achei mais
importantes foram Orientação e Mobilidade e a PEVI que eu acho que
tinha que pegar mais pesado em cima desses cursos, porque eles ensinam
coisas bem práticas mesmo e importantes para a gente lidar com eles, né.
(PEE, 4)
39

Modelo Ecológico Funcional: é uma proposta curricular para alunos com deficiência intelectual isolada ou
associada a outras deficiências, promovendo a máxima autonomia e independência nas atividades pessoais e
sociais, respeitando as especificidades do sujeito.
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Eu tenho Mestrado em Pesquisas Educacionais, tá. Mas é aquele mestrado lá
de Assunção, então realmente eu nem defendi. (...) De graduação eu tenho
universidade e tenho a pós-graduação (...) e sou especialista em Educação
Especial. (...) Pedagogia, em todas as áreas. (...) Aí eu fiz as habilitações em
magistério, fiz em supervisão, orientação e administração, em todas as áreas.
Aí vim para cá para fazer a especialização em educação especial. (...) Essa
minha graduação foi em deficiência visual e mental, mental e visual aqui “no
coisa”. (...) A nível de segundo grau quando eu fiz no Instituto de Educação,
que eu sou professora do Instituto de Educação e quando eu terminei o
Instituto de Educação eu fiz a graduação em deficiente visual, deficiente
mental, audiocomunicação e físico. Quer dizer, fiz todas as áreas. Mas aí
eu me especializei na área de DV e na área de DM, tá! (PEE, 5)
Letras - Português/Alemão. (...) [pesquisador: E depois dessa formação, você
fez mais alguma coisa?] Aí eu fiz a especialização aqui no IBC. (...)
Especialização em cego, ainda valia como especialização. (...) Fiz também
língua portuguesa. Especialização também (...) [pesquisador: Você fez algum
curso pequeno aqui no IBC, aquele de 40 horas?] Fiz de informática na época
do ... Fiz outro de informática com o .... na época tinha. Eu estou aqui há 24
anos. Lembrar fica difícil (risos). Eu acho que tudo é difícil no início, tá, até
pela falta de conhecimento (...) É, isso eu sinto falta, muito. O que eu falo,
nós aprendemos por nós mesmos. Se eu quero saber alguma coisa, eu
tenho que procurar. Eu acho que não deveria ser assim. (PEE, 6)
Pedagogia. [pesquisador: Você fez especialização?] Fiz em Língua Brasileira
de Sinais – LIBRAS. [[pesquisador: E hoje você faz mestrado (...). Sua
pesquisa é sobre o que no mestrado?] Representação lúdica na literatura
infantil para criança com deficiência visual (risos). (...) Desafiador (risos)!
Totalmente desafiador, porque minha formação, primeiro que não era
específico para cegos. Depois que eu vim para o Instituto eu comecei a me
especializar na área da cegueira, mas ficou muito na área da cegueira. Eu não
tenho formação em múltipla. Então isso é um trabalho que a gente está
construindo na sala de aula, com múltipla, a gente não tem formação
específica. (...) Vixi! (reação de espanto!) Aqui no IBC eu não tive uma
formação continuada via IBC de recursos tecnológicos. Eu tive cursos assim,
na área de produção de material, curso de braile, de como utilizar o
soroban, de como ensinar soroban, tal, mas na área específica de tecnologias
eu não tive via IBC, apesar de que o IBC está com uma proposta de cursos, já
para o próximo ano, para todos os professores na área de tecnologia. (...)
[pesquisador: Quais são os cursos que você fez no IBC?] Eu fiz Alfabetização
em Braille, fiz o curso básico de Braile, curso de Soroban, curso de produção
de material e estimulação precoce. (...) (Risos). Então foram suficientes, eu
acho, para trabalhar com os alunos que são só cegos, com os de múltiplas
não. [pesquisador: E o curso da UFRJ?] Também só cegos (risos). Mais aí,
o foco, estava escrito bem claro que era para deficiente visual. (...) Então,
(pausa), eu acho que o desafio é a própria formação. Porque tipo assim, eu
não tenho formação na área de tecnologias, então o desafio para eu
primeiro me incluir nesse universo de tecnologias específicas para cegos,
o que é diferente de tecnologias para quem é vidente. Então assim, aprender
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como é que mexe no DOSVOX40, como é que usa o Mecdaisy41, como é que
eu vou ver um livro, ouvir, essas coisas todas, assim. Então, difícil para eu
entrar nesse universo, então eu tive que baixar no meu computador, ficar
testando, ver como é que é. Então acho que a maior dificuldade foi a minha
própria formação, ter que aprender a usar todos esses recursos. (PEE, 7)
Minha formação é em Letras, eu tenho licenciatura plena e no caso é
Português/Alemão. Duas pós. (...) Orientação Educacional e Língua
Portuguesa. Fiz aqui, esse aqui que eu esqueci o nome que a gente chama de
cursão. [pesquisador: Na área da deficiência múltipla?] (...) não. Ah, esses
que eu te falei. Ah, caramba! Não me lembro mais. Orientação e Mobilidade,
Atividades da Vida Diária, é... ai meu Deus, esqueci aqueles nomes todos.
Todas as matérias, todas as capacitações ministradas no cursão, né?
(PEE, 8)
Eu sou formada em Letras-Português/Literatura pela FAHUPE e em Artes
Cênicas (...) E aí depois fiz também uma pós-graduação em Alfabetização de
Deficientes Visuais. [pesquisador: Foi aquele curso de especialização de 600
horas, o cursão?] Isso. Não, mas esse era pós-graduação, lato sensu. E agora
eu acabei de fazer o mestrado (...) [pesquisador: A sua dissertação foi sobre
o que?] O papel do teatro no cotidiano de pessoas com deficiência visual.
Então, quer dizer, tudo eu faço, eu adapto para minha realidade, mas eu
adaptei sozinha, eu não tive acesso a nenhum ensinamento. E mesmo hoje
em dia, com essas crianças de múltipla, eu, pelo menos, não tive
capacitação para trabalhar com alunos de múltipla. Eu não tive. Eu tive
capacitação para trabalhar com cego, apenas cego. Então hoje eu estou
tendo que trabalhar com crianças de múltipla e não tem ninguém me
ensinando como faz isso (risos), ninguém me ajudando. Então a gente vai
pegando, vai aprendendo, vai pesquisando e vai descobrindo coisas. (...) Fiz
educação infantil e acho que eu fiz materiais adaptados, mas tem muito tempo.
(PEE, 9)
(...) A primeira formação foi curso normal, de três anos, aquele curso antigo,
né (...) Tenho graduação em Pedagogia – Administração Escolar, pósgraduação em Alfabetização e Letramento ...) Especialização em deficientes
visuais (..) [pesquisador: Foi o curso de 600h?] Foi o curso de 600h. Eu fiz
quase todos os cursos que o IBC me ofereceu desde 1982. Eu fiz o curso de
600h que era o maior, de formação específica para trabalhar com pessoas
deficientes, fiz curso de Estimulação Precoce, fiz curso de Orientação e
Mobilidade (três cursos), fiz vários outros que eu nem sei dizer os nomes. (...)
Fiz dois períodos de LIBRAS no Instituto Nacional de Educação de Surdos,
né, no INES. Existem, periodicamente, alguns cursos que são ministrados e
algumas palestras por profissionais de fonoaudiologia e profissionais da
casa mesmo, de fisioterapia, que são feitas para auxiliar e orientar a gente
sim, nesse ponto a gente tem, ou então mesmo aquilo que a gente busca
na internet, em cursos de capacitação. Eu mesma fiz vários cursos, inclusive
de mais de uma semana na AMA42 em São Paulo para atendimento de autista,
40

DOSVOX: sistema que se comunica com o usuário através de síntese de voz, viabilizando, deste modo, o uso
de computadores por deficientes visuais. Esse sistema foi criado pelo Prof. Antônio Borges e sua equipe do Núcleo
de Informática da Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1993.
41
Mecdaisy: solução tecnológica que permitirá a produção de livros em formato digital acessível e sua reprodução
em áudio, gravado e sintetizado. Desenvolvido em parceria entre MEC e NCE/UFRJ.
42
AMA: Associação de Amigos do Autista, fundada em 1983 é uma instituição de utilidade pública municipal,
estadual e federal.
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fiz outro curso de especialização em atendimento de estimulação precoce em
São Paulo (...) (PEE, 10)
Eu sou formada em Licenciatura em Matemática. (...) É... depois eu fiz pósgraduação no Pedro II no Programa de Residência Docente, especialização em
Docência do Ensino Básico. (...) E agora estou fazendo mestrado em Novas
Tecnologias Digitais na Educação (...) [pesquisador: E qual a pesquisa que
você pretende desenvolver?] No mestrado? [pesquisador: Sim.] Eu vou
investigar se alguns tipos de tecnologias digitais podem facilitar o aprendizado
em educação sexual para pessoas com deficiência visual. (...) Não consegui
pensar nem criar nada diferente porque a estrutura não me cabia, não
tinha formação suficiente. [pesquisador: Você já fez algum curso aqui no
Instituto?] (Pausa seguida de risos). Então, eu já fiz alguns cursos aqui no
IBC.
[pesquisador: Você sabe me listar o que você já fez?] Então, já fiz o curso de
Baixa Visão, já fiz Monet43, já fiz de Informática, já fiz aquelas oficinas que
têm, que são de disciplinas (oficina de matemática, de geografia, de biologia,
já fiz o curso da ... que é, ah, esqueci o nome! [pesquisador: Práticas
Educativas para uma Vida Independente?] Não. [pesquisador: Modelo
Ecológico Funcional para Alunos com Deficiência Múltipla?] Isso! Modelo
Ecológico Funcional. É eu não sei. Deve ter mais. É por aí. Eu já fiz bastante
curso aqui. [pesquisador: Fora, você já fez alguma coisa?] Já fiz curso
exclusivamente de DOSVOX já fiz curso de um programa de comunicação
alternativa44, que se chama Prancha Fácil já fiz curso online, né de Tecnologia
em geral (...) é uma questão de formação. Falta também a gente ter mais
formação, principalmente no que se refere aos alunos de múltipla que é a
nossa realidade hoje. (PEE, 11)

Das falas desses professores, fica evidenciada a falta de conhecimentos relativos à
deficiência que não foram proporcionados na formação inicial. Como eles afirmam, ao
chegarem no IBC se viram diante de uma tarefa desafiadora e precisaram “correr atrás” de
informação, fosse por meio dos cursos oferecidos pela instituição, fosse por meio de formação
continuada que também não atende plenamente ao que dizem precisar, fosse por meio da busca
na internet. É notável que mesmo os cursos realizados no âmbito do IBC, um centro de
referência nacional na área da DV e ministrados por profissionais com expertise na área de
formação, não estão atendendo plenamente as demandas da clientela associada a outras
comorbidades.
Em relação a escola regular, a realidade é bem distinta da escola especializada no que diz
respeito à formação continuada. Dos sete professores entrevistados, apenas dois têm formação
na área da DV, todos têm formação no Sistema Braille e em Tecnologia Assistiva, sem enfoque

43

MONET: Programa gerador de gráficos táteis que possibilita a impressão em Braille, de fórmulas matemáticas,
figuras geométricas, desenhos e imagens.
44
Comunicação alternativa: área de TA que se destina especificamente à ampliação de habilidades de
comunicação. Destina-se a pessoas sem fala ou sem escrita funcional ou em defasagem entre sua necessidade
comunicativa e sua habilidade de falar e/ou escrever.
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em uma deficiência específica promovidos pela FME. A formação no Sistema Braille encontrase em consonância com o Decreto no 7.611 de 17 de novembro de 2011. No parágrafo 2º, inciso
3º do Artigo 5º, que versa sobre o apoio técnico da União prestado aos sistemas públicos de
ensino e às instituições ali especificadas, lê-se:

formação continuada de professores, inclusive para o desenvolvimento da
educação bilíngue para estudantes surdos ou com deficiência auditiva e do
ensino do Braile para estudantes cegos ou com baixa visão (BRASIL,
2011, p. 3; grifo nosso).

Em relação à deficiência visual, o documento não faz alusão a nenhum outro tipo de
formação específica, ficando restrito somente ao Sistema Braille, fato que não garante a
inclusão do aluno DV na rede regular de ensino.
Entre os professores da escola regular entrevistados, somente uma professora informou
que tem formação em surdocegueira e nenhum professor tem formação em DMU. Os
fragmentos apresentados em seguida, expõe a precariedade da formação continuada na área da
deficiência.

(...) Fiz curso normal no ensino médio (...) fiz pedagogia (...) Eu até iniciei a
pós mas, parei. Foi de Coordenação e Direção, mas parei, não segui adiante
não. (...) A gente fez curso de braile. A gente teve formação de, a gente
está até tendo formação, no primeiro semestre foi de tecnologia assistiva
e agora transtorno de autismo. (...) [pesquisador: E o de tecnologia
assistiva, foi tecnologia assistiva em geral ou foi para uma deficiência
específica?] Não, de um modo geral. (PER, 2)
É, eu sou formada em Educação Física e estou fazendo a pós-graduação em
atendimento Educacional Especializado e Mediação Escolar. Foi ensino
médio normal. (...) Sim, a gente aqui na Fundação tem formações. Uma
vez no mês a gente tem encontros e eles possibilitam isso a gente.
[pesquisador: É na área da deficiência visual ou é uma formação extensiva
as deficiências?] É extensiva, é extensiva. (...) Eu tenho o curso de Grafia
Braille. (...) [pesquisador: Além desse algum outro?] Não. [pesquisador: E
para deficiência em geral?] Não. (PER, 3)
(...) A minha primeira graduação em pedagogia (...) e a minha segunda
graduação em psicologia (...) [pesquisador: Você fez Ensino Médio Normal?]
Sim. (...) A gente... eu fiz o curso de alfabetização e ortografia braile, e
também no curso de ortografia, porque são cursos diferentes, no curso de
ortografia braile, nós temos que transcrever livros de literatura infantil e
reproduzir as gravuras em texturas. [pesquisador: Você fez onde?] Aqui, com
a ... Minha formação é toda com a ... Além desses recursos o que a gente vai
precisando no grupo de referência, né, assim, porque a gente aprende os
recursos que são aprendidos nos cursos para lidar com aquelas
deficiências específicas (...) Aprendi tudo aqui e com os cursos que a
Fundação me ofereceu. A minha formação (...) eu tive duas matérias de
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educação especial que foram teóricas. Na época não tive aula de Libras,
não tive aula de braile. Hoje sei que algumas faculdades oferecem, mas na
minha época não teve. Foram aulas teóricas mesmo. (PER, 4)
Eu sou formada em matemática (...) e fiz o curso pedagógico, ensino médio
normal, pedagogia (...) Teve formação continuada, mas não foi assim
voltada mesmo para deficiente visual. [pesquisador: Foi voltada para quê?]
Foi várias, autista, nós tivemos de autista, mas deficiente visual... Nós
tivemos, foi até uma vez que ... teve explicando como a gente podia
trabalhar, como abordar um deficiente visual, a maneira de segurar um
deficiente visual, isso a ... que foi até no curso, ela ensinou. (...)
[pesquisador: Você chegou a fazer alguma formação na área de deficiência
múltipla?] Não. (PER, 5)
Educação Artística (...) e especialização em Artes Plásticas. (...) (...) eu
comecei a fazer um curso de LIBRAS (...) Pós-graduação em Inclusão de
Alunos com Deficiência, Transtorno do Espectro Autista e Transtornos.
(...) Aí tudo que é curso que ele deu, eu fiz. Aí, vamos supor, material
pedagógico adaptado, soroban, DOSVOX, Braille Fácil, Sistema Braille,
é enfim, tudo que é curso que tenha, assim, voltado a parte da visão. A
gente fez também Baixa Visão, aquele, enfim, várias coisas, né. (...) (...)
atualmente eu estou fazendo pós de AEE em Deficiência Visual, à
distância, e outra em AEE e inclusão escolar. (PER, 6)
(...) Eu sou pedagoga, né (...) e fiz psicopedagogia para me tornar especialista.
(...) Ensino médio foi normal, mas aí bem lá atrás (risos) (...) curso de
surdocegueira e a gente fez esse curso (...) [pesquisador: Você fez algum
curso na área da deficiência visual?] Só braile. (PER, 7)

Quanto à formação inicial das professoras da escola regular, foram mencionados os
cursos que fizeram tanto no Ensino Médio quanto no nível superior. Cinco delas fizeram Curso
Normal e três Pedagogia, têm formação na área de Educação Especial, desde cursos livres a
pós-graduações lato sensu.
Da fala desses sujeitos, foi possível identificar a carência na formação continuada dos
docentes para o trabalho com a TA, o que também foi apontado por Calheiros, Mendes e
Lourenço (2017), Galvão Filho (2013, 2011, 2009a e 2009b), Galvão Filho e Miranda (2011) e
Manzini (2012b), Soares e Gonçalves (2011), Tavarayama (2011) e Verussa (2009), dentre
outros. Concordamos com Calheiros, Mendes e Lourenço (2017. p. 6) ao afirmarem que

os sistemas formativos devem permitir ao professor ser um personagem mais
ativo em seu processo de formação, para que dialogue com os seus pares e
com profissionais de outras áreas do conhecimento, no intuito de identificar e
buscar estratégias para equacionar os problemas que emergem das situações
cotidianas do processo de ensino-aprendizagem.
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A Lei Brasileira de Inclusão também abordou a questão da formação de professores no
capítulo IV – Do Direito a Educação, mais especificamente no artigo 28, formado por 18
incisos. Destacamos dois deles:

X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de
formação inicial e continuada de professores e oferta de formação
continuada para o atendimento educacional especializado;
XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e
de educação profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à
pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento;
(BRASIL, 2015, p. 8; grifo nosso)

Verificamos que, apesar das formações relatadas pelos profissionais, estas não
atenderam totalmente às demandas de seu trabalho com alunos com deficiência visual isolada
ou associada a outras deficiências, na atualidade.

5.2.1.2 - Categoria 2: Trabalho docente
Nessa categoria, a DMU aparece novamente como um entrave ao trabalho do professor.
Em suas falas foram apontadas questões importantes como a falta de recursos materiais, a
mudança do perfil do alunado do IBC, a falta de experiência prévia com o aluno deficiente,
havendo a necessidade de se repensar o trabalho ali realizado no IBC.

(...) A gente atende todo mundo da escola. (...) a gente chegou ao
entendimento de que esse tipo de trabalho não é o trabalho que se espera
da informática educativa. Se espera que você use os recursos dentro das
outras disciplinas específicas e não tecnologia, tecnologia como uma
disciplina da escola, né? Então, como eles estão aqui, né, vêm para a
tecnologia, a gente usa os recursos que a gente tem aqui disponíveis. (...)
Porque assim a escola é especializada em deficiência visual e aí você tem
crianças que tem deficiências múltiplas. Então elas precisam de um
trabalho que seja diferenciado, um pouco diferenciado da sala de aula.
Mas de qualquer forma essas crianças elas estão dentro das turmas regulares.
(...) Muitas coisas me deram uma luz assim é, até me acalmaram no tipo de
trabalho que a gente começa a trabalhar principalmente com as crianças com
deficiência múltipla o tempo de resposta é demorada e aí a gente acha que
o que a gente tá fazendo não tá surtindo efeito nenhum, tal (...) Sei lá, eu
acho que difícil é que a gente não tem todos os equipamentos que a gente
gostaria de ter, todas as ferramentas que a gente gostaria de ter e nem
manutenção do que a gente tem aqui. (...) Assim, dentro do que a gente
tem, acho que é tranquilo quando a gente tem os recursos e consegue
mostrar para eles todos os recursos que eles têm, que eles podem escolher
e quando eles conseguem compreender e escolhem tudo fica fácil. (PEE,
1)
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Então, eu acho que está sendo bastante gratificante, assim, você vai se
adaptando, né, você vai entendendo um pouco. É um trabalho que
demanda bastante tempo e bastante observação. Você tem que conhecer
muito bem, você se torna (breve pausa). Outro dia eu li uma coisa que eu achei
interessante e que eu fiquei com isso na cabeça, assim, era um texto falando
sobre deficiência múltipla, falando assim, você se torna especialista, né,
naquele aluno, porque assim, não tem nada igual, não tem né... Assim, eu acho
que todas as teorias da pedagogia, traz muito assim a ideia de você pensar o
aluno como um indivíduo único e aqui eu acho que é a única opção que te
resta, né, porque aqui você não; quando eu penso no município, por exemplo,
você pensa ainda que você saiba assim que, cada indivíduo daquele é único,
você pensa muito como turma, a ideia de turma, assim, então você dá aula
para uma turma e aqui a gente não tem turma, né, a gente tem de fato nove
universos assim que você tenta trabalhar individualmente com cada um.
Mas está sendo uma experiência assim, eu acho que eu aprendo muito
mais do que eu ensino (risos), sabe! (PEE, 2)
(...) Eu partia do pressuposto, eu como trabalhava antes com a classe regular,
eu não tinha muita ideia de como que seria trabalhar com deficiente.
Então era legal porque o seguinte: ali eu tinha que contratar um marceneiro,
porque não tinha nada, um lugar totalmente que se desconhecia o trabalho com
a deficiência visual. Eu ia contratar um marceneiro, eu teria que pagar, pagar
para poder fazer a adaptação dos equipamentos para o cego, no caso eu tinha
que estimular aquelas crianças, porque tinham outras deficiências, então eu
tinha que estimular a criança. Eu precisava de aparelhos específicos que não
tinham. (...) É, assim, eu. Assim, por exemplo, o que é mais, o que eu acho
a maior dificuldade a ensinar o deficiente, quando ele não é bem
estimulado, é realmente fazer essa parte de coordenação motora, de
deslocamento espacial, de OM que seria Orientação e Mobilidade. Se a
criança não souber se deslocar na sala, se a criança não tiver coordenação
motora apurada, ela não tem como aprender o braile, porque o braile
depende do tato, entendeu, e sem isso não tem como a criança ter essa noção
e nem fazer essa junção dos seis pontos. Então, esse período preparatório é
o período mais trabalhoso, entendeu, porque você tem que trabalhar com
todos os equipamentos específicos para essa criança chegar ao ponto de
aprender o sistema braile. (PEE, 3)
(...) Então, eu atendo dois horários, os que não têm múltipla deficiência e em
dois horários os que tem múltipla deficiência, os casos mais graves, assim. O
difícil aqui é que eu não tenho vários recursos que poderiam tornar a aula
mais dinâmica e mais lúdica, né. (...) (PEE, 4)
O trabalho aqui é era muito interessante, atualmente, eu não acho muito
interessante, por isso que eu estou querendo me aposentar (risos). Não acho
mais tão interessante porque ficou de uma forma que não é mais aula. A gente
está aqui dando aula hoje porque as crianças que são incluídas, elas não
vieram, por isso é que a gente consegue dar aula. Mesmo tendo uma
cuidadora, mas, para quatro crianças, impossível. Essa criança não vai ficar
atendendo a cuidadora com a gente aqui. Então, as crianças não falam, tem
autista, tem criança deficiente física, tem criança surda. Então cada uma
é uma diversidade. Aí fica impossível dar aula para o grupo! O que falta é
a escola fazer a parte dela, que a escola não está incluindo criança. A escola
ela está colocando, ela está acrescentando criança. (PEE, 5)
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Nos é cobrado um plano de curso, nós fazemos todo ano um plano de
curso, só que, me desculpe falar, ninguém vem ver se nós estamos fazendo
aquilo, se está a contento, se nós estamos dentro do planejamento, se
precisamos de alguma coisa. Essas parcerias, como você fala, (...) com
outros setores, que eu acho até que deveria ser mais afim, mais próximos
e são muito distantes. (...) Sabemos que a escola tem muito problemas,
que hoje tem mil, amanhã aparece mais mil, então os mil os outros
esquecem, mas assim, você está trabalhando com crianças, basicamente. Com
a formação de crianças. Eu acho que eles não deveriam esquecer disso. (PEE,
6)
Foi bom! Tanto é que me gerou a especialização. Gostei muito (risos). Foi um
trabalho bem parecido com o trabalho do Instituto, que eu trabalho hoje
aqui, mas com foco na surdez. (...) É totalmente desafiador levar um aluno
de múltipla para um laboratório de informática, porque a gente já teve ano
passado, acho que isso foi ano passado, ano retrasado, a gente tinha um tempo
específico para informática. A gente ia com esses alunos para informática.
Então, assim, os alunos que tinha só a cegueira era tranquilo da gente
trabalhar, agora os que tinham múltipla, muito difícil, porque às vezes,
eles nem conseguem sentar na cadeira, né, assim, não tinham oralidade
nenhuma, ainda não tinham estabelecido um vínculo para você conseguir,
né, mediar o uso de um computador. Então ficou muito limitado, mais ao
deficiente visual só. [pesquisador: E como é que foi a experiência com o
aluno somente deficiente visual na informática?] Foi legal porque a gente
ensinou assim, coisas básicas. No primeiro ano, assim, ensina o uso do
teclado, como é que vai utilizar, como que utiliza o DOSVOX. Então, foi
assim, um trabalho bem gradual e a partir do DOSVOX a gente trabalhou
produção de textos, né, que é alfabetização. (PEE, 7)
(...) Mas eu me baseei muito assim na minha intuição, nas leituras que eu
comecei a fazer, né, na troca de experiências e principalmente, na minha
bagagem (...). Eu vivi tudo isso. Então eu fui desenvolvendo o trabalho ao
longo do tempo e aí depois a gente vai adquirindo prática, tarimba,
desenvoltura. O que eu procuro é ter uma representação bem próxima da
realidade, né. Então, mostrar uma xícara é uma xícara mesmo. Eu procuro,
por exemplo, que seja uma xícara de vidro, do tamanho de uma xícara porque
uma xicrinha de plástico bem pequenininha o material é muito importante na
hora de você, é, mostrar uma representação de um material, entendeu? Então
se a coisa é de vidro entra tudo, entra a textura, entra a temperatura do material,
tudo isso é importante. Então o que a gente procura é isso. Então, a gente
tenta realmente propiciar uma vivência né e até chegar realmente ao
letramento que é complicado porque você não tem o desenho, você não
tem o lúdico, você não tem muitos recursos assim, mas você consegue
fazer. (PEE, 8)
Já peguei todos os tipos de turma que você possa imaginar (risos). Em sala
de aula, especificamente, já trabalhei com o primeiro ano, com o segundo ano,
terceiro e quinto na sala de aula. Como professora de teatro eu já trabalhei
desde a educação infantil até o nono ano. E também teve uma época que eu
cheguei a pegar as crianças com múltipla deficiência, na época era chamado
de PREA45 (...) Por exemplo, no teatro, tudo que eu utilizo em teatro, de
teatro com eles ou mesmo com as outras turmas, na verdade, sou eu que
45

PREA: Programa Educacional Alternativo. Programa do IBC desenvolvido no Departamento de Educação para
os alunos com DMU.
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adaptei para o meu público. Quando eu fiz a faculdade de teatro eu aprendi
a dar aulas de teatro para alunos em geral, alunos sem deficiência. A maior
parte alunos videntes, né. Você aprende a dar aula de teatro para os alunos que
enxergam. O teatro é bem visual. Então quando eu peguei os meus alunos
cegos, eu tive que, não tinha nada sobre esse assunto. Agora eu acho que tem
um pouquinho mais. Na época que eu comecei realmente, em 1993 não tinha
basicamente nada. Eu lembro que na época que eu comecei a trabalhar teatro
aqui eu tive acesso a dois livros apenas, de teatro com cegos, mesmo assim
eles me ajudaram muito pouco, muito pouquinho mesmo. Então tudo o que
eu fiz depois eu fiz por minha conta mesmo, meio num ensaio e erro. Eu
tentei pegar o que eu sabia de teatro e tentar adaptar aquilo a realidade
que eu tinha. Então eu adaptava mesmo o exercício. (PEE, 9)
É, a gente continua buscando capacitação frequente e, na sala de aula, nós,
hoje, utilizamos o auxílio de cuidadores e de professores estagiários quando
se tem, porque o grande número de crianças com vários tipos de
necessidades numa mesma sala e de alfabetização fica um pouco
complicado porque os assuntos até ficam difíceis de serem trabalhados
porque tem crianças que ainda não têm comportamento adequado a sala
de aula, não se sentam, às vezes não falam e gritam fazem barulho porque
eles não estão adequados ainda àquele tipo de trabalho então é feito um
trabalho praticamente individualizado. O professor lá “se vira nos trinta”
para poder atender os que estão sendo alfabetizados e as outras crianças
que têm necessidade de atendimento individualizado o tempo todo. (PEE,
10).
(...) Quando nós entramos aqui eu não tinha nenhuma experiência com pessoa
com deficiência visual, né. Então a gente buscava, a gente buscou e busca
ainda muitos cursos, tanto aqui quanto fora, online, de todas as maneiras
possíveis pra poder descobrir meios de lidar melhor com essa questão (...)
nós trabalhamos em co-regência com os professores. Os professores que
são regentes vêm, fazem um planejamento de algum projeto, alguma
atividade e aí trazem a turma e a gente auxilia nessa aplicação. A gente
fornece que tipo de tecnologia pode ser usada, a gente testa com o
professor antes, a gente ajuda a aplicar na hora, mas a aula é do professor
regente. Então a gente não tem um número fixo de alunos, a gente não tem
turma, a gente não tem nada disso. A gente funciona sobre demanda, demanda
dos professores. E paralelo a isso, a gente oferece oficinas também. (...)
Então, a gente usa vídeos, a gente, eventualmente, quando o aluno
possibilita que a gente faça isso, usa tablet, só que a gente não tem internet
aqui. Então, assim, essas coisas se dificultam por conta da inexistência ou
falta de material. (PEE, 11).

O trabalho na instituição especializada pode ser sintetizado por meio da metáfora “se
vira nos trinta”, pois os professores dizem que precisam fazer uma constante adaptação nos
materiais demandando tempo e observação, faltam recursos e não há manutenção dos
equipamentos, a parceria entre os setores é quase nenhuma e grande parte do trabalho realizado
é feito por ensaio e erro.
Na escola regular, a DMU também foi foco do discurso dos professores. Apenas três
deles relataram experiência prévia com alunos deficientes, sendo dois na área da DV e um na
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área da surdez. A maioria dos relatos apontaram as dificuldades do trabalho com o aluno DMU,
devido à incompreensão do conceito da deficiência em uma perspectiva biopsicossocial, bem
como a funcionalidade desse aluno em uma perspectiva educacional.

Trabalhei em educação infantil (...) [pesquisador: Além daqui, você já tinha
tido alguma experiência com aluno deficiente?] Só em estágios. Estágios pela
faculdade e pelo ensino médio. [pesquisador: E quais foram as deficiências?]
Síndrome de Down e a cegueira. (...) Então, na cegueira foi no ensino médio.
Eu fiz até aqui na Paulo Freire mesmo com a professora ... na época. E foi um
livro que a gente confeccionou, todo em alto relevo, tátil né, para poder... (...)
E na faculdade foi com Síndrome de Down, foi a noite que eu fiz, mas ele
acompanhava a turma, então não teve nada específico não. Era só para
acompanhar o aluno mesmo. Então, eu trabalho muito com ela muito
Atividades de Vida Diária, né. Ela não acompanha a turma, ela é muito
limitada nas coisas que ela faz, o tempo de atenção dela é muito pouco. Então,
assim, eu tento trabalhar com ela conceitos de formas geométricas, aí
círculo “uma roda de um carro, A”. Então eu pego a peça sólida, uma
madeira e passo, ela passa a mão para ela poder ver aquele material e eu
tento associar “Vamos ali no pátio, uma roda de um carro”, o banco,
“olha só, o banco aqui do pátio é um retângulo”. “Vamos passar a mão
para a gente ver o retângulo”. Só que isso tudo é muito rápido assim, pra
ela, de forma que ela (breve pausa). Cinco minutos é o tempo de atenção
dela. Então, assim, eu faço o trabalho todo dia, todo dia, todo dia,
repetitivo. Hoje é o círculo, segunda, terça é o retângulo, aí na outra terça
também o retângulo, na outra quarta triângulo e assim eu vou
trabalhando com ela, repetitivamente, numerais, formas geométricas,
escovar os dentes, ir ao banheiro, andar, a forma de andar, segurar no
braço, porque eu não sei se é uma característica dos cegos, a insegurança,
porque ela não me larga de jeito nenhum, tá sempre ali agarrada comigo e ela,
às vezes, me atropela. Ela, a gente tá andando e ela está sempre à frente que
eu. “Não, A. onde você segura no braço?”. Aí ensinei a ela que é acima do
cotovelo. A postura eu até compreendo que a cabeça, ... até já deu essa
aula para a gente, que não significa muito ficar com a cabeça para cima
ou para baixo, mas eu tento falar para ela “postura, cabeça em pé!”. E
quando eu falo postura, ela se posiciona na postura correta. Correta entre
aspas, né. [pesquisador: O que você trabalha com ela de Atividade da Vida
Diária?] Escovar os dentes, lanchar, almoçar. Então, eu trago uma
comidinha para ela, trago uma marmitinha. Esses dias eu estava, até achei
estranho, porque ela não conhecia o garfo, só a colher. Então apresentei o
garfo a ela, a faca, a colher. Então trago comida para ver como ela come,
escovar os dentes. Aí tem a rotina, a nossa rotina. (...) Ah, para mim é tudo
muito difícil! Porque eu acho muito difícil trabalhar com cego, porque
tem que ser tudo muito no concreto. E eu pesquiso atividades no Youtube,
no Google e aí na hora de passar para o concreto pra ela, pra essa minha
aluna cega, eu acho que é a maior dificuldade. [pesquisador: Você pesquisa
em sites específicos de deficiência visual ou você pesquisa em sites de uma
maneira geral?] De maneira geral. Um ou outro de deficiência visual que eu
encontro, mas eu não encontro muito não. Aí pesquiso de maneira geral e
tento adaptar pra deficiência visual. (PER, 3)
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Neste extrato “eu tento trabalhar com ela conceitos de formas geométricas, aí círculo
“uma roda de um carro, A”. Então eu pego a peça sólida, uma madeira e passo, ela passa a
mão para ela poder ver aquele material e eu tento associar “Vamos ali no pátio, uma roda de
um carro”, o banco, “olha só, o banco aqui do pátio é um retângulo”. “Vamos passar a mão
para a gente ver o retângulo”, é uma evidencia que a professora desconhece os conceitos de DV nas
perspectivas clínica e educacional uma vez que propõe o trabalho com sólidos geométricos, associandoos a objetos que podem ser desconhecidos e não tem uma funcionalidade para a aluna.

Destacamos em algumas falas que o trabalho pedagógico não aparece como atividade
principal do professor. A carência na formação tenta ser compensada com pesquisas em sites
que não apresentam conhecimentos científicos, tampouco questões relacionadas a DV.
Pontualmente, em relação as Atividades da Vida Diária, citada pela entrevistada, o Conselho
Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) define na Resolução no 316 de 19
de julho de 2006 no artigo primeiro:

É de exclusiva competência do Terapeuta Ocupacional, no âmbito de sua
atuação, avaliar as habilidades funcionais do indivíduo, elaborar a
programação terapêutico-ocupacional e executar o treinamento das
funções para o desenvolvimento das capacidades de desempenho das
Atividades de Vida Diária (AVDs) e Atividades Instrumentais de Vida
Diária (AIVDs) para as áreas comprometidas no desempenho ocupacional,
motor, sensorial, percepto-cognitivo, mental, emocional, comportamental,
funcional, cultural, social e econômico de pacientes. (COFFITO, 2006, p. 1;
grifo nosso)

Face a essa Resolução, notamos que a entrevistada vem desempenhando uma atividade
que deve ser realizada exclusivamente por um profissional da área da Saúde, devido a
prerrogativa profissional, conforme anteriormente descrito. Em contrapartida, ao consultar o
Programa de Capacitação do Ensino Fundamental – Deficiência Visual (BRASIL, 2001) a AVD
foi definida como um componente curricular para o aluno com DV, assim como a OM. Nesse
Programa AVD foi conceituada como um

conjunto de atividades que visam ao desenvolvimento pessoal e social nos
múltiplos afazeres do cotidiano, tendo em vista a independência, autonomia e
convivência social do educando com deficiência visual. Tem o objetivo de
proporcionar oportunidades educativas funcionais que habilitem o aluno com
deficiência visual a desenvolver, de forma independente, seu autocuidado e
demais tarefas no ambiente doméstico, promovendo seu bem-estar social, na
escola e na comunidade (BRASIL, 2001, p. 47).
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Percebemos a complexidade do trabalho docente na escola regular, evidenciada nas
falas reproduzidas a seguir:

Eu atendo na sala de recursos, os alunos cegos ou com baixa visão (...)
Trabalhei, é, na Escola (...) dando aula de história e dando apoio aos alunos
com deficiência que estudavam lá. (...) Bom, o meu trabalho é ensinar
soroban, né, que é uma técnica de cálculo matemático para alunos com,
para alunos cegos e ensinar também Sistema DOSVOX e informática em
geral para também cegos. (PER, 1)
Eu planejo o meu trabalho, adaptado para a minha aluna, porque a minha
aluna ela não é só deficiente visual, como ela também tem distúrbio
neurológico, né, ela é autista e ela tem muitas dificuldades. Então, eu procuro
fazer um planejamento baseado no que ela possa atingir, mas nem sempre,
o que eu penso, no meu ver, às vezes ela consegue atingir, porque ela tem
muito o conceito do não. (...) Uma experiência única, bem diferente, né, que
eu não esperava. E assim, eu estou gostando muito porque eu estou
aprendendo também. Eu estou vendo que está vindo um aprendizado não
só para a minha aluna, mas como, principalmente pra mim. Isso tá me
sendo muito gratificante. (...) aí eu procuro trabalhar forma geométrica,
para ela poder saber o que é um círculo, saber o que é um quadrado, para
ver se eu consigo, é, não só os numerais até o cinco, eu tento trabalhar
também, ensinar ela a contagem, ensinar pelo menos as vogais, as vogais
pelo menos eu tento ensinar, mas tudo sensorial. Então eu comecei a
pesquisar como saber tratar uma criança deficiente visual, como
trabalhar. [pesquisador: E onde você fez essa pesquisa?] Tudo pela
internet. [pesquisador: Mas tem sites que você possa citar?] No Youtube eu
boto, eu sempre coloquei como trabalhar com deficiente visual, né, que eu
pudesse ver. (PER, 5)
(...) Quarenta e cinco minutos de aula oficial, né, eu passo pra ela várias
coisas que eu carrego do curso que eu fiz no Benjamin, ou do CADEVISG
ou cursos que a gente faz pela vida aí. (...) Tem alunos que a gente pega
alunos aí, não o caso dela, que ela é muito experta, mas alunos que não
alfabetizaram no braile, aí pega um pouquinho, assim, tem que ensinar,
mas nada contra. Ou outra deficiência paralela, sabe? Aí complica um
pouquinho mais, mas isso aí também não é impedimento não. A gente
consegue fazer um trabalho bom, depende da criança. (...) (PER, 6)
(...) A grande experiência que eu estou tendo agora é esse ano com a .... Vou
dizer pra você que é a mesma coisa que eu tive, de início, com o ... que foi o
aluno surdocego, eu tive agora de início com a ..., que a .... não é só cega e aí
a dificuldade de você chegar até ela porque ela não permite que você
chegue até ela, dificuldade de você estimulá-la porque ela não permite o
que está a volta e ela não aceita. Então essa mesma dificuldade que eu tive
de início, eu estou tendo hoje com a .... Hoje um pouco menor porque a
minha ansiedade baixou um pouco também (risos), de entender que é o
momento dela, que é o tempo dela, que a gente tem que esperar, né, e aí
hoje já está um pouco mais organizado tanto na minha cabecinha e acho
que na dela também. (PER, 7)
De manhã eu acompanho dois alunos no oitavo ano e a tarde eu acompanho a
L. aqui no quinto ano (...) Assim, o trabalho com a ... não é assim muito
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diferente do que com os outros alunos porque .... é uma aluna que ela tem
o cognitivo preservado e ela acompanha a turma, né. E ela, não sei se talvez
por não enxergar, mas ela escuta tudo com muita atenção, memoriza bem e
ela é uma menina muito, muito inteligente. Então, assim, o meu trabalho é
de fazer essa mediação e tornar o conteúdo acessível para ela. (...) Olha, a
escola, ela, ela traz essa facilidade pra gente. Então eu não posso dizer assim,
que seja difícil. Aqui nessa escola eu não posso dizer que tenha alguma coisa
difícil para trabalhar com ..., mas também tem essa questão que ... tem essa
desenvoltura, né. Então, isso também ajuda muito. Eu não sei como seria. E
os meus alunos também da turma da manhã, eles têm essa desenvoltura, então
eu... Eu comecei aqui com a escola em 2004. Fiz o concurso de 2003, aí eu
tomei posse me apresentei aqui em 2004. De lá pra cá, sempre aqui na Paulo
Freire. [pesquisador: E qual é o seu cargo aqui?] Eu aqui atuo como
professora da sala de recursos, por essa matrícula e pela matrícula mais
recente que eu fiz o concurso em 2016, é um concurso até então inédito, para
o cargo de Professor de Apoio Especializado (...) Antes de começar aqui eu já
tive trajetória em escola particular aí, mas também nunca com educação
especial. O meu contato com esse universo começou aqui na Paulo Freire em
2000 e, para ser mais exata, em 2006. Aí depois dela autista, eu trabalhei com
um menino que tinha um quadro de psicose, trabalhei com Síndrome de
Down, deficiências intelectuais com graus variados, surdo, cego.
[pesquisador: E como é que foi esse trabalho ao longo desse tempo todo?]
(...) E acho que de certa forma eu fui assim, coadjuvante, das etapas né,
dos processos de construção das práticas, de conquistas dos espaços,
porque quando eu peguei essa minha primeira aluna, nós estávamos no
ano de 2006, então ainda estava tudo ainda muito incipiente, vamos dizer
assim. Não havia, não havia assim, essa dinâmica, esse ritmo, essa troca de
grupo, dentro do grupo, regente, apoio, pedagogos, sala de recurso. Tudo
ainda estava sendo instituído ainda, tudo estava em formação. Sempre
está, né! Não chega a um final, mas comparando hoje com aquela época, tudo
era ainda muito mais incipiente do que é hoje. A questão das representações
da atuação do professor ainda é muito rígida, né. Foi um desafio! Eu
acompanhei esse processo e senti na pele a quebra da rigidez dessas
representações. Eu sentia olhares enviesados pra mim, de estranhamento
e de reprovação. Muitas vezes um misto de estranhamento e reprovação,
do tipo “O que essa professora está fazendo aqui enquanto a escola está
em absoluto silêncio no pátio”. Todo mundo na sala de aula e essa professora
no pátio, andando na ponta do pé e rodando os braços com a aluna dela na
quadra lá trás. Isso era visto como um não trabalho, como uma não atuação
docente e aí a questão do espaço porque esse aluno tem que estar no grupo de
referência, convivendo, na melhor das hipóteses, convivendo com os seus
pares de idade, mas, nem todo o tempo, ele tem de estar ali. A representação
de tempo e espaço dentro do espaço escolar, da rotina escolar era muito
enrijecida. Então, se eu não estava naquele lugar, naquela hora, eu era vista
como abstrata. E aí o tempo foi passando, eu fui acompanhando alunos, aí eu
comecei a acompanhar alunos no terceiro e quarto ciclo. Aí foi pior ainda.
Porque aí eu me tornei completamente invisível junto com aquele aluno e foi
muito bacana porque depois é (breve pausa) eu pude perceber como a
subjetividade de cada um está presente na sua atuação profissional. Uns mais
abertos, mais flexíveis, outros mais enrijecidos, talvez por desconhecimento,
ignorância no bom sentido, do desconhecimento, mas também pelo medo do
diferente. Então eu brinco, eu digo, que eu nunca fiquei tão treinada em ser
uma pessoa sociável e cumprimentar o senhor vento, o nada, porque eu
entrava, cumprimentava “bom dia!”, “boa tarde!” e eu não era... Não me
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respondiam. Eu me tornei, eu me tornava invisível junto com meu aluno.
(PER, 4)

As professoras da escola regular disseram que elas aprenderam a trabalhar com os
alunos deficientes a partir da prática, e quando têm alguma dificuldade, costumam pesquisar
em sites, cuja confiabilidade é, no entanto, duvidosa. O que nos chamou a atenção foi o relato
da professora da sala de recursos que desenvolvia uma atividade com uma aluna deficiente e
que foi vista como “estranha” (“essa professora no pátio, andando na ponta do pé e rodando
os braços com a aluna dela”), porque ela tentava estabelecer vínculo com ela para
posteriormente desempenhar atividades relacionadas ao conhecimento da imagem do esquema
corporal.
Em relação ao trabalho do professor no AEE, a Resolução no 4 de 2 de outubro de 2009,
no artigo 12, determinou a formação necessária para esse tipo de atendimento como sendo a
formação inicial que o habilite para o exercício da docência e a formação específica para a
Educação Especial (BRASIL, 2009). Porém, não definiu como seria essa formação específica,
lacuna que permite interpretações bastante distintas do que seja esse trabalho, mas definiu, em
extensa lista, as atribuições do professor do AEE no artigo 13:
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 utilizados 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 (BRASIL, 2009, p. 3; grifo
nosso)

O trabalho do professor da escola especializada pode não estar sendo desenvolvido
satisfatoriamente por desconhecimento de fatores pessoais e ambientais que envolvem a
deficiência principalmente em relação ao uso da TA. Especificamente em relação a DMU,
Pletsch (2015) considera que existem poucos estudos dedicados a esse tipo de deficiência,
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especialmente relacionados à análise e avaliação dos processos de escolarização desses alunos.
No âmbito nacional, destaca-se a publicação do MEC “Programa de Capacitação de Recursos
Humanos do Ensino Fundamental: Deficiência Múltipla” como uma das pioneiras nessa área
(MAZINI, 2011 citado por PLETSCH 2015, p. 14).
Destacamos, que nas duas escolas pesquisadas a quantidade de alunos com DMU (sendo
uma delas a visual) foi muito maior que o de alunos deficientes visuais. No IBC todos os
professores entrevistados relataram ter metade de sua turma ou mais composta por alunos com
DMU. Na EMPF, no primeiro segmento do Ensino Fundamental, cinco alunos deficientes
visuais apresentam também outras deficiências associadas.
Verificamos, portanto, que nas duas escolas o número de alunos com deficiência visual
associada a outras deficiências é expressivo e conforme o relato dos docentes, eles não estão
capacitados para isso, o que é preocupante, já que o processo de aprendizagem desses alunos
pode ser prejudicado por uma formação incipiente desses profissionais.
Em síntese, as condições para a realização do trabalho docente nas duas escolas são
similares, prejudicando a inclusão do aluno com necessidades educacionais especiais,
sobretudo aqueles que têm deficiências associadas.
5.2.1.3 – Categoria 3: Recursos de TA
Na primeira subcategoria Utilização da TA, verificamos que os professores da escola
especializada têm acesso a diferentes recursos. Identificamos nas falas dos professores que a
DMU aparece novamente como um fator que dificulta seu trabalho até mesmo no tocante a
utilização da TA, assim como uma imprecisão do que sejam recursos, estratégias, equipamentos
e produtos no âmbito da TA, o que foi sinalizado por Borges e Tartuci (2017), Calheiros Mendes
e Lourenço (2017), Galvão Filho (2009a), Galvão Filho e Miranda (2011), Gitahy, Silva e
Terçariol (2016), Manzini (2012a e 2012b), Soares e Gonçalves (2011), Verussa (2009) em
seus estudos. Tal fato ficou evidente quando foi feita referência a TA principalmente com
relação ao uso de aparelhos eletrônicos como o celular e o computador pelos profissionais e
que não são TA, o que foi também registraram Borges e Tartuci (2017) em sua pesquisa.
Reiteramos que a TA, de acordo com o CAT, é um recurso, produto, estratégia,
equipamento ou serviço utilizado pelo usuário, no caso dessa pesquisa, o aluno com DV. Nas
falas dos professores fica evidenciado uma compreensão parcial do que seja TA, já que em
alguns momentos são citados exemplos como recursos, estratégias e equipamentos relativos a
TA (marcadas em negrito) e em outros conhecimentos relativos a questões pedagógicas
(sublinhadas).
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Então, a gente uma Linha Braille46 mas que não tem manual, não tem quem,
não tem curso, não tem nada, então a gente tá tentando aprender a mexer.
[pesquisador: Vocês a utilizam?] A gente ainda não utiliza porque a gente tá
ainda num processo de tentar entender como ela funciona, uma vez que ela
não tem um manual adequado. [pesquisador: Vocês utilizam algum
equipamento diferenciado com essas crianças, com esses alunos?] Não, a
gente não usa nada diferente daquilo que a gente tem aqui. [pesquisador:
Alguma estratégia? Vocês adotam estratégias diferenciadas para desenvolver
esse trabalho?] Então, quando a gente, o que a gente tem de mais diferenciado
são esses alunos que a gente recebe com deficiência múltipla e que a gente faz
uma oficina com eles junto com as professoras do AEE e aí a gente vai usando
é os recursos de forma a tentar obter alguma resposta deles. E aí não só
recursos digitais, a gente tem ali uma caixa também que tem brinquedos,
enfim, bichinhos de pelúcia e aí a gente vai trabalhando com eles para tentar
conseguir uma resposta, vai oferecendo, vai vendo. (PEE, 1)
É, por exemplo, a criança tem que, para ela poder ter uma coordenação motora
grossa, no caso da coordenação motora grossa, tinha que ter bolas especiais
para ela poder fazer o exercício, tinha que ter uma escada. Eu mandei fazer
uma escada que a criança teria que andar a escada deitada no chão, andar por
cima do degrau da escada, botava uma corda para a criança seguir a corda para
poder ter aquele sentido de orientação (...) [pesquisador: Você utilizou algum
recurso específico para essas crianças?] É, eu usava esses recursos, muito a
parte concreta. (...) Extremamente caro! Um jogo, enorme! Mas ali tinha tudo,
né. Ali você podia trabalhar no concreto, separar as pecinhas, porque era um
jogo muito grande e muito bonito inclusive, né, e eu trabalhei muito com ele.
(...) [pesquisador: Algum equipamento específico?] Era assim, por exemplo,
para fazer contagem de números, ordem crescente, ordem decrescente, depois
as crianças iam evoluindo, né, também jogos de encaixe, muitos jogos de
encaixe e tinha uma série de coisas. Continhas, contas, para a criança, no caso,
antes da criança na pré-alfabetização, ela poder, com um fio, ela teria que
enfiar o fio naquela continha, a habilidade motora fina e uma série, era muito,
era uma caixa imensa, eram muitos jogos. [pesquisador: Alguma estratégia
diferenciada para facilitar o processo de ensino e aprendizagem?] Ah, sim.
Depende muito porque a estratégia é aquela assim, que dependendo da
criança, a gente tem que ter toda... [pesquisador: Você utilizou para o primeiro
ano algum tipo de recurso específico?] Aqui para o primeiro ano? Ah, tem
vários, aqui tem muitos. Porque a ... como ela era a regente da turma, ela tem
mesmo. Todo aquele equipamento de contagem, inclusive de fazer cela, a
cela adaptada, a ampliada, até porque o braile é a junção de seis pontos,
né. É a combinação de seis pontos. Então, começando da cela ampliada,
porque ela já tinha tudo. Quando eu cheguei já estava tudo pronto e
esquematizado, foi só seguir realmente. Ela tem uma série de materiais, né,
material ampliado de baixa visão, letras grandes. O tipo de letra tem que
ser bem grande, o preto no branco, o contraste. (PEE, 3)
Nada muito específico para que seja... Eu utilizo som, coisa que eu utilizaria
numa aula regular, na escola regular. (...) Ah, aparelho de som, instrumentos
de música... Aparelhos de som e instrumentos é basicamente o que eu utilizo.
[pesquisador: Você adota alguma estratégia para facilitar o processo de
46

Dispositivo conectado ao computador que exibe dinamicamente em Braile a informação da tela.
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ensino-aprendizagem com essas crianças?] - Alguma estratégia diferenciada?
(Breve pausa) Olha o que eu te falei, nada que eu não usaria numa escola
regular porque eles são... Digamos que eu adote uma estratégia. Quando eu
faço uma outra atividade, por exemplo, atividades que eu use coisas escritas,
quer dizer, eles ainda são muito pequenos e estão aprendendo a ler e aprender
a ler no braile é mais devagar ainda. Uma coisa ou outra eu uso uma
palavrinha escrita em braile, para a gente brincar com as letras, falar
sobre coisas que eu não faria numa escola regular, ok, por exemplo, quais são
os pontos da letra tal em braile, para os de baixa visão eu faço a palavra
bem grande, agora o que eu tenho que fazer em termos de estratégia de
ensino-aprendizagem é tornar a aula bastante interessante, de modo que eu
não precise usar recursos que eu uso, ou que usava né, quando eu dava aula
para os que enxergam. Isso é que é o diferencial e que é muito mais difícil.
Porque assim, às vezes, você quer fazer uma atividade que utilize um desenho.
Eu usava muito isso, às vezes eu vou fazer alguma coisa no quadro, a gente
vai brincar com a imagem do quadro, vai fazer o som, esquece, acabou, não
tem mais isso, né! Ah, uma folhinha para eles preencherem, colorirem, não
sei que, olharem, ah, não tem mais isso! Então, o diferencial no ensinoaprendizagem é eu fazer uma coisa que seja muito interessante e que não possa
usar outros recursos que eu usava antes, né. Eu acho que é mais ou menos isso.
Agora em termos de aparelhos especiais para cegos, eu não tenho nada disso
aqui não. (PEE 4)
O braile usa reglete, sorobã, a gente fez uma série de adaptações. Ele
começou com essas coisas assim (mostra alguns materiais adaptados),
brincando, fazendo jogos, brincando com bolinhas, com não o sei o que lá,
então a gente monta toda uma estratégia para poder chegar lá porque ele é
novinho, tem o que, tem sete anos. [pesquisador: Essa era a minha próxima
pergunta. Que estratégia diferenciada é essa?] Todas possíveis. A gente
utiliza voltado para aquela criança, por exemplo. Daqui eu só tinha isso aqui
(mostra uns murais ampliados). De repente, eu me vi com cego e eu tive que
fazer um mural específico ali (aponta para o mural tátil). Se você for lá,
você vê. As atividades são todas diferentes. Braile, tem tudo em braile,
tem tudo, totalmente... Ele adora carro, eu fiz tudo, eu montei, porque eu
trabalho na DPME também, aí montei um mural com carro, estipulado, aí ele
ficou encantado com aquele mural. Ah, ele é apaixonado por carro! Então a
gente vai em cima do desejo da criança sempre. (...) [pesquisador: Existe
algum equipamento específico para se trabalhar com a criança com
deficiência visual?] Como assim equipamento específico? A reglete? Tem
máquina perkins, reglete, punção, o sorobã, tem tudo aqui. Aí a gente
pegou tudo, foi fazendo aos pouquinhos para ele não ficar assim pensando que
ele ia fazer a reglete. Primeiro a gente brincou bastante, com tudo o que foi
possível. Quando a gente viu que ele estava bem interessado em escrever, a
gente, pah! Começou com uma cela grande, tá até ali, ó, preta (aponta para a
cela), aquela cela de borracha que está ali em cima da mesa e aquele preto
que está embaixo daquela bandejinha (aponta para outros materiais), e aí ele
começou a brincar com a cela, começou a ver que tinha os espaços grandes,
aí fomos reduzindo até ficar o espacinho do tamanho da reglete. Isso ficou
um tempão. O caderno dele a gente começou, porque eu começo sempre com
o caderno47. Está até diferente o caderno dele. O caderno dele ficou assim
(mostra o caderno). Como ele tem uma visão baixíssima eu comecei a sondar
47

A professora desenvolveu um material adaptado para o aluno em que alguns momentos trabalhava a acuidade
visual funcional e em outros o sistema tátil, já que pelo reduzido campo de visão o aluno não conseguia
desempenhar todas as atividades utilizando a visão.
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o tato também. Comecei a fazer coisas que ele pudesse acompanhar. - Então,
o caderno dele começa totalmente diferente. É igual a todo mundo, mas
daqui a pouco a gente dá uma guinada. [pesquisador: A senhora teve alguma
informação de sobre como utilizar produtos, recursos, metodologias para
essas crianças? Ou a senhora que buscou essa informação?] Busco! Busco!
Isso aqui não tem nada de. Eles, às vezes, até fazem algumas informações,
mas só que quando a gente vai ver, a gente já trabalha a tanto tempo nesse
setor que a gente já esgotou (...) Eu posso fazer um planejamento para a
turma. Não posso fazer um planejamento para cada criança. Eu posso
fazer diferentes atuações para cada criança, estratégias diferentes, mas o
planejamento, eu não posso fazer treze planejamentos para uma mesma
turma. É impossível isso. A gente faz, por exemplo, a gente percebe que a
criança que está indo por um caminho e a gente vai por aquele caminho. (PEE,
5)
[pesquisador: Você utiliza algum recurso com esses alunos?] Você fala
recurso extra reglete e soroban? Qualquer recurso? Eu boto música no
celular, eu trago o Ipad, baixo no spotify, porque alguns, eu estou falando,
principalmente os mais comprometidos gostam muito de trabalhar com
música. Então eu baixo as musiquinhas, porque tem horas que eles estão muito
agitados e tem que acalmar e tem aquele cantinho ali da música (risos – aponta
para um canto da sala com colchonete), dentre outras coisas. Mas, do mais é
só o que dá para fazer. [pesquisador: Algum equipamento específico?] Não.
[pesquisador: Alguma estratégia diferenciada?] Bom, cada caso é um caso,
né. Exatamente. As estratégias são várias. Tem uns que são alfabetizáveis,
normal, as outras com o qual eu tenho que trabalhar através de música, tem
outros que vão através de música, tem outros que vão através do objeto, alguns
não vão de jeito nenhum, por mais que a gente se esforce. [pesquisador: Que
objetos são esses?] Brinquedos, coisas que eles gostem. Tem uns que gostam
de brinquedos sonoros, tem outros que gostam de coisinha mais macias, amam
massinha de modelar, acho que é uma coisa que dá muito prazer, os
brinquedinhos de encaixe, alguns gostam e tem outros que não gostam de
nada, por mais que a gente apresente. Não tem, não toca, não segura, que é a
grande dificuldade nossa, que nós estamos enfrentando realmente muito e a
dificuldade é essa. (PEE, 6)
[pesquisador: Com os alunos que têm deficiência visual, você usa algum
recurso específico?] Os recursos que a gente tem específicos para eles que é
reglete, máquina, é, para trabalhar conceitos, a gente trabalha com
representações, né, de brinquedos, alguma coisa que represente.
[pesquisador: Tem algum equipamento específico?] (Pausa) Não. Além
desses que são próprios para deficiência visual. [pesquisador: E você usa
alguma estratégia diferenciada para facilitar a aprendizagem?] Eu uso
muito, eu trabalho muito com literatura. O tempo inteiro eu trago a literatura
(risos) porque eu parto dessa ludicidade para trabalhar a construção de
conceito dessas crianças, porque a criança cega tem muita defasagem na
construção de conceitos. (...) Não sabem o que é um caramujo, o que é que é
um elefante, não sabe. Então, o tempo inteiro, a partir da literatura, eu sempre
trabalho todos os conteúdos. Eu sempre parto de uma história, de uma
literatura infantil e aí vou explicando os conceitos e vou representando essas
coisas. [pesquisador: Você vai representando através de que?] Através do
material concreto. (PEE, 7)
[pesquisador: Você utiliza algum tipo de recurso com esses alunos?] De
múltipla? [pesquisador: É, com todos, desenvolvendo os trabalhos]. Todos os
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que eu conheço, né. Assim, todos os que estão ao meu alcance, né.
[pesquisador: E quais são os recursos que você utiliza?] Os recursos lúdicos,
que hoje a tecnologia assistiva oferece né, por exemplo o computador, que a
gente pode fazer muita coisa, pode cantar, pode baixar história, pode sei lá,
baixar sons, é reproduzir. Enfim, o computador dá muita versatilidade. Os
objetos, mesmos, táteis, os recursos externos a sala também. [pesquisador: Os
objetos táteis, você tem esses objetos na sala?] São os objetos mesmo, de uso
cotidiano mesmo, né. (...) Então são esses recursos que eu falei. [pesquisador:
Algum equipamento específico?] Equipamento? Equipamento só a máquina
Perkins, computador, o que mais, soroban né, assim normal. Reglete e
punção. [pesquisador: Utiliza alguma estratégia diferenciada com esses
alunos?] Quais? Quais? [pesquisador: Se tem alguma estratégia que facilite
esse processo de ensino e aprendizagem? E que estratégias são essas?]
(Breve pausa). Ah, sim! É aquilo que eu falei. As estratégias são assim,
procurar proporcionar vivências, né, e procurar assim, utilizar de todos os
recursos possíveis, às vezes como eu te falei, até externos à sala, ou a gente
vai lá fora, mostra as plantas, né. A gente sai da sala, às vezes faz algum
passeio mesmo com a escola. Todas essas ações são estratégias que facilitam
isso também, né, porque propiciam vivência, né, que nosso objetivo também
é esse. (PEE, 8)
É (breve pausa) eu utilizo muito (breve pausa) música, música que tem bons
resultados, principalmente com essas crianças que têm “aspecto” (sic) autista
eu percebi que a música ajuda muito. De todas as formas, sejam músicas
pedagógicas, sejam músicas apenas para ouvir e relaxar, para conseguir fazer
a atividade enquanto está ouvindo aquela música ao fundo. Então eu trabalho
muito com música. Eu percebi que a música é uma coisa que ajuda a eles a se
concentrarem e também a aprender alguma coisa. (...) . Trabalho muito com
jogos e aí todos os tipos de jogos que você possa imaginar. Jogos de encaixe,
jogos com textura e todos os tipos de jogos que você possa imaginar. Eu
trabalho muito com jogos e brincadeiras em geral. Muitas brincadeiras. Eu até
aproveito algumas coisas de teatro, né, principalmente essa questão do corpo,
né. O teatro trabalha muito com essa questão do corpo. Então, eu às vezes, eu
pego exercícios de teatro e tento adaptar para trabalhar com eles essa questão
de corpo, de consciência corporal deles. [pesquisador: Utiliza algum
equipamento em sala?] Que tipo de equipamento? [pesquisador: Qualquer
um.] Utilizo reglete, máquina Perkins (pausa), o que mais, além de jogos é
reglete, máquina Perkins, celular, (risos). A gente, eu uso notebook, mas não
para eles utilizarem. Eu utilizo notebook para colocar, tirar coisas do Youtube,
é, faço gravação da voz deles também, eles falando para se ouvirem. Então eu
utilizo gravador, o próprio gravador do celular para gravar o que eles estão
falando, para eles se ouvirem, se escutarem. (PEE, 9)
Então, eu uso muito, assim, você diz especificamente para os alunos com
múltipla deficiência? [pesquisador: Com todos.] Então, eu uso muito música
com eles, eu uso muitos livros de literatura. (...) E aí eu trabalho muito com
livros, com músicas, material (jogos) (...) Assim, independentemente de ser
múltipla ou não ser múltipla, você está falando de deficiência visual, então,
assim, você tem que ter muito concreto, coisa muito concreta. [pesquisador:
Algum equipamento?] Só caixa de som. [pesquisador: Alguma estratégia
diferenciada para esse processo de alfabetização, para esse processo de
ensino-aprendizagem?] Então, estratégia diferenciada assim que eu acho que
eu tenha feito, né, nesse ano assim, eu trouxe uma prática que eu tinha no
município de produção de texto coletivo. [...] A questão do equipamento, você
me... não sei, na minha mente, equipamento me remete ao eletrônico, a alguma
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coisa assim. Então, assim não. Eu não vi ninguém utilizando aqui além assim,
de música, histórias, assim né? (PEE, 2)

Como é possível notar, o uso de material concreto aparece com bastante recorrência nas
falas, assim como o uso da música, da literatura e de jogos. Em diversos momentos as
estratégias e recursos adotados pelos professores se referem a questões especificamente
pedagógicas. No entanto, duas professoras falaram adequadamente do uso de TA no contexto
da sala de aula. Notamos que uma faz uma explanação bastante ampla do que seja TA (tanto
para o aluno cego quanto para o baixa visão), enquanto a outra se atém a TA no âmbito da
informática.

Se as crianças forem só deficientes visuais elas (...) precisa de uma
estimulação específica para a cegueira, para a sua independência, para o
conhecimento do corpo e aí ela vai ser encaminhada para um trabalho
tátil-motor todo que será a iniciação para o Sistema Braille, né, e o
Sistema Braille a gente começa com a reglete. Se utiliza também a
máquina Perkins se a criança apresentar alguma dificuldade e não
conseguir a escrita na reglete por conta das dificuldades do próprio
aparelho, de utilização do aparelho que tem necessidade de uma
coordenação motora mais simples, mais simples não, mais segura e aí a
gente utiliza a máquina Perkins. (...) [pesquisador: Você utiliza algum
recurso específico na sua sala para essas crianças?] Se forem de baixa visão
a gente tem tipo umas pranchetas que são colocadas assim em posição meio
inclinada para facilitar a escrita, letra tipo ampliado, material preparado
com figuras que não tenham muitos detalhes, que sejam mais simples, isso
inicialmente. (...) Se ele tem baixa visão a gente tem que pesquisar o tipo de
letra, o tipo de traçado, a gente tem de usar um lápis específico (6B), de
ponta mais escura, cadernos de pauta ampliada que são produzidos lá pelo
Instituto mesmo e todo um material bastante fácil, assim, para que ele comece
a enxergar os detalhes sem muitas rebuscações, sem muitas coisas rebuscadas.
[pesquisador: Você utiliza algum equipamento especial, alguma coisa
específica na verdade para trabalhar com essas crianças?] Na sala de aula a
gente não tem, mas a gente tem um aparelho que se chama CCTV48 (...)
[pesquisador: Você adota alguma estratégia para alfabetizar essas crianças?
Alguma coisa também específica?] Se as crianças forem crianças que já
estejam preparadas para começar a alfabetização, basicamente não, só a parte
específica a deficiência visual ou baixa visão. [pesquisador: Vocês usam
algum recurso, alguma estratégia para trabalhar com essas crianças ou não,
o trabalho é feito como para uma outra criança qualquer?] O trabalho é feito,
é... quando há a necessidade de utilizar algum aparelho diferente a gente até
tem luminárias e tudo, mas basicamente é um trabalho que começa no trabalho
do corpo, coordenação motora. Utilizamos o que? Material com textura,
com som, com luminosidade, músicas, para que eles consigam adquirir
um estágio de competência para o início da alfabetização. [pesquisador:
Você teve alguma informação de como utilizar produtos para deficientes
visuais?] Só os que têm lá no Instituto. (PEE, 10)
48

CCTV: Circuito fechado de TV é um auxílio não óptico eletrônico que permite ao usuário com baixa visão
realizar mudanças de contraste e ampliar a imagem.
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[pesquisador: Aqui, você utiliza algum recurso específico para trabalhar com
esses alunos com deficiência visual ou com deficiência múltipla?] DOSVOX,
NVDA, ampliador de tela. (...) [pesquisador: Algum equipamento
diferenciado?] Tem aqui, mas a gente não usa. [pesquisador: Que
equipamento seria esse?] Tem a Linha Braille e tem o scanner de voz.
[pesquisador: Vocês adotam estratégias diferenciadas para facilitar esse
processo de ensino-aprendizagem?] (Breve pausa). As estratégias são usar
esses recursos, né. Ir adaptando conforme a necessidade do aluno, por
exemplo, em um programa do DOSVOX, o EDIVOX ele tem um emulador
de Perkins. Então para os alunos que ainda estão aprendendo a usar a Perkins
ou que estão tendo dificuldades de usar a gente fez umas marcações no
teclado, só nos botões que esse emulador funciona para que eles
conseguissem escrever como se fosse a Perkins, né. E tem um teclado que é
adaptado também. [pesquisador: É adaptado para baixa visão ou para
cegos?] Para baixa visão e com braile. (PEE, 11)

Notamos também que o tempo de formação e a experiência profissional foram cruciais
para a adoção de múltiplas estratégias e a escolha mais adequado de recursos, frente ao variado
arsenal existente. Dos 11 sujeitos entrevistados na escola especializada, seis tinham mais de 21
anos de trabalho no magistério. De maneira geral, os professores da escola especial mostraram
ter algum conhecimento sobre TA e se apropriaram ao menos dos materiais específicos para o
trabalho com alunos DV.
Na escola regular, percebemos uma realidade bastante diferente da escola especializada,
entretanto a imprecisão dos conceitos relacionados a TA também permanece. Assim como para
os professores da escola especializada, o tempo de formação e a experiência profissional foram
fatores que possibilitaram um trabalho mais efetivo dos docentes com os alunos DV. No
entanto, parte dos sujeitos entrevistados parece não estar devidamente capacitada para, como
disposto no inciso VII do artigo 13 da Resolução no 4, de 2 de outubro de 2009 (BRASIL,
2009), “ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos
alunos, promovendo autonomia e participação”. Alguns professores citaram diversos recursos
para o trabalho com o aluno DV, enquanto outros ficaram restritos ao material concreto.
Observamos que no texto da mesma Resolução são mencionados os termos serviços,
recursos pedagógicos, recursos de acessibilidade e estratégias definindo apenas no artigo 2º,
parágrafo único, o termo recursos de acessibilidade na educação como:
aqueles que asseguram condições de acesso ao currículo dos alunos com
deficiência ou mobilidade reduzida, promovendo a utilização dos materiais
didáticos e pedagógicos, dos espaços, dos mobiliários e equipamentos, dos
sistemas de comunicação e informação, dos transportes e dos demais serviços.
(BRASIL, 2009, p. 1)
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Nessa definição, o termo equipamento gera uma imprecisão conceitual, pois pode ser
interpretado como qualquer equipamento ou como equipamentos na perspectiva da TA,
conforme acreditamos, assim como os demais termos, pois como não foram definidos permitem
diferentes interpretações.
Em relação a informação, os professores da escola regular relataram que tiveram algum
tipo de informação de como utilizar esses produtos, equipamentos ou recursos. Parece, no
entanto, que para alguns não foi suficiente para efetivar seu trabalho utilizando TA, conforme
as falas reproduzidas a seguir.

[pesquisador: Você tem alguma informação de como utilizar esses produtos,
equipamentos, recursos para alunos com deficiência visual?] Sim. E de onde
veio essa informação? Você fez cursos?] Fiz cursos, também sou usuário do
DOSVOX e então ficou mais fácil. (PER,1)
[pesquisador: Você teve alguma informação de como utilizar produtos para
pessoas com deficiência visual?] Sim, sim (PER, 2)
[pesquisador: Você teve alguma informação de como utilizar equipamento?]
Sim. Todas essas informações eles passam pra gente. [pesquisador: Algum
tipo de estratégia, metodologia específica?] Não, a metodologia é essa, você
trazer o real, né, aproximar bem do real, então é isso que eu quero, que eu falo
de utilizar o material concreto pra aproximar ela bastante do real, pelo fato
dela não, não, da visão. (PER, 3)
[pesquisador: Você teve alguma informação sobre como utilizar produtos
para deficientes visuais?] Nas minhas formações não. [pesquisador: Alguma
informação de como utilizar equipamentos, dispositivos, recursos?] Na
faculdade não. (PER, 4)
[pesquisador: Você teve alguma informação de como utilizar equipamentos
para essas crianças deficientes visuais?] A única informação que a gente teve
foi do braile, né, e sensoriais até que né, nós fizemos até um curso mesmo,
mas que eu não posso levar isso para a minha aluna. (...) [pesquisador: Você
teve alguma informação sobre metodologias específicas ou estratégias para
utilizar com o aluno deficiente visual?] Então, aqui tem a sala de recurso, que
eles começaram a explicar como trabalhar, né. Foi aonde eu pude ter uma
noção, eles puderam explicar a maneira de trabalhar. (PER, 5)
[pesquisador: - Você teve alguma informação sobre como utilizar esses
produtos?] Sim, sim. [pesquisador: Foram cursos?] É, cursos. [pesquisador:
E que tipo de informação foi dada?] Então, aí é muita coisa. Pra fazer com
ela, tento adaptar pra minha aula (...) [pesquisador: Você teve alguma
informação sobre como utilizar metodologias ou estratégias para esses
alunos?] Através de cursos, né. (PER, 6)
[pesquisador: Você teve alguma informação de como utilizar produtos para
deficientes visuais?] Produtos, não. [pesquisador: Equipamentos?]
Equipamentos sim, né. Mas hoje assim, como ela eu não trabalho com esses
equipamentos, eu já ouvi, eu já fiz curso de DOSVOX, de algumas outras
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coisas, já vi a máquina lá com o A., mas como eu não aplico isso com ela
ainda, então eu não me detive a isso. [pesquisador: Algum curso que abordou
metodologias ou estratégias específicas para o ensino do aluno deficiente
visual?] Não. (PER, 7)

Nas falas dos professores, identificamos que são poucas as informações que os
professores têm a respeito da utilização da TA, sendo que na maioria das vezes essa informação
é obtida na prática através do trabalho com o aluno deficiente.
Verificamos que na escola especializada os professores têm acesso a um arsenal maior
de recursos e adotam múltiplas estratégias para efetivar o trabalho com alunos DVs, o que foi
pouco observado na escola regular, pois mesmo tendo informações sobre a TA, parece que a
mesma não foi o suficiente para a realização do trabalho por parte de alguns professores. O uso
do material concreto apareceu com frequência nos dois grupos pesquisados.
Quando perguntamos aos professores sobre os recursos que eles utilizam, foram
indicados poucos deles e de acordo com a sua área de utilização, os relacionados ao braile
(reglete, punção e máquina de datilografia em braile), ao ensino de matemática (QVL adaptado
em braile ou em fonte ampliada, soroban e material dourado) e à informática adaptada. Em
alguns trechos, o que é apontado como TA não se enquadra na definição proposta pelo CAT.

[pesquisador: Você utiliza algum tipo de recurso diferenciado com esses
alunos?] Eu utilizo computador, soroban, utilizo material concreto, o
QVL, o material dourado. [pesquisador: O que é o QVL?] É quadro valor
lugar. [pesquisador: O computador tem algum tipo de adaptação específica?]
É instalado o sistema DOSVOX que é um sistema operacional, é, que
funciona, né, no ambiente Windows. Tem o NVDA que reproduz o
ambiente Windows. (PER, 1)
[pesquisador: Você utiliza algum recurso para trabalhar com ela?] Recursos
que eu pego é daqui da sala de recursos. Esses materiais sólidos, materiais
de encaixe, caixinhas com os numerais em braile e em tinta. [pesquisador:
Algum equipamento específico?] Celular, porque ela gosta muito de ouvir
música. Então celular e fone de ouvido. Então, eu tento fazer uma negociação
com ela. Se eu conseguir 10 minutos, ela tem 5 minutos de atenção. Se eu
consigo 10 minutos com ela e se ela acerta uma atividade, aí ela ouve a música
que ela gosta, Anitta (risos). Tem vezes que ela fala “tia o celular, Anitta”. Aí,
tá, eu deixo ela ouvir a música. (PER, 2)
(...) O meu trabalho é de fazer essa mediação e tornar o conteúdo acessível
para ela. Por exemplo, hoje você viu que ela não está copiando, porém ela
copia só que ela está sem a reglete e o punção, então hoje ela estava de
ouvinte. Mas todo o conteúdo que é passado para a turma eu transformo
acessível para ela. Um exemplo, essa semana teve uma releitura, né, o
professor trouxe um livro e eles pintaram. O nome do livro era Estrela de
Rabo. Então eu vazei um desenho num papelão e ela usou a tinta e pintou o
desenho dela também. [pesquisador: Você utiliza algum recurso específico
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para ela?] Eu aqui, meu recurso é mais assim, é, uma letra vazada, um
desenho vazado no caso, a letra nem é muito interessante para ela, apesar
dela conhecer as letras em tinta. Sucata que a gente vai transformando, que
eu dei um exemplo aqui que eu fiz um desenho numa caixa de papelão, um
pedaço de papelão e fiz um desenho em relevo para ela, para ela poder
pintar. Mas ela utiliza o DOSVOX na sala de recursos, porque além da sala
de aula, ela tem Atendimento Educacional Especializado (...) [pesquisador:
Tem algum tipo de equipamento específico que ela utiliza?] É, tem o reglete
e tem o punção que é como se fosse o caderno e o lápis dela. (...)A maioria
das vezes é necessário que ela tenha algo concreto para ser mais fácil o
entendimento. (...) [pesquisador: Que tipo de material concreto é esse?] Bom,
é, vou te dar um exemplo assim: quando a gente trabalha, ah, ela também usa
o soroban, né, pra matemática. Ela usa o soroban na sala. Mas, assim, a gente
utiliza o material dourado, a gente utiliza o QVL, eu não sei se você
conhece? [pesquisador: Quadro de Valor Lugar. (...) Você teve alguma
informação de como utilizar esses produtos?] Sim. (...) (PER, 3)
É aquela história de que o professor tem que se virar nos trinta, né (risos).
(...). Então tanto tem o material que a gente produz como o QVL com
braile, para o aluno que está lá se inteirando dos números naturais,
construindo a noção de dezena, número decimal, enfim. (...) [pesquisador:
Algum equipamento específico para deficientes visuais?] Eu uso o específico
para deficientes visuais, porque tem o baixa visão também né. [pesquisador:
Aqui nós estamos considerando o cego.] Cego é basicamente reglete,
punção. Para o aluno lidar, tem o guia de assinatura que eles precisam
aprender a utilizar, tem os textos adaptados, as texturas, tem os programas
de voz, o DOSVOX, mas enfim, no grupo de referência, em sala de aula
isso não funciona. (PER, 4)
Então, eu procuro, por exemplo, às vezes na sala de aula mesmo, eu já tinha
visto com uma professora que é a, de colocar várias coisas na parede, só que
ela rasga. Se ela chega na sala e sente, né, então ela não aceita, ela vai lá rasga
e destrói. [pesquisador: Essas coisas na parede são murais táteis?] Isso,
mural tátil. Só que se ela sentir, ela vai lá e rasga. Ela não consegue aceitar
isso muito bem. (PER, 5)
[pesquisador: Você utiliza para essa aluna algum recurso especial?] Então,
até muitos, né. Tela de mosquito, sabe? Quando tem algum desenho pra,
vamos supor, é aula de geometria básica, né, triangulo, quadrado, retângulo,
todo mundo consegue enxergar, tal, mas ela não. Eu faço o que? Pego modelo
de madeira, MDF, né e boto pra ela sentir e explico no ouvido dela,
quadrado quatro lados, tá. Enfim, vou ensinando isso pra ela. Mas na hora que
ela tem que passar para o papel pra ver se pegou mesmo, aí eu utilizo a folha,
folha não, a tela de mosquito num papel quarenta quilos, quarenta quilos,
não, panamá, né, e ela consegue reproduzir com giz de cera. (...). E na
parte da escultura, que a gente né, além de tudo, a gente fez, aí tem vários
bustos, que eu trago pra ela, às vezes, pra ela reconhecer. Enfim, bustos
de pessoa, né, com argila. (...) Boto pra ela fazer, peço pra ela alisar o rosto, e
ela reproduz como ela consegue. Aí explico proporção, sabe, coisas pra
ela tentar fazer do jeito dela. [pesquisador: Você utiliza algum equipamento
específico nesse trabalho?] Não, assim, coisas assim, é, carga de caneta,
carga não, tampa de caneta, coisas que dê pra escavar, sabe? Clips, tem
também o escavador próprio pra isso, mas pra ela usar, acho que não é,
moeda. [pesquisador: Além do material para escultura, você utiliza algum
outro equipamento?]. Mas diferenciada do ponto que por ela ser deficiente
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visual, então tem que ter esse cuidado, né, para não botar coisas no quadro pra
ler, né. Aí tudo é no braile. (...) e coisas de alto relevo também, sabe, com
EVA49. (PER, 6)
[pesquisador: Você utiliza algum recurso específico para trabalhar com ela?]
Não. Eu ainda não consigo nenhum recurso específico a não ser mesmo só o
concreto. Eu trabalho com ela o tempo todo com o concreto. [pesquisador:
Que tipo de material concreto?] Eu procuro sempre brinquedos, né.
Principalmente por ela ser criança ainda, com 10 anos, então a gente procura
os brinquedos para que ela comece dando função a esses brinquedos, a
essas ações que é feita através desses brinquedos. [pesquisador: Algum
equipamento específico?]. (PER, 7)

Na segunda subcategoria Acesso aos recursos, no IBC a falta de recursos materiais é
relatada pelos professores como um obstáculo para a realização do trabalho, bem como a
disponibilidade desses recursos em sala de aula. Outra questão pontuada foi a necessidade de
manutenção do material como computadores e máquinas de datilografia braile.

Então, os computadores que tem o DOSVOX e o NVDA (...) e os celulares
dos alunos, não da escola porque a escola não tem, né, (...) Então, a gente tem
uma Linha Braille (...) Eu acho que a gente precisa de outros
equipamentos, porque isso aqui tem um baita potencial para ser um
laboratório (...). Então aqui teria tudo para a gente ter laboratório de
tecnologias mesmo, mas a gente não tem aqui, por exemplo, você não tem
um CCTV (circuito interno de televisão) aqui, você não tem um scanner de
voz aqui. Poderia ter, não tem! Assim a gente tem, mas não tá aqui, não tá
instalado nesse espaço, né. (...) Então tem essas coisas, tem recursos que a
gente tem e não pode usar e tem recursos que a gente não tem. Para
trabalhar com essas crianças que tem deficiência múltipla a gente precisava
de um acionador, de um teclado ampliado, colorido, né, de um tablet legal. A
gente tem alguns aqui, mas que foram doação e nem tudo a gente consegue
fazer funcionar neles. Então, alguns recursos, a gente precisava fazer, uma
rede Wi Fi aqui dentro que a gente não tem. (PEE, 1)
O que é difícil para gente é ter acesso a isso, porque, por exemplo, a gente
tem, praticamente, que produzir tudo o que a gente vai usar, tem coisas
que eu quero trazer e que nem sempre são possíveis.(...) isso não é possível,
por várias razões, assim: a primeira é que a escola não tem esses recursos,
se eu tivesse que fazer teria que ser do meu bolso (risos) (...) (PEE, 2)
O difícil aqui é que eu não tenho vários recursos que poderiam tornar a aula
mais dinâmica e mais lúdica, né (...) (PEE, 4)
Difícil porque nem sempre o recurso está na sala, é acessível para a gente
trabalhar com eles né, por exemplo, eu tenho duas crianças que tem paralisia
cerebral, então elas têm dificuldades não só de locomoção, de andar, mas
também tem uma dificuldade com as mãos. Então para que eles trabalhassem
eu precisaria daquela mesa adaptada, né, (...). Tem, existe, acho, eu não sei
o nome daquilo, mas é tipo um apontador, um adaptador de mão, para a
49
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criança tocar naquilo que ela quer, né, mostrar o que ela quer, apontar. Eu não
tenho esse material. Então tem recurso que a gente não tem, não tem acesso
na sala de aula e são necessários e você não tem. Então você tem que
inventar, né. Professor é meio mágico, né. A gente tem prática, a gente
faz o “se virol”. “Se virol” não tem tu, vai tu mesmo. Então a gente pega
e inventa coisas (risos). Mas é isso. Tem recursos que não estão na sala de
aula e que deveriam estar, não são acessíveis. E mesmo aqueles que a gente
tem, como a máquina Perkins, né, e a reglete, as vezes não estão
funcionando bem (risos). (...) Não é suficiente, não tem a quantidade
suficiente para todos os alunos. Então você tem que fazer um revezamento
daquele material. Então essa é a maior dificuldade que eu tenho em termos de
recurso. Eu sinto falta dos recursos. (PEE, 9)
É... a gente tem alguns equipamentos que estão com problemas de
funcionamento, né, como a gente sabe tudo é difícil, mas a gente tem. E a
gente ainda consegue usar, o CCTV por exemplo, a gente tem acesso, os
computadores a gente tem acesso na sala de informática. (...) Máquina
Perkins atualmente a escola está com um déficit de máquinas porque
muitas estão com defeito, estão precisando de revisão e é feita a
manutenção à medida do possível. Algumas crianças, poucas, tem uma
máquina de datilografia Perkins, que é muito cara, mais de mil reais, né, talvez
uns dois mil reais atualmente e nem todos conseguem ter e é muito pesada
para trazer e levar para a escola. É uma máquina de peso, difícil de ser
carregada, especialmente para quem vem de ônibus. Agora as crianças
que utilizam reglete, todas têm reglete que levam para casa e têm reglete
na escola também. (PEE, 10)
DOSVOX, NVDA, ampliador de tela. (...) Tem a Linha Braille e tem o
scanner de voz. Primeiro tem que ter Wi Fi aqui, porque eu acho um
absurdo não ter Wi Fi (riso irônico). (...) Então, depois do Wi Fi a gente
precisa ter tablet (...). (PEE, 11)

São inúmeras as dificuldades apontadas pelos professores da escola especializada, o que
os torna “mágicos” para poderem realizar seu trabalho. Em muitos momentos eles dizem que
“precisam se virar” porque ou os equipamentos não estão disponíveis ou não estão funcionando
por falta de manutenção.
Na escola regular, dois professores fazem menção sobre acesso aos recursos de TA:

(...)E aqui só tem acesso porque é o meu material, não é o equipamento da
escola. [pesquisador: O seu material é no caso, o notebook?] O notebook, o
sistema de voz. [pesquisador: Todos os recursos são seus?] Isso.
[pesquisador: A escola não dispõe desses recursos?] Não. Até dispõe de
alguns computadores, mas com Linux, aí não dá (PER, 1)
[pesquisador: Você acha que os materiais que vocês têm aqui na sala de
recursos são suficientes para você trabalhar com a sua aluna?] Acredito que
sim. Sim. (PER, 2)
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Um professor se refere ao seu próprio material e a outra professora diz que acredita que
tem, o que nos leva a supor que não tenha esses materiais na escola.
Calheiros, Mendes e Lourenço (2017) sinalizaram que um dos grandes obstáculos da
TA no cenário educacional brasileiro são as barreiras quanto ao acesso/provisão dos recursos
de TA às escolas, fato sinalizado também por Galvão Filho (2009a e 2011). Em contrapartida,
Manzini (2012a; 2011) apontou que os recursos de TA estão chegando as escolas, porém a
maioria dos professores de salas comuns ainda os desconhecem. O autor sugeriu o investimento
para aquisição de novos produtos bem como o treinamento de professores para a utilização
desses recursos.
Considerando os recursos disponíveis pelos alunos em casa, ainda na segunda
subcategoria, Acesso aos recursos, os discursos de quase todos os professores entrevistados
foram bem semelhantes denotando a falta de acesso dos alunos aos mesmos e, por essa razão
serão apresentados conjuntamente. Os motivos arrolados foram os seguintes: famílias com
baixo poder aquisitivo, o baixo nível de escolaridade dos responsáveis que, muitas das vezes
desconhecem os produtos existentes. Os recursos que os professores apontaram como
acessíveis aos alunos foram celular, tablet e computador. Os professores mencionaram muitos
recursos digitais na perspectiva das TICs enquanto TA.

[pesquisador: E você acha que seus alunos têm acesso a diferentes recursos
além aqui do ambiente escolar?] Poucos têm. Até da gente conversar com
eles, assim. [pesquisador: E que recursos são esses?] Geralmente o que eles
têm é o telefone celular, poucos tem computador em casa, alguns trazem
até o laptop para cá, mas são uns dois ou três. [pesquisador: E você sabe por
que não tem?] A gente imagina que seja por conta do financeiro mesmo
(PER, 1)
Eu acredito que não. (...) Eles não têm acesso nem a livro em casa.
[pesquisador: Mas você acha que não tem acesso por que?] Eu acho que não
tem acesso por várias razões. Assim, eu acho que os pais, por uma questão
de ignorância dos pais, ignorância no sentido assim, de ignorar, não saber
da necessidade da criança ter acesso àquilo (...) (PEE, 2)
Depende. Poucos alunos têm porque normalmente eles moram na baixada e
são de classes sociais, assim, menos privilegiada e não tem tantos recursos
assim. [pesquisador: E os que têm, quais são os recursos?] Ah, seria um
computador, seria um DOSVOX, um sistema de voz(...) (PEE, 3)
Olha, eu acho que é difícil, assim. Na verdade eu não sei, mas, quando a
criança, quando eles têm mais dinheiro, são famílias mais ricas, eu acredito
que eles tenham sim. [pesquisador: Você sabe que recursos são esses? Os
pais comentam?] (...), uma reglete, é mole, né, mas assim, eu acho que a
maioria não tem muito recurso não. Eu acho. (...) Não tem porque muitas
vezes não tem condições financeiras. (PEE, 4)

100

Eu acredito que não. Eu mando, às vezes. Eu mando trabalho de casa para
complementar. Isso aqui é trabalho de casa (mostra o trabalho, risos). Eu passo
o trabalhinho de acordo com o livro, ele tem esse caderno que não sai
escola.(...) Em casa? Tem do pai e da mãe, às vezes, né. Tem tablet ou celular,
mas computador é difícil. (PEE, 5)
Eu acredito que... Bom, alguns sim. Talvez alguns tenham tablets, celular,
isso, mas outros são muito carentes e realmente fica difícil. Acho que não.
(PEE, 6)
Não sei se eles têm em casa esses recursos. [pesquisador: Mas você acha que
alguns têm?] Alguns têm. Eles comentam. (...) Computador e tablet. Eles
falam muito computador e tablet. (PEE, 7)
Creio que não. [pesquisador: Por que?] Porque as famílias ou não se
interessam ou não dispõem ou desconhecem. (PEE, 8)
(Breve pausa). Olha, eu acho que muito pouco. [pesquisador: E você tem
como me dar exemplos do que sejam? Mais ou menos do que sejam? Do que
você acha que eles têm acesso?] (Pausa). Olha, não consigo te exemplificar
não. (PER , 1)
Eu acredito que não. Eu acredito que não. A família é uma família carente,
a mãe tem três filhas, eu acredito que não. (PER, 2)
Ela tem acesso, porém ela diz que ela não quer celular, que ela não gosta de
celular. [pesquisador: A outros recursos, você sabe dizer alguma coisa?] Eu
sei que ela tem computador na casa. (PER, 3)
Comentam. (...) Mas tudo tá muito ligado a condição da família, social,
financeira, até cultural. As famílias caracterizadas como família de classe
popular, que tem uma dificuldade financeira maior, mas que os pais são
parceiros, são comprometidos eles se preocupam muito em levar os filhos aos
atendimentos multidisciplinares e aí tudo o mais na vida dessas crianças,
fora daqui, fica por conta desses atendimentos. Agora as famílias que têm
mais informação ou que tem assim, mais recurso financeiro aí eles
buscam, né, comprar uma bola de guizo, ou como o pai desse aluno que
instalou no computador dele em casa esse programa. (PER, 4)
Não que eu saiba. Pelo, assim, que eu observo, entendeu, acho que não.
(PER, 5)

Dois professores citaram recursos específicos para DV (reglete e máquina de escrever
em braile) e um citou brinquedos, ainda que não adaptados.
Que eu saiba não. [pesquisador: Máquina de escrever, reglete?] Ah, sim.
Alguns a máquina, a reglete todos têm reglete, quem usa reglete. (PEE,
10)
Duvido muito. (...) [pesquisador: Você sabe dizer o por que eles não têm?
Por falta de condição financeira ou porque não tem acesso mesmo?] Sim,
porque os alunos do primeiro ano eles são muito pequenos, né, então eu
acredito que até os pais fiquem com medo de comprar alguma coisa e dar,
mas se o pai sentir confiança no professor, que o professor vai usar aquilo ali,
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o que a gente tem visto é que eles têm comprado. Nossos alunos que
participam das nossas oficinas, quando o aluno não tem celular ou tablet
e a mãe fala “Olha, então eu vou comprar para ela aprender a usar, para
ele aprender a usar”. (PEE, 11)
Na escola sim, em casa não. [pesquisador: Não têm ou você não sabe?] Eu
acho que a grande maioria não tem, mas eu não sei te dizer se todos têm.
[pesquisador: Mas você sabe o por que não tem? Por uma questão
financeira?] Não sei te responder, mas eu tenho quase que certeza que eles
não têm. Até pelas conversas que você tem na sala de aula, né, você percebe
que eles não têm muitos recursos. A coisa que eles ficam fazendo em casa é
realmente vendo televisão, ouvindo rádio, brincando com brinquedos que
são aqueles que não são adaptados, são aqueles comuns. (PEE, 9)

Na escola regular, além dos motivos anteriormente apresentados, dois professores
citaram que em uma mesma família duas irmãs eram DVs e a dinâmica familiar era conturbada,
dificultando o acesso aos recursos.

Aí me pegou, cara! Eu acho que não. [pesquisador: E porque você acha que
não?] Acho que porque a mãe dela tem outra irmã, a L. né, e por isso eu
imagino porque tem a outra irmã, que é pior ainda, é mais complicada, mais
comprometida, acredito que não tenha. (PER, 6)
Não, não tem. Eu acredito que ela fique dentro de casa, sentadinha lá,
fazendo as confusões dela dentro da casa. [pesquisador: Mas porquê?]
Porque eu acho que a família não dá isso. Eu acho que a mãe já é muito
complicada, porque a mãe tem duas filhas cegas, né. (...) , assim, que a
gente percebe que a família deixa ela um pouco de lado. Pelo pouco
acesso. Eu acho que tem pouco acesso, a tecnologia em si, os instrumentos
em si, não é muito acessível a você isso. Pra mim, eu ainda vejo uma coisa
um pouco distante. [pesquisador: E não é acessível por que?] Eu acho por
falta, de você não ter mesmo. Não ter esse investimento. Eu acho que falta
investimento? [pesquisador: Que tipo de investimento?] Principalmente
financeiro. (PER, 7)

A última professora ainda diz que a TA é algo distante da realidade dela por falta de
investimento financeiro.
Nessa subcategoria ficou bastante evidente que a questão financeira prejudicou o acesso
a TA pelos alunos, o que também foi indicado por Calheiros, Mendes e Lourenço (2017) e
Pereira (2011) que denunciam que o alto custo de alguns recursos de TA inviabiliza sua
aquisição pelas PcD. Esclarecemos, ainda, que em conformidade com a Portaria Interministerial
no 362, de 24 de outubro de 2012 que dispôs sobre o limite de renda mensal dos tomadores de
recursos50 nas operações de crédito para aquisição de bens e serviços de TA destinados às PcD
De acordo com a Portaria Interministerial no 362, de 24 de outubro de 2012 “são tomadores de recursos, para
fins do disposto no inciso I do § 6º do art. 2º da Lei nº 12.613, de 18 de abril de 2012, as pessoas físicas com renda
50
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e o rol de bens e serviços sendo que alguns deles necessitam da prescrição de um profissional
de saúde habilitado para tal (BRASIL, 2012), o que pode dificultar a aquisição de recursos.
Acreditamos que os professores entrevistados não conheçam essa Portaria, já que nenhum deles
comentou essa possibilidade para a aquisição dos recursos.
A terceira subcategoria, Definição da TA pelos professores, foram agrupadas falas
sobre definição de TA. Nenhum dos professores da escola especializa definiram TA utilizando
uma concepção próxima à instituída pelo CAT. Nas falas, observamos as palavras instrumento,
recurso, equipamento que foram utilizados para definir o termo, assim como alguns exemplos
tais como órteses, adaptação de uma caneta, aparelho de ouvido e outros. Reiteramos que esses
são últimos são recursos de TA, porém celular, computador e TV podem ser recurso de TA,
dependendo do modo e do contexto em que estão sendo utilizados.

(Breve pausa) Tudo e qualquer coisa que ajude o cara a ultrapassar uma
barreira que ele tem. (PEE, 1)
Eu acredito que é uma tecnologia, assim, e aí tecnologia não só
informatizada, não só digital, mas por exemplo, mas que permita o acesso
daquela criança, daquela pessoa com deficiência ao conhecimento. Então, por
exemplo, para mim um livro em braile é uma tecnologia assistiva, como pode
ser um computador também, como pode ser a própria máquina de escrita em
braile, eu entendo isso, que é alguma coisa, algum instrumento que
possibilite a criança, a pessoa com deficiência ter acesso àquele
conhecimento. (PEE, 2)
A tecnologia assistiva eu acho que é uma grande, eu acho que foi a maior
descoberta. A maior descoberta, né! Eu acho que não tem nada igual! A
independência, né, do deficiente visual porque atualmente, se o indivíduo ele
tem acesso à tecnologia, ele utiliza celular, ele utiliza computador, ele sabe,
pode até morar sozinho. (...) Então, essa tecnologia, veio assim, foi uma
benção na vida! Eu que peguei numa época, né, numa época em que não
se tinha nada, né, porque eu comecei a trinta e dois anos atrás e realmente
não tinha nenhum recurso. Foi assim. Hoje em dia você vê pessoas
deficientes visuais, morando sozinha, sem nenhum problema, foi realmente
muito bom! (PEE, 3)
Tecnologia assistiva é algo que você vai tornar, é assim, você pega um
conteúdo, alguma coisa que não é acessível a princípio, ele não pode
manusear porque ele tem a deficiência e a tecnologia assistiva vem para
tornar esse manuseio possível, né, esse acesso possível. (...) Então a
tecnologia assistiva pra mim é isso, ela assiste uma pessoa que tem uma
deficiência e ela vai tornar possível o acesso dessa pessoa a alguma coisa.
(PEE, 4)

mensal de até dez salários mínimos que utilizem os valores das operações de crédito exclusivamente na aquisição
de bens e serviços de Tecnologia Assistiva, destinados às pessoas com deficiência.” (BRASIL, 2012, p. 1)
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Olha, tecnologia assistiva eu acho que seria, por exemplo, aqui tem aula de
computador. Tem lá o laboratório, eu por exemplo, não lido bem com isso.
Então, para mim, eu acho assim, eu não fiz concurso para trabalhar com isso,
eu até utilizo, por exemplo, para fazer prova, utilizo para mostrar as fotos
para eles. Eu tenho um tablet grande, aí as crianças veem as fotos, mas para
trabalhar com eles eu não tenho essa condição. Então, agora aqui no primeiro
ano a gente montava o projeto e as crianças iam pra lá e as professoras
ajudavam no projeto, trabalhavam naquele projeto. Então elas montavam.
Agora não, dizem que a gente é que tem que ir lá dar aula. Eu não vou. Eu
não vou porque eu não sei dar aula de informática, eu não sei nem para
mim, imagine para dar aula para uma criança, para ajudar a criança. Eu
não tenho condição. Eu poderia dizer para ela o que ela poderia fazer (risos)
agora eu.
- (...) Lógico que são! Todos os recursos são importantes. Eu
acho que você, a gama de material que tem, se você puder direcionar (...)
(PEE, 5)
Basicamente, equipamento! (voz de espanto) [pesquisador: O que você
definiria como tecnologia assistiva? Uma definição sua?] Tudo que possa
ajudar ao aluno, a facilitar o aprendizado, seja o que vier. (PEE, 6)
Então, para mim é um meio de facilitar a comunicação do aluno, facilitar o
acesso do aluno a informação, não só a informação tecnológica, mas via
ela facilitar coisas práticas do dia a dia, facilitar coisas básicas, que seria
obter uma informação, de repente ler um livro, né, no caso ouvir um livro.
Seria uma forma de obter essas informações e também de ter autonomia,
porque as vezes eu poderia usar um recurso tecnológico para desenvolver uma
linguagem, né, uma forma de comunicação que eu ainda não sei como já que
o aluno é deficiente visual também, né. Porque assim, tudo que eu procuro
para essa paralisia tem muita questão de imagem, autismo tem muita
questão de imagem e ainda é um desafio como usar isso para um aluno
que é cego. (PEE, 7).
Ah, é um portal! É uma grande porta aberta! Eu valorizo demais a
tecnologia assistiva. Eu como pessoa me valho muito dela e vou continuar
me valendo até, até enquanto eu puder. Eu acho que ela veio para ficar. (...)
Celular com acessibilidade, computador, scanner específico que é mais
poderoso que os scanners normais. Existem também utilidades domésticas,
eletrodomésticos como micro-ondas, vários produtos adaptados e vários
produtos que poderiam ser adaptados se a indústria se voltasse para isso
também. (PEE, 8).
Para mim qualquer recurso (risos), qualquer recurso que você consiga
adaptar, não sei se é isso, mas para mim seria isso, qualquer recurso que você
consiga adaptar para trabalhar com aquele aluno com deficiência,
qualquer recurso. Por exemplo, aqui no IBC eu fiz isso aqui (mostra o
material) é uma caixinha de fósforo, um jogo da memória para o A. com
palavrinhas em braile. É um jogo da memória. Ele tem que encaixar a
palavrinha aqui com essa palavrinha aqui, né. É um jogo da memória. Isso na
minha opinião é uma tecnologia assistiva. É um brinquedo que você
adaptou, né, para trabalhar com o teu aluno cego. Tudo isso é tecnologia
assistiva, qualquer recurso. (PEE, 9)
Eu acho que seriam atividades que facilitariam todo o trabalho do professor e
acesso do deficiente necessitado da tecnologia assistiva, que é assim, né,
variadíssima, né, tem para todas as dificuldades. Eu acho que é muito
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importante sim e que isso a gente tinha condições de ter acesso na sala de
aula, que as vezes não é o que acontece, né. A gente procura, mas as vezes
não acontece, né. Tecnologia Assistiva vai desde a adaptação de uma
caneta até um aparelho de ouvido, uma TV, aparelhos de órtese que a
criança pode utilizar. Eu acho que é isso, né. (PEE, 10)
Tecnologia assistiva para mim é todo instrumento que é feito para resolver
um problema, seja temporário ou permanente, de uma pessoa que tenha
alguma dificuldade, né. Se a pessoa quebrou a perna, ela tem que usar uma
muleta. Isso é uma tecnologia assistiva, mesmo não sendo uma tecnologia
digital. Se a pessoa é cega e não consegue usar o computador com mouse, ela
vai usar um leitor de tela para poder ler a tela para ela. Isso é uma outra
tecnologia assistiva e que é digital. Em qualquer situação em que uma
pessoa use uma ferramenta de tecnologia para resolver um problema,
para mim é uma tecnologia assistiva, está dando assistência. (PEE, 11)
Como os professores parecem não ter se apropriado do conceito de TA instituído pelo CAT, a
definição deles é genérica podendo ser representada “por uma porta aberta”, indicando que o conceito
está sendo construído através de trocas de informação.

Na escola regular, apenas um professor definiu o termo na perspectiva do CAT. Notese que esse professor é uma PcD:

Bom, tem a definição clássica, né, que é todo produto, tecnologia, serviço,
que facilite a vida da pessoa com deficiência, tornando a vida mais
autônoma e tecnologia assistiva pra a gente, pra quem não tem uma
deficiência a tecnologia assistiva ela auxilia, pra gente tornam as coisas
possíveis. (PER, 1)

Os demais, assim como na escola especial, também utilizaram as palavras recursos e
aparelhos, citando lupas, livros táteis, programas de síntese de voz, recursos de ampliação de
imagem, TA de baixo e alto custo. As tecnologias digitais também apareceram com bastante
frequência, embora para serem consideradas TA, devem ser um recurso específico do usuário
na promoção de algum tipo de autonomia e independência para a realização de alguma
atividade.

Então, eu acho que é um recurso pra gente poder ajudar, nos auxiliar no
trabalho e é a forma que a gente pode trabalhar, um recurso.
[pesquisador: Você tem como me dar exemplos desses recursos? Para você,
o que seriam esses recursos?] É (breve pausa), por exemplo, o livro que a
gente confecciona, ou o celular que eu pego para ela na hora em que a
gente faz uma negociação. Acredito que seja isso. [pesquisador: O livro que
você confecciona, você faz o livro com ela?] Não. Pode ser também, mas esse
livro que eu estou falando é o livro que eu fiz no curso de braile e aí eu
aproveitei esse livro para contar a história para ela. (PER, 2)

105

Tecnologia assistiva é tudo o que facilita, né, a vida do outro, né, que inclui.
[pesquisador: E no caso da deficiência visual?] Tecnologia assisitiva na
deficiência visual. Ah, tem vários programas aí, o DOSVOX é um, é um
deles, pro deficiente visual. Eu acredito que daqui pra frente aí, vão aparecer
outros bem melhores. Mas hoje, o DOSVOX é pra eles, ótimo! [pesquisador:
Você daria mais algum outro exemplo de tecnologia assistiva além do
DOSVOX para o deficiente visual?] Pra deficiente visual? (pausa) É
totalmente cego? Tem a lupa, tem aquela lupa, né, tem (pausa)
audiodescrição (pausa), assim, tem livros, até aqui na escola mesmo. A
Fundação ela oferece o curso de Braille e aqui foram confeccionados vários
livros acessíveis. (PER, 3)
Tecnologia assistiva vai desde aquela que a gente produz, né, até os
softwares, as máquinas, né, coisas até que a gente gostaria de ter acesso e
não tem. Tecnologia assistiva é o lápis adaptado que eu faço para o meu
aluno e também a mesa alfabeto (...) (PER, 4)
[pesquisador: E para você, o que é tecnologia assistiva?] (Longa pausa,
seguida de risos). Como você define? Um conceito seu. Para mim, tecnologia
assistiva é isso. Pode falar, sem medo. Um conceito seu.] Ai, (novamente
longa pausa e risos). Me pegou (longa pausa). Ai, eu não sei explicar direito.
[pesquisador: Você não sabe me explicar direito, mas você tem como me dar
exemplo? Para essa aluna, o que você acha que seja tecnologia assistiva?]
Aparelhos que sejam voltados para audição, né, computadores voltados
para essas crianças, né, que vai fazer com que ela vai poder interagir, né,
porque tudo mesmo é a audição dela. Então, para mim, a tecnologia assim,
tem que haver mais nas escolas, (...) É o meu ponto de vista, tá. É a minha
opinião. Não tenho. Tem que ter esses computadores, poderia ter uns
tablets voltados tudo para essas crianças ter, saber manusear. Então, para
poder trabalhar com elas mesmo a audição, não só a nossa fala, né, porque,
às vezes, nós temos que nós mesmos que arrumar os recursos para poder
trazer. (PER, 5)
Ah, Tecnologia assistiva, você está usando tecnologia assistiva (risos), né,
óculos. Tudo o que for facilitar, não o deficiente físico só, mas qualquer
um, que possa facilitar. Quase tudo, né, se torna uma tecnologia assistiva,
mas específico na deficiência visual é fundamental né, porque cada vez, o
cego caminha sozinho, né. (...) Hoje o cara bota um radinho que fala assim,
tá! Enfim, a cada vez, a cada ano que passa a tecnologia assistiva vem
avançando pra facilitar a vida de todo mundo e não só do deficiente
visual. (PER, 6)
Olha, a tecnologia assistiva, eu acho que pra esses alunos é tudo de bom! Só
que assim, eu vou dizer uma coisa pra você, pra mim ainda está longe. Eu
não consigo alcança-la plenamente essa tecnologia assistiva. (PER, 7)

Para os docentes das duas escolas a TA, praticamente, se resume a recursos, sendo
empregado também, em alguns momentos as palavras aparelhos, equipamentos e instrumentos
para defini-la e em outros foram utilizados exemplos como órteses, livro tátil, lupa, dentre
outros. O que chama a atenção nas falas dos professores da escola regular é a associação da TA
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à inclusão, a “tudo que inclui”, “tudo que facilita a vida das pessoas”, embora ela por si só não
promova a inclusão do aluno com deficiência.
5.2.1.4 – Categoria 4: Atendimento
Na categoria Atendimento, alocamos as falas relativas aos atendimentos clínico ou
pedagógico realizados pelos alunos. Na escola especializada, há o Departamento de Estudos e
Pesquisas Médicas e de Reabilitação (DMR) composto basicamente por profissionais com
formação na área da Saúde (oftalmologistas, enfermeiro, técnicos de enfermagem,
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, dentista, nutricionista, ortoptistas) e de Educação
(licenciados em várias áreas). No Departamento de Educação (DED), além dos docentes, há
duas fonoaudiólogas e uma psicóloga que atuam exclusivamente no contexto escolar, além da
equipe de apoio.
Uma das professoras entrevistadas comentou o AEE na esfera do IBC. Esse atendimento
teve início em 2017, após a dissolução do PREA, que atendia exclusivamente aos alunos que
tinham a deficiência visual associada a outros comprometimentos, sendo em sua grande maioria
a Deficiência Intelectual e os Transtornos do Espectro Autista. Desde então, esses alunos estão
inseridos nas salas regulares com os outros alunos DVs. Outros relatos abordaram a importância
das parcerias com os profissionais da Saúde.

Eles estão dentro das turmas regulares, mas tem o acompanhamento dos
professores do AEE que aí indicam para os atendimentos
complementares, né, fono, fisio, TO e a atividade aqui de comunicação
alternativa quando essa criança não tem nenhuma comunicação, que são
crianças que tem paralisia cerebral, eu acho que, quase todas elas o
diagnóstico é esse. E microcefalia. (PEE, 1)
(...) Por ser cega e ter outras deficiências, tinha mais dificuldade espacial.
Então essa parte aí eu tinha que fazer, que possivelmente não seria de uma
escola. Se tivesse uma equipe, seria a educação física, mas como não tinha
nada eu fazia tudo o que era necessário para colocar aquela criança em
condições. (PEE, 3)
Até pouco tempo atrás, não tem muito tempo, os conselhos de classe eram
todos. Todos os setores, vinha a parte de TO, vinham todos os convidados
que trabalhavam com o aluno, vinham. (PEE, 6)
(...) Trabalhando também com o fonoaudiólogo .... que é fono lá da escola,
depois ele saiu e o atendimento era no consultório dele e a gente dividia, fazia
uma parceria do que era mais fácil ser trabalhado na fono e o que era
pedagógico, mais trabalhado na escola. (...) Como nós tivemos uma época lá
uma neuropediatra, que é uma coisa que eu considero uma coisa de suma
importância para o Benjamin Constant pela clientela que nós temos hoje, mas
que a gente não tem. A gente tem o apoio do Instituto de Neurologia, o
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Instituto Deolindo Couto, mas na verdade a gente não tem (...) , foi de
grande valia para nós, para ajudar e dar uma avaliada nessa clientela que
estava chegando (...) É, a gente tem o recurso de trabalhar com outros
profissionais também, né, de fonoaudiologia, de musicoterapia,
psicomotricidade, um setor muito bom de fisioterapia, onde nós temos TO`s
e fisioterapeutas muito capacitados a fazer esse trabalho, desde as crianças
de estimulação até bebês que entram lá. (PEE, 10)
(...) É, e além disso a gente tem de manhã um atendimento com uma outra
oficina, comunicação estabelecida, alunos do AEE que é uma oficina
junto com a .... que é do AEE e a gente busca através de algumas
tecnologias tentar estabelecer comunicação com esses alunos, às vezes,
nem só com tecnologia. Às vezes, ah, do modo que a gente né, consegue
desenvolver ali. (PEE, 11)

Na escola regular, o atendimento especializado é realizado na AFAC. Uma das
professoras sintetizou a importância dos atendimentos multidisciplinares para esses alunos,
conforme descrito a seguir:

Ela faz AFAC. [pesquisador: Você sabe o que ela faz lá?] Não. Eu sei que
ela faz uma vez por semana um acompanhamento lá. (PER, 2)
(...) Eles frequentam também a AFAC, onde eles fazem fisioterapia, fazem
outras atividades. A ... também frequenta a AFAC, porém ela só faz
atendimento psicológico. Lá na AFAC. (PER, 3)
(...) Alguns levam os filhos nos atendimentos multidisciplinares, outros
param de levar, outros nunca levaram. Aí são grupos bem diferenciados,
porque o aluno que vai no atendimento multidisciplinar, que é estimulado,
a gente tem todo um retorno desse aluno na escola. O que não frequenta, o
que não tem acesso a esses outros espaços e que não continua sendo
estimulado com outros recursos em outros momentos, apresenta pra gente não
respostas, não retorno. (PER, 4)
Tratamento neurológico com médico, mas que ela faz outros específicos.
Foi até indicado. Eu conversando muito com a A. P., pedi a ela ajuda para
poder e ela até arrumou a AFAC, porém não foi. (PER, 5)

O atendimento aos alunos, em ambas as escolas, é realizado por uma equipe com
formação na área da Saúde, mais especificamente nas terapias de reabilitação, objetivando
habilitá-los para funções específicas, de acordo com a área de atuação profissional e as
especificidades do caso. No IBC, a maior parte desse trabalho é feito em parceria com o DMR
enquanto na escola regular o trabalho é realizado nos centros de reabilitação.
Da análise dessas categorias, podemos concluir que há imprecisão conceitual da TA, o
que foi apontado por Borges e Tartuci (2017), Calheiros, Mendes e Lourenço (2017), Galvão
Filho (2009a, 2009b, 2011 e 2013), Manzini (2011a e 2012b), Soares e Gonçalves (2011),
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Tavarayama (2011) e Verussa (2009), com relação ao no cenário educacional brasileiro. Sua
apropriação por professores e responsáveis por alunos DV será influenciada, portanto, por essa
imprecisão.
De acordo com Gilly (2001 p. 322),

a área educacional aparece como um campo privilegiado para se observar
como as representações sociais se constroem, evoluem e se transformam no
interior de grupos sociais e para elucidar o papel dessas construções nas
relações desses grupos com o objeto de sua representação.

Moscovici (2012a, p. 39) define as representações como “entidades quase tangíveis”,
elas
circulam, se cruzam e se cristalizam continuamente através da fala, do gesto
do encontro no universo cotidiano. A maioria das relações sociais efetuadas,
objetos produzidos e consumidos, comunicações trocadas são impregnadas
delas. Como sabemos, corresponde por um lado, à substância simbólica que
entra na elaboração, e, por outro lado à prática que produz tal substância, como
a ciência ou os mitos correspondentes a prática científica ou mítica.

Pedrinho Guareschi ao apresentar a edição brasileira da obra seminal de Moscovici
enfatiza a importância e o resgate do cotidiano, dos modos de vida e do saber popular que
impregna a proposta moscoviciana. Moscovici (2012a, grifo do autor) explica que “a construção
social do que chamamos de real inclui certamente dimensões científicas, cognitivas, mas ela é
constituída fundamentalmente por práticas, crenças, tradições, rituais, isto é, pelos inúmeros
saberes que povoam nosso mundo cotidiano”.
Para Chamon, Lacerda e Marcondes (2017) a representação é uma ação que dispende
de um trabalho simbólico, objetivando a construção de sentido e significado da realidade,
implicando as dimensões cognitivas, afetiva e social. Para que um objeto possa ser representado
os autores enfatizam os dois critérios operacionais que permitem para classifica-lo como
passível de representação: o objeto deve estar ausente para os sujeitos e deve ser significativo
e representar um conflito para o grupo (CHAMON; CHAMON, 2007). Assim, diante da
necessidade de integrá-lo de maneira figurativa, buscando a familiaridade com o mesmo, há
uma comparação entre o que é conhecido e o que é novo, o que ameaça o grupo sendo essa uma
forma de representação. Para Moscovici (2012b, p. 54, grifo do autor) “a finalidade de todas as
representações é tornar familiar algo não familiar, ou a própria não familiaridade”.
Nessa pesquisa, parece que os professores das duas escolas associam TA à tecnologia
digital e a equipamentos eletrônicos, como computador, tablet e celular. Acreditamos que esta
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associação se deve ao emprego das TICs no cotidiano. É possível que os professores da escola
especializada, se aproximem mais dessa tecnologia, que não se restringe somente ao
computador, por terem acesso a diferentes produtos, equipamentos, dispositivos, recursos,
metodologias, estratégias e práticas adotadas pela instituição que há 163 anos atende a pessoas
DVs.

5.2.2.- Categorias referentes aos responsáveis
As próximas quatro categorias referem-se às falas dos responsáveis por alunos da escola
regular e escola especializada. A Tabela 6 reproduzida em seguida mostra a frequência das
categorias e subcategorias construídas.

Tabela 6 - Frequência de ocorrência das categorias (F) e subcategorias para responsáveis
Categoria

1. Ensino

2. Atendimento

2. Formação Docente
4. Trabalho Docente

Subcategoria
(1) Recursos de TA
(2) Conhecimento dos responsáveis sobre a sala de aula
(3) Atividades desenvolvidas pelo aluno
(4) Frequência do aluno
(5) Comunicação com os responsáveis
(6) Orientação aos responsáveis
(7) Queixa dos responsáveis
(1) Tipo e local de atendimento
(2) Infraestrutura
(3) Orientação aos responsáveis
(4) Concepção dos responsáveis sobre o atendimento
realizado
(5) Escolha pela escola
-

F
13
7
12
4
3
13
8
9
5
5
3
13
5
4

Fonte: elaboração própria

5.2.2.1 – Categoria 1: Ensino
Para essa categoria foram construídas sete subcategorias abarcando diversos
apontamentos relacionados ao ensino. A subcategoria 1, Recursos de TA, foram agrupados os
materiais conhecidos pelos responsáveis pelos alunos com DV.
Os responsáveis pelos alunos DV da escola especial relataram dificuldades para ter
acesso a esse material especializado fora do IBC. Notamos que os materiais mais citados se
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relacionaram ao sistema braile, como reglete51, punção52 e máquina de escrever, sendo que
alguns citaram o próprio sistema. Além desses, foi indicada a reglete positiva53, Dedinho
Sabido54, material em alto relevo, audiodescrição, cela braile, soroban, material dourado e
bengala longa.

O que eu conheci aqui na instituição foi o braile. (REE, 1; grifo nosso)
Assim, é raro a gente ver algum material pra trabalhar com as crianças
com deficiência visual até porque a gente não consegue, não tem muito
acesso a esse tipo de material. No caso, a gente só começou a ter acesso
depois que a gente veio pro Instituto que foi o livro adaptado em tinta e
em braile que foi um dos materiais, assim, que pra mim, até agora foi o único
que eu conheci assim, com mais profundidade. (...) Ela usa a reglete e o
punção e o punção dela é diferente porque ela tem, ela não consegue muito
furar, então ela usa o punção de orelha. É o único material diferente que ela
tem. (...) Então, essa reglete positiva ela é totalmente o contrário (...) Usa o
Dedinho Sabido (...) Ah, assim, brincadeiras ou histórias em audiodescrição,
que pra eles é muito importante e interessante. (REE, 2)
Material didático em alto relevo, eu até fiz aqui, fui voluntária no
departamento que prepara o material de aluno. (...) Material de
audiodescrição, né, o braile em si e recursos táteis, contação de história, a
parte mais lúdica pra tá dando entretenimento pra criança. (...) Tem a cela
braile em borrachinha, tem um trenzinho com o alfabeto braile. (REE, 3)
O material que eu conheço foi o que eu comprei aqui, o que eu te mostrei aqui.
O reglete, né, e o soroban. (...) Ela usa o punção já. (REE, 4)
A máquina de braile, a reglete, o punção, né, muita coisa. Mas o básico
mesmo que eles usam. (REE, 5)
Ah, eu conheço o soroban, né, a máquina Perkins55, a reglete, o material
dourado, que o ... chegou até a usar (...). (REE , 6)
A minha filha não faz uso nenhum, né, mas eu conheço o que tem aqui no
Brasil. A bengala, a máquina de braile para alguns, a reglete, soroban
utilizado para contas de matemática, literatura pouca, só o que tem aqui
mesmo na instituição. É difícil encontrar qualquer coisa em biblioteca,
qualquer acervo aí fora. (....) (REE, 7)
(Breve pausa). Ah, eu conheço. No caso é o braile, né, o soroban. (REE, 8)
51

Reglete: uns dos primeiros instrumentos criados para a escrita manual no Sistema Braille. É uma espécie de
régua vazada que contém as celas do alfabeto. Atualmente, há diversos modelos de reglete, de diferentes materiais
e tamanhos.
52
Punção: objeto de ponta côncava, utilizado na perfuração da folha para a escrita do sistema braile. Existem
modelos diferentes de punção como o apagador, o anatômico e o punção de orelha.
53
Reglete positiva: Modelo de reglete em que não há a necessidade de fazer a reversibilidade no momento da
leitura. O sujeito escreve e lê da esquerda para a direita assim como o vidente faz em tinta.
54
Dedinho Sabido: Material em alto relevo, de autoria da Prof. Luzia Villela Pedras para atividades de pré-leitura
no Sistema Braille.
55
Marca tradicional de máquina de escrever em Braile.
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Na escola regular, esse conhecimento parece ser mais restrito. Alguns responsáveis
relataram não conhecer materiais específicos para pessoas com DV e outros citaram a régua
para ampliação, o telescópio, brinquedos para estimulação visual e auditiva e o caderno de pauta
ampliada. Duas responsáveis citaram o sistema braile.

[pesquisador: Você conhece algum material para pessoas com deficiência
visual?] Não. (...) Usa vários materiais especiais. (RER, 1)
[pesquisador: Você conhece algum material para pessoas com deficiência
visual?] Não. (REE 2)
(...) Conheço alguns. A régua que tem... [pesquisador: A régua para que?]
Para aumentar. Tem o telescópio56 também, sendo que você até adquire um
material desse, né, o governo fornece, mas às vezes você não tem o
profissional pra te, pra ensinar seu filho. Aí fica na gaveta guardado.
[pesquisador: Mais algum material, além desses dois?] A bengala.
[pesquisador: Mais alguma coisa?] Não. (REE, 3)
(...) Aparelhos com movimento, chocalho, com luz pra poder estimular. E
a questão braile. Ela trabalhava com braile e aí dava coisas pra ela fazer
movimento, ensinava a ela a mexer no computador (...) (REE, 4)
Só o básico mesmo que falam que é o braile, mas assim, lidar com isso no dia
a dia, assim, não. O mais perto que eu cheguei foi aqui mesmo (...). Mas, mais
do que isso, essas coisas assim e o caderno que a professora lá conseguiu que
é ampliado, né, que “as folha” é bem espaçada.(...) [pesquisador: Ele usa
algum tipo de lápis especial, caneta, alguma coisa?] Não, até porque eu nem
sei o que tem. (REE, 5)

Pelos relatos, observamos que os responsáveis de ambos os grupos não conhecem o
vasto acervo de materiais para pessoas com DV. Esse conhecimento é maior na escola
especializada, possivelmente por conta do maior acesso a esses recursos ali.
Na subcategoria 2, Conhecimento dos responsáveis sobre a sala de aula, as falas se
relacionaram ao desconhecimento dos mesmos devido à falta de comunicação com os docentes.

Na sala de aula eu não sei te falar porque como a gente não tem muita coisa
pra conversar com a professora e não dá tempo também, aí na sala de aula
agora eu não sei o que que ela tá fazendo, mas eu sei que ela interage
bastante com as crianças. [pesquisador: Você sabe, mais ou menos, o que ela
usa na sala? As atividades que são feitas?] Não. (REE, 1)
[pesquisador: Ela utiliza algum material na aula além da reglete e do
punção?] Bom, que eu saiba não. Porque como eu te falei, eu não tenho
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Telescópio é um auxílio para melhorar o desempenho visual da pessoa com baixa visão.
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esse contato, assim, os professores não são abertos de comentar e tal, então a
gente não tem muita ciência de tudo. (REE, 2)
[pesquisador: Você sabe se ela utiliza algum material específico na sala de
aula?] (Breve pausa). Ela usa a punção na sala de aula e usa a “regrete”.
O soroban eu comprei, mas ela não usa. (REE, 4)
Ah, eu não sei. Eu acho que ele pega, é como se fosse uma experiência, né.
Pega algum objeto, alguma semente planta, faz todo o desenvolvimento. Eu
não presenciei também essa aula. (REE, 6)
(...) Eles não apresentam pra gente o conteúdo educacional, as matérias
que está dando, sabe, nada. Não tem uma orientação didática. Isso que é
passado para as mães, porque em qualquer outra escola isso é passado. (...) Às
vezes, vem material corrigido, alguma coisa que é passado pra gente fazer em
casa, mas assim, se não vier isso, a gente não sabe de nada o que está
acontecendo na sala de aula, entendeu? Isso não é passado. (REE, 7)

Na escola regular a falta de comunicação também foi sinalizada.

Não, não. Eu não sei dizer. Não me chamaram lá dentro. (...) [pesquisador:
A senhora sabe o que ele fazia na sala de aula?] (Breve pausa). Não. Eles não
entregaram nada. [pesquisador: A senhora via? Em algum momento a
senhora entrava com ele na sala?] Não, não. (RER, 1)
[pesquisador: Você não sabe o que ele faz lá?] Não, eu sei assim, que tem
dever, L. Fez lá o deverzinho, leu, desceu pro almoço, voltou, mas aquela
coisa assim... (RER, 3).

Essas falas nos permitem inferir que há um certo alijamento da família em relação ao
processo de aprendizagem dos alunos com deficiência, o que contraria ao disposto no Decreto
no 7.611 de 17 de novembro de 2011, que no artigo 2º, parágrafo 2º definiu que

O atendimento educacional especializado deve integrar a proposta pedagógica
da escola, envolver a participação da família para garantir pleno acesso e
participação dos estudantes, atender às necessidades específicas das pessoas
público-alvo da educação especial, e ser realizado em articulação com as
demais políticas públicas. (BRASIL, 2011, p. 2, grifo nosso)

Nos dois grupos pesquisados, verificamos que a comunicação não está sendo bem
realizada, impossibilitando alguns responsáveis de conhecerem o espaço físico frequentado
pelos alunos, o conteúdo abordado na sala de aula e os materiais utilizados pelos mesmos.
Na subcategoria 3, Atividades desenvolvidas pelo aluno, observamos que na escola
especializada os responsáveis apontaram as atividades realizadas. Algumas questões merecem
destaque: diariamente no turno vespertino há oficinas pedagógicas envolvendo artes, literatura,
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ciências, a prática esportiva no contexto escolar, dentre outras. Foi relatado por uma responsável
que devido a DMU, o aluno não participava da oficina por nenhuma delas atender as
necessidades específicas da criança.

Segunda ela faz natação, terça contação de histórias, quarta natação de
novo, quinta ela faz saúde bucal e na sexta ela faz literatura. (REE, 2)
O material que ele utiliza por enquanto, como ele não está sendo ainda
alfabetizado, está mais na questão de estruturação para ele pegar, a parte
mesmo de TO ali. Ele usa massinha, tinta. É o recurso que ele usa
atualmente. [pesquisador: Além de massinha e tinta, algum outro recurso?
Ou alguma outra atividade que ele faça em sala de aula?] Em sala de aula
não. [pesquisador: Alguns pais comentaram que existem algumas oficinas. O
.... faz alguma?] Então, essa questão da oficina. A única que ele fazia era de
cão terapia, só que hoje, como eles eram voluntários, não podem mais vir
para a instituição e o ... parou de fazer. E é a única oficina que atendia as
necessidades específicas do ...., até porque ele tinha que ficar sozinho nas
oficinas. Como não tem o cuidador e o mediador no período da tarde, ele
não faz nenhuma oficina. (REE, 3)
Ela tá aprendendo as letrinhas já. (REE, 4)
Atividades normais, assim, de contagem, de conjunto vazio, conjunto cheio,
essa parte assim. (...) Teatro, corpo e movimento e ela faz judô, como
escolinha. Ela faz judô desde que ela foi para o primeiro ano. (REE, 5)
O ... e o .... faz goalball terças e quinta e quarta, o ... faz judô segunda e quarta
e terça é uma oficina de ciências e tecnologia com ..., o ... e o ... faz de
biologia com o .. sexta. (REE, 6)
Segunda-feira, braile, terça-feira, movimento criativo, quarta-feira, um
negócio de tecnologia, esqueci, quinta, soroban e sexta, música. (REE, 7)
(...) A professora tá começando a colocar o teclado pra ela. Manda ela ver
como é que é (...). [pesquisador: Ela participa de alguma oficina?] Não, não
participa. [pesquisador: Por que?] Porque tem o irmão dela também. Como
ele estuda de manhã, aí o horário que eu saio daqui com ela meio dia é o tempo
que ele tá chegando em casa também. Aí não tem ninguém pra ficar com ele
e também ela fica muito tempo sentada na cadeira porque aqui na sala de
aula ninguém tira ela da cadeira. Aí é muito tempo pra ela ficar sentada na
cadeira até três horas da tarde. (...) e algumas vezes faz educação física.
[pesquisador: Você sabe o que ela faz na educação física?] Só natação,
porque quando não vai pra piscina, aí não faz mais nada. [pesquisador: Aí não
tem aula pra ela?] Não tem. [pesquisador: Ela é liberada?] Praticamente
liberada, ou então fica lá no ginásio escutando as “outras criança” (sic)
brincar. (REE, 1)

O último responsável relatou que na aula de educação física a aluna só fazia natação,
ficando liberada das demais atividades, no entanto, a Lei Brasileira de Inclusão no artigo 28,
inciso XV determinou o “acesso da pessoa com deficiência, em igualdade de condições, a jogos
e a atividades recreativas, esportivas e de lazer, no sistema escolar” (BRASIL, 2015, p. 8), fato
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que, de acordo com as falas dos responsáveis, nem sempre tem sido efetivado. Ainda nesse
artigo, no inciso XVII, a oferta de profissionais de apoio escolar57 é garantida aos alunos com
deficiência, fato que não vem sendo cumprido na integralidade na escola especializada,
conforme relato de uma responsável.
Na escola regular os responsáveis não souberam precisar as atividades desenvolvidas
pelos alunos. As atividades de coordenação motora fina e grafo-motoras foram relatadas. Foi
mencionado também a ausência do aluno a escola por carência de professor de apoio.

Só tem que ele ainda não aprendeu o braile, né, só tava na brincadeira,
bola, brinquedo com barulho. (...) Tem um sininho dentro. Um sininho
dentro, né. Música, ensinou cantar, né. Esse ano ele foi bem na escola, só
não queria entrar na sala, né. (RER, 1)
(...) E assim, ele não estudou nenhum um dia. Eu tô pra levar ele pra fazer
uma avaliação pra sala de recurso, pra elas avaliar ele pra ver como é o
comportamento dele. Mas pra ele começar a frequentar o colégio, não tem
data nenhuma prevista. (...) Lá ele brincava muito com aquelas
brincadeiras de montar e desmontar, atividade física, que tinha um professor
de educação física. [pesquisador: Tinha alguma coisa adaptada na educação
física para ele?] Não, não que eu percebesse. (RER, 2)
Eles falam que é quinto ano, mas pra mim é classe especial. [pesquisador:
E ele faz o que lá, você sabe?] A parte assim, de escrita, o que eu percebo
ali são deveres de alfabetização, primeira série. (RER, 3)
Ela não ficava em sala (se refere a sala regular), mas ela levava na sala pra
conhecer as criança, as criança (sic) tinha contato com ela. [pesquisador:
Então uma vez por semana ela ficava na sala de recursos?] Isso.
[pesquisador: E a senhora sabe o que ela fazia na sala de recursos?] Na sala
de recurso? Era usar o computador, dava pecinha pra ela montar, dava
massinha, brincava com tinta, contava, ela contava de um até dez, essas
coisas. (RER, 4)
(...) Ele faz coisa de montar, trabalhinho de montar, de jogo de memória,
tem também pra ensinar a contar. Essa semana ele tava fazendo uns
trabalhinho de massinha pra poder trabalhar também até os movimento,
que ajuda um pouco, né. Ele, a professora tenta que é pra ele acompanhar,
mas não é a mesma coisa que ele não acompanha a turma do quarto ano, que
ele ainda tem que ser alfabetizado. O aprendizado dele é mais demorado aí,
ela, a professora mesmo de apoio que é mais envolvida nessa parte, aí ela
procura os trabalho dele de alfabetização pra ampliar. Pega a parte didática
do quarto ano, ensina lá, ele aprende. Até esses dias tava ensinado o negócio
dos planeta, essas coisa assim Aí tudo pra ele ela puxa ampliado pra facilitar
pra ele. Mas ela ensina, tá alfabetizando, né. No tempo que ele fica com ela,
ela trabalha mais pra alfabetizar pra também não perder de tudo que ele tá no
De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão o profissional de apoio escolar é a “pessoa que exerce atividades de
alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais
se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as
técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas (BRASIL, 2015, p. 3)
57
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quarto ano, mas não é quarto ano na mente, né. Ele tem a dificuldade, então,
ela faz a parte dela, que ela falou “então vamos alfabetizar ele”. Então ela faz
a parte dela separada. Tem os portfólio, tem os material dela tudo separado
dele. [pesquisador: E a senhora sabe como é esse portfólio?] Sei, ela me
mostra. Ela faz as tarefinha da alfabetização dele ali, ele faz tudo ali as
tarefinha, bota ele agora pra trabalhar mais agora a parte de escrita, que
antigamente ele não fazia. Trabalhava as outras professora, botava mais ele
pra recortar, pra pintar. Essa não, puxa mais por ele, tá botando ele pra
escrever. (RER, 5)

Notamos, portanto, que na escola especializada os responsáveis conhecem
minimamente as atividades desenvolvidas pelos alunos sabendo, ao menos, nominá-las. Na
escola regular, os responsáveis estão mais alijados desse processo de escolarização e utilizamse de termos genéricos para definir as atividades como “tarefinhas”, “brincadeira de montar e
desmontar”, “dava pecinha para ele montar”, “faz coisa de montar”, “trabalhinho de montar”,
ressaltando a recorrência das atividades de coordenação motora fina.
Na quarta subcategoria, Frequência do aluno, as falas se referem especificamente aos
responsáveis dos alunos matriculados na escola regular. Apesar de alguns alunos não
frequentarem as oficinas propostas pela escola especializada no contraturno, todos frequentam
a sala de aula no período matutino. Dos cinco responsáveis entrevistados, quatro comentaram
que o aluno esteve matriculado, mas não estava frequentando a escola no momento ou passaram
por essa situação em anos letivos anteriores por carência de professor especializado.

(...) Ele fez o primeiro ano, né, e agora nós tão mudando aqui, que nós ganho
Minha Casa, Minha Vida, aqui no Terceiro BI (se refere ao antigo Terceiro
Batalhão, na Venda da Cruz – SG), e fiz a matrícula dele e agora ele está
sem estudar. (...) Já matriculei lá no Terceiro BI, só que ainda não começou
ainda. [pesquisador: Ele é que não começou ou a escola que não começou?]
A escola que não começou. [pesquisador: Por que? Está em greve ou algum
outro motivo?] Não. É que é um prédio novo Minha Casa, Minha Vida, que
ele foi premiado. Então, lá dentre mesmo vai ter escola. Já fizeram a
matrícula, agora eu to esperando. (RER, 1)
[pesquisador: Ele estuda?] No momento ele não está estudando. Ele está
matriculado, mas não está estudando porque não tem professor de apoio.
[pesquisador: Ele estuda em escola particular ou pública?] Não, é pública.
[pesquisador: Aqui mesmo em São Gonçalo?] E. No ...., lá no ....
[pesquisador: Há quanto tempo ele estuda nessa escola?] Bom, nessa escola
ele já matriculado há um ano, já vai pro segundo ano, mas não estudou
nenhum dia porque não mandaram professor de apoio pra ele.
[pesquisador: Ele está matriculado em que série?] No primeiro ano. (RER, 2)
No ano retrasado (se refere a 2016) ela tava indo pra escola, porque eu levava
com a cadeira (se refere a cadeira de rodas). porque onde eu moro, é um
pouco... de transporte é bem ruim. Aí como ela tinha esse negócio da cadeira,
o sol quente, muito buraco, não tem saneamento, a rua não é asfaltada, aí a
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menina que é, que trabalha nesse negócio aí, a ... ela colocou a .... pra ter aula
domiciliar. Aí a F. começou a dar aula domiciliar pra ela em casa. Aí a F. tá
de licença e ela tá sem ir pra escola. (...) eu consegui através do Instituto
Sara que mandou uma declaração que ela tinha que ser incluída na escola. Eu
fui na Secretaria de Educação de Itaboraí aí com esse trâmite todinho foi que
eu consegui a escola que eu ia nas escolas e nunca tinha vaga pra ela, nunca
tinha vaga. Aí eu já tava fincando saturada, aí com essa declaração foi que
deu mais um peso que eu fui na secretaria. (RER, 4)
Ele tá no quarto ano, sendo que em 2016, meu filho não estudou, porque
não tinha professora de apoio e a prefeitura não mandava. Eu falava,
pedia, solicitava, e tudo, quando eu fiz a transferência logo, eu levo logo o
laudo, levo tudo direitinho que ele tem, levo e já o colégio pede mas a
prefeitura não envia. Aí falam, as diretoras pra mim, “vai lá na prefeitura e
cobra”, aí a gente vai lá, eles ficam falando “vamos mandar, vamos mandar,
vamos ver, tá na lista, tá sem dinheiro, tá sem isso, sem aquilo” e cozinharam.
Ficaram um ano enrolando. Aí no ano passado, como começou e também não
teve resposta aí eu fui pra Defensoria. Aí lá na Defensoria fizeram os
procedimentos, mandaram a petição pra Secretaria de Educação mas nada
resolveu. Esperamos resposta dois meses, eu levei os papéis todo lá da petição
e nada resolveu. Aí depois da Defensoria, aí entramos com a ação no
ministério, no ministério mesmo que não teve o que fazer. Aí depois disso que
mandaram professora, aí meu filho começou mesmo a estudar o ano
passado, no dia 28 de agosto. Aí tá, graças à Deus esse ano começou normal,
tá com a mesma professora. (RER, 5)

Percebemos, portanto, a precariedade do sistema regular de ensino no tocante a
efetividade do atendimento educacional especializado.
Na quinta subcategoria, Comunicação com os responsáveis, observou-se uma
insatisfação dos mesmos na escola especializada. Na escola regular, não houveram relatos de
insatisfação.

(...) E as professoras tá conversando mais o que tá, o que faz em sala de
aula, com a gente, que às vezes, na maioria das vezes, a gente não sabe o
que a professora trabalha com ela na sala de aula. É pouco tempo pra
conversar, entendeu? (...) Tinha que ter mais reuniões para conversar com os
pais sobre os alunos, o que tá sendo feito dentro de sala de aula. Explicar
mais e deixar a gente mais informada do que tá acontecendo dentro de
sala de aula. (...) Fala sobre é (breve pausa) algumas coisas dos professor,
vem uns professor falar algumas coisa, sai, é feriado, coisa, mas o que
realmente é pra ser falado dentro da sala de aula o professor não fala.
(REE, 1)
A falta de comunicação com os pais, né, assim, não ser aberto pros pais, não
ter aquela comunicação dos pais estarem ciente do que está acontecendo e tipo
assim (...) - Porque como eu te falei, eu não tenho esse contato, assim, os
professores não são abertos de comentar e tal, então a gente não tem
muita ciência de tudo. [pesquisador: Existe reunião?] Existe reunião, porém
poucas vezes. [pesquisador: E aí se fala o que está se fazendo em sala?] Fala,
mas não tão explicado como a gente queria. Porque, às vezes, a gente acaba
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sendo chata de ficar perguntando, né. E tem muitas mães, então acaba sendo
uma coisa muito rápida. Então, a gente não tem oportunidade de falar.
(REE, 2)
Você sabe o que vai cair em ciências, o que está dando em matemática. Aqui
essas informações não são passadas pra gente. Esse ano eu consegui junto
com uma professora que era até da turma da S., a única que passa isso. Então,
assim, eu tenho essa dificuldade. Acho que conteúdo falta muito. Falta
conteúdo para o aluno ou falta os pais saberem o conteúdo que está sendo
dado? É. Porque não é passado pra gente! Eu tenho que saber! Eu tenho
que estudar com menina em casa, ne. Assim, livro, vamos estudar da página
dois a página cinco, não tem isso no terceiro ano! (REE, 7)

Verificamos que a falta de informação dos docentes aos responsáveis relaciona-se à
dinâmica da sala de aula, como o conteúdo que está sendo ministrado e que será cobrado nas
avaliações e o desempenho dos alunos em sala.
Na sexta subcategoria, Orientação dos responsáveis alguns responsáveis da escola
especializada, disseram ter recebido orientações dos professores. Uma mãe disse ter recebido
orientações dos cursos de extensão que ela realizou no IBC e outros não receberam nenhuma
orientação.

[pesquisador: Você recebeu orientação da escola para utilizar algum tipo de
material com a...?] O ano passado a professora do jardim me falou sobre
coisa áspero, algodão, botar os pés e as mãos no feijão também que é bom
pra ela. [pesquisador: E além disso, te orientaram fazer mais alguma coisa?]
Não, fora isso não. [pesquisador: Te ensinaram a fazer alguma coisa?] Mas
assim na... contar história pra ela, tudo que for fazer, amostrar o objeto e botar
a mão dela pra ela (...) [pesquisador: A escola ou os professores te orientaram
a utilizar alguma coisa específica em casa?] Não. (REE, 1)
[pesquisador: Você recebeu orientação da escola para utilizar algum tipo de
material com a ...?] Só a cela braile. [pesquisador: E aí como foi? A
professora te orientou?] A professora orientou pra forma de ela aprender
a usar a reglete. (REE, 2)
[pesquisador: Você recebeu orientação da escola para utilizar algum
material com ele?] Não. [pesquisador: Desde a educação infantil, a
estimulação?] Não. [pesquisador: Nunca teve orientação nenhuma?] Na
verdade, a gente teve por causa dos cursos, né, mas o professor, não.
[pesquisador: Mas aí foi uma questão sua. Você sentiu a necessidade e buscou
fazer os cursos] Isso. (REE, 3)
[pesquisador: Você recebeu alguma orientação da escola para usar esses
materiais com ela?] (Longa pausa). [pesquisador: Alguma professora ou
alguém orientou para que serve ou como utilizar?] Orientou, a professora
orientou lá como usa. (REE, 4)
[pesquisador: Você recebeu alguma orientação para utilizar esses materiais
com ela?] Não. (...) [pesquisador: A escola ou os professores te orientaram a
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usar algum material com a ... em casa?] Não. [pesquisador: Você nunca foi
orientada como fazer atividades com ela?] Não. Eu tinha muita orientação
quando ela era do jardim e da estimulação. [pesquisador: E que orientação
era essa?] Ah, eles ensinavam a gente a estimular em casa. Na estimulação
ensinava a gente a fazer brinquedos. A minha filha tem, no olho esquerdo
ela tem vulto e claridade. Então a fazer aqueles contrastes de preto com
branco, branco com vermelho, né, a fazer reciclagem, né. E brinquedos,
joguinhos. Agora até dama, dama não, dominó, pra eles, essas coisas.
[pesquisador: A senhora foi orientada a fazer?] Isso sim. (REE, 5)
[pesquisador: Você recebeu alguma orientação para utilizar esses materiais
com eles?] Sim. Logo assim que eu entrei aqui, pela professora .... que foi a
que deu aula pro ...., o soroban e a reglete. Ela até me indicou a máquina,
mas ela explicou como todas explicaram pra mim que a máquina é um material
pesado, quando ele for prestar vestibular é difícil acesso, que seria melhor a
reglete e é o que eles usam até hoje. (REE, 6)
[pesquisador: Você recebeu alguma orientação para utilizar esses materiais
com ela?] Sim, do próprio professor. [pesquisador: Foi no começo do ano?]
Sim. Falou que ela se adaptou melhor na máquina. Realmente! Na máquina
ela aprendeu a ler e a escrever em dois meses mais ou menos. Foi muito
rápido! (...) [pesquisador: Você foi orientada pelos professores ou pela escola
a utilizar algum material com sua filha em casa? Qual material, por
exemplo?] Qualquer tipo de material? Ah, sim, no primeiro ano teve, a
utilizar material áspero, liso, duro, sim. Com os professores aqui.
[pesquisador: Fora isso, mais alguma outra orientação?] A minha filha é
filha única. Então teve uma orientação sim, a respeito dela ter mais contato
com crianças, isso facilitaria mais a linguagem também porque a S.
precisou fazer fono porque ela é muito tímida, muito reservada (REE, 7)
[pesquisador: Você teve alguma orientação da escola para utilizar esse
material com ela?] Tive. A professora ... [pesquisador: E o que ela
explicou?] Ah, ela explicou que o material, que a máquina seria bom pra
ela escrever, a reglete. Só que pra ela a máquina, seria mais fácil no
momento, do que a reglete. (...) [pesquisador: A escola ou os professores te
orientaram a usar algum material com a sua filha em casa?] Não, é porque
assim, não vai material, vai mais assim, negócio de bolinha, pra colocar em
cima da letra A, da letra B, tipo letra A com a bolinha azul. Aí elas manda já
as bolinha, uma de cada cor. Só assim. Mas não vai não. Não tem máquina,
não vai reglete. [pesquisador: Além dessas atividades de casa, você recebeu
orientação dos professores de coisas que você possa fazer com ela em casa?]
Não, recebi já. Recebi. [pesquisador: O que elas orientam a fazer?] Ah, pra
mim, me deram um livrinho, né, do braile, um livrinho e até deu um
caderno também e pra mim, assim, incentivar ela a passar a mão nas bolinha,
nas letra. Me deu uma cópia da letra A, da letra B, da letra C. (REE, 8)

Na escola regular todos os responsáveis afirmaram não ter recebido nenhum tipo de
orientação.

[pesquisador: A senhora recebeu alguma orientação da escola para usar
algum tipo de material com ele?] Não. [pesquisador: E na época da creche?]
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Também não. (...) [pesquisador: A escola ou os professores orientaram a
senhora a fazer alguma coisa com ele em casa?] Não. (RER, 1)
[pesquisador: Você recebeu alguma orientação da escola para utilizar algum
material com ele?] Não. (...) [pesquisador: A escola ou os professores te
orientaram a utilizar algum material com o seu filho em casa?] Como assim?
(com espanto) [pesquisador: Alguma coisa para você fazer com ele em casa?
Algum tipo de atividade?] Não. Só falava pra mim poder sentar com ele, dar
uns brinquedos de montar e desmontar pra ele, pra ele interagir melhor e
também pra poder trabalhar a coordenação motora dele, só isso. (RER, 2)
[pesquisador: Na escola, os professores orientaram a senhora a utilizar
alguma coisa com ele em casa?] Nada! Eu por conta própria, quando tenho
um tempinho, que minha vida é meia agitada é começo escrever lá as
palavras ampliadas, faço ele ler, boto ele pra escrever o C que ele aprendeu
aqui (se refere ao atendimento clínico) com ... ano passado, né. (RER – 3;
grifo nosso)
[pesquisador: A senhora recebeu algum tipo de orientação da escola para
usar materiais com ela?] Não, ela falava pra mim dá continuidade ao que
ela fazia com T. Até a questão de higiene, levar ao banheiro, beber água,
essas coisa. Ela bebe água sozinha, ela pede comida, ela já anda lá em casa.
A professora quando vem ela conhece, entendeu? [pesquisador: A escola
orientou a senhora a fazer alguma coisa com ela em casa?] A escola em si
nada, só a professora mesmo. [pesquisador: E qual a professora que
orientou, da sala de recursos ou a que ia na sua casa? A da sala de recurso.
(RER, 4)
[pesquisador: A senhora recebeu da escola alguma orientação para usar
materiais com ele?] Não. (RER, 5)

Constatamos que, apesar da importância da orientação aos responsáveis quanto ao uso
de materiais para a estimulação dos sentidos remanescente e para facilitar a aprendizagem dos
alunos de determinados conteúdos, na escola especializada essa prática não foi totalmente
sistematizada, já que alguns responsáveis não receberam nenhum tipo de orientação, fato que
também ocorreu na escola regular.
A subcategoria 7, Queixa dos responsáveis, retratou queixas sobre os mais variados
motivos. Na escola especializada foram elencados: barreiras arquitetônicas, métodos de ensino,
falta de material adaptado, atraso na contratação de cuidadores, aulas de Orientação e
Mobilidade para os alunos do primeiro segmento, aulas de informática instrumental, melhora
do mobiliário e do cardápio escolar.
Especificamente em relação a Orientação e Mobilidade, o MEC definiu quatro áreas de
complementações curriculares específicas para a educação do aluno DV: Soroban, Atividade
da Vida Diária, Orientação e Mobilidade e Escrita Cursiva (BRASIL, 2001).
Na escola especializada, inicialmente a OM é trabalhada nos ambientes internos e todos
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os professores tiveram formação nessa área e desenvolvem o trabalho com os alunos desde a
estimulação precoce até o 2º segmento do Ensino Fundamental. Nas aulas de Educação Física
conceitos de OM também são trabalhados. Somente os alunos dos últimos anos do Ensino
Fundamental têm aulas de OM com um professor específico dessa área para o trabalho em
ambientes externos e o uso da bengala longa é introduzido nessa época. As falas reproduzidas
a seguir ilustram essas considerações:

Aqui (breve pausa), deveria melhorar assim... como a minha usa fralda e coisa,
tinha que ter um banheiro mais adaptado (...) É, porque tem ela e tem outras
amiguinha que fica junto com ela, que são cadeirante, que usa fralda e o espaço
que tem lá em cima é muito pequeno pra gente poder trocar fralda. (...) Agora,
no momento, o elevador porque é muito pequeno para entrar com a
cadeira ou então ter uma rampa pra gente subir lá pra cima. Só tem um
elevador ou então a escada. Muitas vezes o elevador estraga e a gente tem que
subir pela escada e é arriscado. Tinha que ter uma rampa pra subir com eles.
(REE, 1)
A escola não dá um suporte para os pais que moram longe, assim, não tem
um suporte melhor para os pais que moram longe. (...) a parte dos inspetores,
porque nem sempre eles estão disponíveis. A gente é que muda de roupa, a
gente é que dá lanche, a gente que pega e leva lá pra cima, desce e leva no
banheiro, porque não tem inspetor suficiente e se tem ele não faz com boa
vontade. (...) - Olha, assim, eu acho que a forma de alfabetização tá muito
atrasada, na verdade. Porque a Júlia tá no primeiro ano, a ano inteiro, já se
passou um ano ela no primeiro ano e ela veio conhecer o alfabeto, assim,
começou a escrever, a entender o alfabeto agora, no final do ano, porque ela
conheceu uma outra professora que teve mais força de vontade de trabalhar.
Viu que ela tem potencial pra trabalhar. Então, a forma de ensino, eu acho que
deveria ser muito mais avançada. Uma forma melhor de trabalhar, de ajudar
essas crianças, porque pra eles já é muito difícil de se alfabetizar, ainda mais
no braile. Então, eu acho que a escola tinha que ter um suporte maior nessa
questão. ...) Então... Eu acho que falta (risos) material adaptado, porque não
é todos que são adaptados. Eles têm livro, tal, mas, às vezes, a gente pede e
não pode mandar pra casa porque não tem. A folha a gente não recebe, reglete
é a gente que compra, punção é a gente que compra, a escola não tá
disponibilizando. Então, assim, eu acho... (REE, 2)
Então, uma das coisas que eu bato muito na tecla é como o ... é múltipla
deficiência, demorou muito para ter um cuidador, muito pra ter um
mediador. Hoje ele tem um cuidador. Esse ano que começou a ter um
cuidador, antes não tinha (...). (REE, 3)
A parte de alfabetização. Eu acho que tem muitas crianças com dificuldade
e tem outros meios de alfabetizar a criança sem ser só o braile propriamente
dito e assim, muitos professores não concordam com esse outro sistema. (...)
A gente ter que ficar aqui. Porque diz na teoria que é pra gente não ficar,
mas na prática não é assim. (...) Acho que a parte de informática tinha que
dar uma atenção maior. Eu acho que deveria começar a Orientação e
Mobilidade para eles numa idade menor, como assim, seis, sete, oito anos
que como começa aqui. Aqui, assim, só quando eles estão para ir para o Pedro
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II, que é o ensino médio, que eles pegam as crianças para ensinar Orientação
e Mobilidade para eles irem pro colégio. Eu acho que deveria ser antes, para
quando eles chegarem ao nono ano, eles já estarem preparados para o ensino
médio, pra outro colégio que eles não estão acostumados, com mais facilidade,
porque já teriam tido aula de Orientação e Mobilidade. (REE, 5)
Ah, (breve pausa) como é que se diz, a coordenação mobilidade motora,
que é a aula de bengala? [pesquisador: Orientação e Mobilidade.] Isso. Eles
só têm quando estão pra sair, que no caso é no nono ano, o último período. Eu
acharia que teria que ter de agora, até pra locomoção, de ir a praia, de ir ao
cinema, porque, assim, eles tão numa idade que daqui a pouco eles não querem
mais que a gente leve, né. Os meus, por exemplo, eles têm a dependência sim,
até o .... até pouco tempo, eu dava a mão a ele pra poder se locomover. Hoje
em dia não eu dou o ombro, pra ele sentir a segurança que tem obstáculo.
Então, assim, eu acharia que deve ter. (...) Ah, material assim, quanto as
salas também, né, as mesas tão cheias de cupim, eles reclamam à beça que
não tem manutenção nas mesas. O ... mesmo tá com a bermuda toda desfiada
da forma da cadeira ficar roçando na bermuda dele, desfiou. Quanto a material
que, às vezes, vai buscar e não tem. [pesquisador: Que tipo de material?] Ah,
as vezes é punção, às vezes é folha de braile, às vezes é caderno. (...) Eu acho
também que teria que ter aula de informática também, até pra eles.
[pesquisador: E não tem?] Eu acho que não. Não, não tem. Tem aula de teatro,
mas a de informática não tem. Até uma certa série que tem, depois não tem
mais. (REE, 6)
Alimentação, por exemplo, porque eu acho que tem certas coisas que não é
conteúdo. Eu estudei em colégio público, então, assim, empadão com arroz.
Pra mim, isso não é cardápio escolar, né.(...) Falta. A máquina braile, por
exemplo. (...) E a máquina aqui tem muita deficiência, né. Não tem máquina
pra todos os alunos. Poderia ter! Essa aqui, é uma escola, como eu estou te
falando, de referência, então tem que ter material pra todo o mundo! Aí quem
não tem coordenação, aí não dão aula. Fazem uma aula seletiva, um
pouquinho aqui, um pouquinho ali. (...) Aqui na escola tudo tá evoluindo pra
área da informática, né. Então, para mim, isso já tem que começar agora. Mais
aulas de informática. Estimular mais as pesquisas, né, porque todos os
trabalhos é pesquisa, né. O professor manda pra casa, sou eu é que pesquiso
pelo Google. É uma coisa que ela já deveria estar fazendo. Ah, mas isso aí a
gente só passa quando está na sexta série ou sétima série, tipo na porta de saída
da escola. Eu acho isso muito atrasado, tinha que ser bem mais cedo. (REE,
7)

Na escola regular, os responsáveis fizeram duas queixas: uma relacionada à falta de
informação por parte da escola sobre DMU e outra ao transporte:

Ah, é só mesmo, essa parte mesmo da parte visual mesmo dele, né, também
tem a parte mental. A parte do colégio, né, e se tivesse alguma coisa pra eu
poder fazer assim a mais por ele, porque agora ele chegou aos 25 anos. Eu fico
sonhando, não que ele vá sair pra trabalhar, se tivesse alguma coisa que ele
pudesse aprender, né, porque ele tem uma inteligência muito grande com a
parte de números, de gravar as coisas. Então, deve ter alguma coisa pra ele
fazer, mas eu como mãe, que não tenho muita informação, não sei como
ajudar, mas eu queria, né. (RER, 3)
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Eu não posso cobrar da escola. Eu tenho que cobrar do governo, porque igual
eu falei do transporte. Aí o Sara, CADEVISG cobra a escola, aí a escola é
longe, aí eu tenho que pegar a cadeira, porque eu moro num lugar um pouco
distante e sem saneamento, descer com cadeira com ela, é como eu falei é
transtorno. Eu tenho problema de pressão baixa, se eu pegar um sol muito
quente com ela eu passo na rua. Então fica risco pra ela e risco pra mim, aí eu
to já a uns três anos pedindo transporte e ainda não foi cedido, mas a minha
filha estuda à noite na escola e tem transporte, é isso que eu não entendo e
durante o dia várias crianças vai pra escola, e às vezes, vai até a pé, quando o
ônibus quebra, porque lá quebra muito ônibus, aí fica dificultoso pra quem
estuda durante o dia, entendeu. O transtorno é o transporte. (RER, 4).

Sinalizamos que as queixas foram mais frequentes na escola especializada e estavam
relacionadas ao ensino, fato também apontado por um responsável da escola regular.
Da análise dessa categoria, Ensino, identificamos que os responsáveis da escola
especializada conhecem mais recursos de TA do que os responsáveis da escola regular, apesar
da dificuldade de encontrá-los, conforme foi sinalizado. Verificamos que nos dois grupos
pesquisados, nem todos os sujeitos conhecem os espaços físicos frequentados pelos alunos, bem
como o conteúdo abordado e os materiais utilizados. No que diz respeito à orientação aos
responsáveis, tal fato só ocorreu na escola especializada, apesar de a comunicação não ter sido
plenamente efetivada. Na escola regular nenhum responsável recebeu qualquer tipo de
orientação. A frequência dos alunos foi um problema observado especificamente na escola
regular enquanto que a precariedade na comunicação foi apontada somente na escola
especializada. Dentre as queixas relatadas, a maior parte foi de responsáveis da escola
especializada.
5.2.2.2 – Categoria 2 - Atendimento
A categoria Atendimento foi composta por cinco subcategorias. Na subcategoria 1,
Tipo e local de Atendimento, na escola especializada os atendimentos mencionados foram
fisioterapia, terapia ocupacional e musicoterapia. Tal fato ratifica o alto grau de
comprometimento de alguns alunos, que além da educação especial, necessitam de intervenções
clínicas para alcançarem algum grau de independência e autonomia em algumas atividades.

Tem a fisioterapia, tem a (breve pausa), agora ela tá fazendo musicoterapia,
tem aula de informática também. (...) terapia ocupacional e algumas vezes
faz educação física. (REE, 1)
A tia da fisio, a tia .... ela também explica pra ..... pegar em textura e tal (REE,
2)
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Ele faz musicoterapia, aula de música, TO, fisioterapia. (REE, 3)
Ela faz informática aqui. (REE, 5)

Os responsáveis por alunos matriculados na escola regular relataram atendimentos em
basicamente dois centros especializados, a AFAC e o CADEVISG, sendo que alguns desses
alunos frequentam as duas instituições simultaneamente. Assim como na escola especializada,
os atendimentos na maioria dos casos são de terapias de reabilitação (fisioterapia,
fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional). Todos os alunos por frequentarem a escola
regular e terem a DV deveriam estar frequentando a sala de recursos, fato que não estava
ocorrendo com um aluno devido à falta de professor para o AEE. Sinalizamos também o fato
de três alunos terem utilizado os serviços do IBC, enquanto instituição especializada na área da
DV, sendo dois para atendimento na estimulação precoce e um para consulta oftalmológica, de
acordo com os fragmentos abaixo:

Ele faz aqui há três anos. [pesquisador: E o que ele faz aqui? A senhora sabe?]
Ele faz a mesma coisa da menina (se refere a uma criança que aguardava na
recepção e que eu já havia entrevistado antes). Fisioterapia, terapia
ocupacional e fonoaudiologia. (...) Benjamin (se refere ao IBC) quando ele
nasceu. [pesquisador: E ele fez o que no Benjamin?] Ah, ele fez (breve pausa)
brincou de várias coisas, aquela... aquela... coisa de bola. Lá ajudou muito ele!
[pesquisador: A estimulação precoce?] Isso! Ele não andava, né, ele não
falava. Lá é que ele foi aprender a andar. (...) [pesquisador: Tem sala de
recurso na escola?] Tem. [pesquisador: E ele vai para a sala de recurso?]
Vai, vai. (...) [pesquisador: E a senhora conhece a sala de recurso? A senhora
já foi lá?] Não. (RER, 1)
O .... já tá fazendo tem alguns meses. Não tem um ano ainda não.
[pesquisador: E o que ele faz?] Ele tá fazendo fono e psicólogo. (...)
[pesquisador: Há uma previsão dele começar na escola?] Nenhuma.
[pesquisador: E ele vai começar na sala de recursos ou na sala de aula
regular com suporte da sala de recursos?] Não. A sala de recurso, a .... era
professora da sala de recurso, só que ela está afastada. Ontem mesmo, à noite,
eu estava conversando com ela no whatsapp. Ela falou que entrou outra
professora, vai me passar o contato dela, pra ele ir lá fazer essa avaliação. E
essa professora só está lá quarta e quinta. Aí eu não sei, fazendo a avaliação o
que que vai ser o procedimento que eles vão tomar, mas até então não tem
previsão pra ele estar na sala estudando. Talvez ele só vai frequentar a sala
de recurso, uma vez por semana. (RER, 2)
Eles falam que é quinto ano, mas pra mim é classe especial. Eles ficam
restrito a tanta coisa. [pesquisador: E aí ele estuda todos os dias?] Todos os
dias, menos os dias que vem fazer o atendimento que eu não levo.
[pesquisador: Que restrição é essa? Conta um pouquinho pra mim.] Olha, eu
falo assim, é uma sala só pra quem tem deficiência, cada um da sua maneira.
A hora de lanche é diferente, o horário de almoço é diferente, né (risos), por
isso que eu falo que é restrito. [pesquisador: E ele faz o que lá, você sabe?] A
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parte assim, de escrita, o que eu percebo ali são deveres de alfabetização,
primeira série. (...) Na AFAC ele faz um grupo, que é terapia ocupacional,
fono e psicólogo, né. Aí eles fazem um grupo com o pessoal, assim, da idade
dele (...) [pesquisador: E aqui ele faz o que?] Está com o professor .... (se
refere ao professor que dá aula de informática), terapia ocupacional. Aí tem
horas que eu fico assim, terapia ocupacional lá e aqui. Mas só que eles fazem
um trabalho diferente, por isso que eu acho bacana, porque lá a terapia
ocupacional que está lá, não se importa assim, com o dia a dia dele, entendeu,
aí é por isso que fica... (RER, 3)
[pesquisador: A .... chegou a estudar no Benjamin Constant?] Não. Ela ficava
lá de manhã e ia embora meio dia. Fazendo terapia ocupacional. [pesquisador:
Só terapia ocupacional?] É, com ...., uma sala grandona que tem...
[pesquisador: Estimulação precoce?] Isso! Estimulação precoce.
[pesquisador: Ela ficou quanto tempo lá?] Ela ficou assim, acho que um ano
mais ou menos. (...) Aí de lá do Benjamin Constant elas encaminharam ela
pra FUNLAR em Vila Isabel, aonde ela ficou sete anos. Aí de lá ela veio pra
cá (se refere ao CADEVISG), que ela fez uma cirurgia de tendão, aí ficou três
ano afastada sem fazer uma nova matrícula aí eles conhecia esse espaço aqui
e me encaminhou pra cá com a T. (...) [pesquisador: E a senhora sabe o que
ela fazia na sala de recursos?] Na sala de recurso? Era usar o computador,
dava pecinha pra ela montar, dava massinha, brincava com tinta,
contava, ela contava de um até dez, essas coisa. (...) [pesquisador: Ela ainda
faz acompanhamento no Sara?] Sim. Tá com a consulta marcada pra...
Demora um pouco. (RER, 4)
[pesquisador: Então ele faz sala de aula de manhã e sala de recurso à tarde?]
Não. Ele estuda à tarde e a sala de recurso é também a tarde, quarta e sexta.
Aí faz de uma as duas. (...) [pesquisador: Ele já passou pelo Benjamin
Constant que a senhora falou?] Foi, foi em consulta oftalmológica.
[pesquisador: Ele era pequeno?] Era bem pequenininho. Foi logo no começo.
[pesquisador: E ele chegou a fazer estimulação precoce lá?] Não.
[pesquisador: Fez na AFAC?] Não, também não. Na AFAC ele só tá com
acompanhamento oftalmológico. [pesquisador: E aqui no CADEVISG ele
faz o que?] Aqui ele faz, tem a TO, tem a fisioterapeuta, tem a fono e tem
informática com o .... (RER, 5)

Devido ao elevado grau de comprometimento ocasionado pela DV associada a outras
deficiências, além das especificidades educacionais, tanto os alunos da escola regular quanto
da escola especializada, necessitam de atendimentos na área da Saúde para alcançarem algum
grau de autonomia e independência na realização das atividades.
Na subcategoria 2, Infraestrutura, na escola especializada apenas uma responsável
sinalizou o atraso na mediação, prejudicando segundo ela, o desenvolvimento das atividades do
aluno.

[pesquisador: Hoje existe um mediador para cada aluno? Você sabe me
informar como é essa relação?] Não, assim, a sala do .... específica é um
mediador para dois alunos que necessitam, o .... mais um outro menino. (...)
mas a mediação chegou a atrasar a questão do .... Ele voltou a se morder,
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porque ele ficava muito nervoso nas atividades e aí assim é todo um trabalho.
(REE, 3)

Na escola regular, a infraestrutura é precária. O discurso dos responsáveis indicou
carência de professores de apoio, falta de recursos especializados para a área da DV, o espaço
reduzido da sala de recursos e o improviso dos materiais pelos docentes, para, minimamente,
tentarem atender as necessidades específicas dos alunos com deficiência.
Em consulta ao Plano Nacional de Educação - PNE (2014/2024) a meta 4, indicou
algumas estratégias que, pelas falas dos responsáveis, ainda não foram atingidas em sua
integralidade:

4.3) implantar, ao longo deste PNE, salas de recursos multifuncionais e
fomentar a formação continuada de professores e professoras para o
atendimento educacional especializado nas escolas urbanas, do campo,
indígenas e de comunidades quilombolas; 4.4) garantir atendimento
educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, classes,
escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, nas formas
complementar e suplementar, a todos (as) alunos (as) com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,
matriculados na rede pública de educação básica, conforme necessidade
identificada por meio de avaliação, ouvidos a família e o aluno; (BRASIL,
2014, s/p; grifo nosso)

Entendemos a precariedade na infraestrutura muito prejudica o processo educacional
dos alunos com deficiência, fato evidenciado nesses trechos:

(...) Aí ele foi pro Darcy Riberio, lá no Marambaia. Só que era a mesma
polêmica, não tinha professor de apoio. Procurei o Ministério Público,
mandaram a professora de apoio seis meses depois pra ele, ele estudou só dois
meses, aí teve as férias e quando ele retornou já não tinha mais professora de
apoio pra ele. Aí foi aquela mesma burocracia. Teria que procurar o Ministério
Público pra poder mandar, porque se esperar pelo colégio, é muito demorado,
muito, infelizmente! [pesquisador: (...) Você conhece a sala de recurso de
lá?] Eu fui lá conhecer. [pesquisador: Como é a sala? O que tem lá?] Ah eu
gostei. Tem vários livros, tem várias coisinhas de montar, tem vários
brinquedos, tem coisas, é como é que fala? Tem coisas pra pintar. Coisas
pra criança interagir mesmo. É grande o espaço, a professora, eu assim,
particularmente eu adorei, assim, maravilhosa a B. (RER, 2)
Nada. Nada assim de especial pra ele, pra deficiência visual, nada. Somente
esse caderno, que a coisa de dois anos atrás eu fui no CAPS e pedi, aí eles
forneceram o caderno com a pauta ampliada. [pesquisador: Ele usa lápis
comum, tudo comum?] Tudo comum, tudo comum. (RER, 3)
A sala de recurso é bem... é menor do que isso aqui (se refere a sala onde
estava sendo feita a entrevista, que era uma sala pequena). É uma sala
dividida, o espaço é pequeno. (...) [pesquisador: Aí ela só vai voltar para a
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escola quando a professora da sala de recursos voltar?] É, até porque eu fui
lá vê essa questão, porque como assim eu aprendi muito a andar, a correr atrás
das coisas pra ela, eu fui saber se tinha professor, se não tinha, se tinha que ir
na secretaria reclamar. Aí foi quinta-feira eu tive na escola, aí ela falou assim
“ó mãe, só tem a F. mesmo, a F. tá de licença e a gente tem que aguardar. Não
tem outra professora pra colocar, pra repor no lugar da F.”. Aí eu falei, então
se tem que esperar eu vou esperar. Agora se falasse que não tivesse professor
e depois eles ficam me cobrando, tipo assim, no Sara, quando eu levo ela no
Sara eles me cobram, aqui também cobram a escola. Aí eu já ia na secretaria,
entendeu ficar ali em cima deles. (RER, 4)
Ela fez, ela improvisou num lápis, ela improvisou um rolete, pra ficar mais
grosso pra ficar mais fácil pra ele segurar. Mas é tudo assim, improviso. (...)
Não. Só o material normal mesmo, o caderno e os livrinho que a prefeitura
tem, mas... [pesquisador: O livro tem alguma modificação? A letra é maior?]
Não, é normal. O livro é normal. Não tem nada adaptado pra criança.
(RER, 5)

Em relação a infraestrutura, o problema é mais grave na escola regular, devido a
carência de profissionais especializados e a precariedade da sala de recursos, o que pode causar
um grande prejuízo ao processo de escolarização do aluno com deficiência.
Na subcategoria 3, Orientações aos responsáveis, apenas duas responsáveis da escola
especializada mencionaram algum tipo de orientação. A primeira não recebeu orientação
médica, mas foi orientada por profissionais de reabilitação (externos a escola) quanto ao uso de
órteses utilizadas pela aluna. A segunda relatou as orientações da terapeuta ocupacional.

[pesquisador: Você recebeu alguma orientação do médico para fazer alguma
atividade específica com ela?] Não. [pesquisador: Da fisioterapia ou da
terapia ocupacional?] Só no final do ano que a fisio e a TO sempre me
passam alguma coisa pra eu fazer com ela em casa. [pesquisador: O que eles
te orientam?] Pra movimentar mais ela, não deixar ela tão parada, sempre
movimentar ela, fazer alongamento. [pesquisador: Quando ela começou a
usar a cadeira, você foi orientada de como usar a cadeira, de como tira-la ou
coloca-la na cadeira?] Sim. [pesquisador: Quem te orientou?] Foi a
fisioterapeuta. [pesquisador: Aqui no Instituto ou fora?] Fora. [pesquisador:
E quando ela foi usar as órteses para os pés e para as mãos, você também foi
orientada?] Dos pé eu fui orientada sim. [pesquisador: Quem te orientou?]
Foi a fisioterapeuta de fora. [pesquisador: O que ela te orientou?] Como me
ensinar a tirar e colocar, prestar atenção se não tá machucando ela.
[pesquisador: Falou do tempo para ela ficar com a órtese?] Falou. Ela fica
durante praticamente todo o dia e a tirar à noite. [pesquisador: E a da mão?]
A da mão ela vai usar a primeira vez agora. Eu ainda vou fazer ainda. (REE,
1)
(...) Ensinar ela a pôr a roupa, essas coisas, entendeu. (REE, 2)

Os alunos matriculados na escola regular frequentavam o CADEVISG e receberam
orientações da equipe interdisciplinar. Nos trechos abaixo, percebemos a satisfação de alguns
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responsáveis pelas orientações recebidas. Em contraponto, uma das mães falou sobre a falta de
orientação no que se refere ao uso de recursos específicos, sendo orientada pelo pesquisador no
ato da entrevista.

A fisioterapeuta dele tava me explicando alguns metodozinhos pra poder
melhorar a coordenação motora dele. Ela me explicou algumas coisas
assim, pra eu poder fazer em casa. [pesquisador: O que foi que ela te
explicou?] Por exemplo, são coisas simples, mas que ela falou que faz muita
diferença porque o .... quando ele senta ele não consegue ficar reto. Então ela
falou “tenta sentar ele, cruza a perninha dele e quando for botar sandália,
sapato, pra que ele visualize, pra trabalhar a cintura, o quadril dele e que ele
visualize os pés, pra depois ele tentar ele mesmo colocar o sapato”. Ela tava
me explicando que isso é muito importante. Ela falou pra quando ele ficar
nervoso e quando ele bater, morder, porque às vezes ele fica meio agitado.
Você não grita e não bate nele de volta, tenta falar “não pode, carinho”, “eu
sou sua amiga, ele é seu amigo” pra poder ele tentar ficar um pouco mais
tranquilo, um pouco mais calmo. Então assim, o que elas podem, elas me
orientam. (RER, 2)
Aqui as terapias, eles sempre me explicam alguma coisa, “oh, tenta fazer
isso”. Igual a semana passada, ele ainda não aprendeu ainda a dar o laço, o nó
no tênis, aí a terapeuta aqui tá pra mim “olha, vamos que começar assim”
(imita o gesto orientado pela terapeuta, colocando as duas pontas do cadarço
paralelas e apontando para cima), “depois tem que levantar”, “depois a gente
vai cruzar”. É as terapias que me informa. As terapias, eu agradeço muito
porque até me orientam. (RER, 3)
Eu só gostaria de saber se tem algum material, algum lápis, pra facilitar,
para ele enxergar melhor. Tem as coisa pra contraste, assim. Tem. Tem um
lápis que se chama lápis n° 6B, é um lápis que se compra em papelaria, é como
um lápis normal, mas tem uma escrita mais forte. Deve custar dois, três reais
cada um. A senhora tem que pedir esse lápis na papelaria. A escrita dele é bem
forte, então ele vai enxergar melhor, porque o lápis comum ele risca muito
claro. Aí ele fica “não to enxergando, não to vendo”. [pesquisador: A senhora
pode comprar a unidade ou a caixa.] E livro assim de historinha, tem algum
ampliado (sic), assim, essas coisa? (Como a entrevista foi realizada na
biblioteca do CADEVISG, o pesquisador mostra a responsável um livro de
histórias em braile, fonte ampliada e com alto contraste, além de figuras
táteis). E isso compra em livraria? [pesquisador: Esses livros a senhora têm
que pedir em instituições específicas para pessoas com deficiência visual.
Esse aqui no caso é da Fundação Dorina Nowill em São Paulo. O Benjamin
Constant também tem] (o pesquisador mostra outro livro publicado pelo
Benjamin Constant). (RER, 5)

Percebemos que apesar da importância das orientações dos profissionais da Saúde
quanto a TA, poucos responsáveis receberam essas orientações. Em alguns excertos, podemos
perceber a satisfação dos responsáveis pelas orientações recebidas.
Na quarta subcategoria, Concepção dos responsáveis sobre o atendimento realizado,
as falas se referem aos responsáveis da escola regular. Mesmo com toda a dificuldade dos
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professores de apoio e a carência da sala de recursos (citadas anteriormente em outras
subcategorias), dois responsáveis elogiaram a disponibilidade dos professores. Porém, as
características pessoais foram mais valorizadas que a competência profissional. Em outro
relato, uma responsável justificou porque valoriza mais o atendimento clínico do que o
pedagógico.

Ah, gosto até hoje! [pesquisador: Gosta?] A professora é muito boa mesmo!
(RER, 1)
Até o pessoal lá da AFAC ficou de ir lá no colégio pra conversar, pra poder
saber o que eles tão fazendo com ele porque a impressão que eu tenho é que
ele ta lá pastando. Também, também. Por isso que eu nunca deixei os
tratamentos. Eu sempre achei até mais assim, mais importante que
próprio colégio. (RER, 3)
A professora tem uma boa vontade danada, procura as coisa sempre pra
poder facilitar pro lado dele, mas o que elas precisa mesmo não tem, né, que
é mais os material mais adaptado pra eles (...). Vai improvisando mesmo,
é tudo no improviso. (RER, 5)

Na quinta subcategoria, Escolha pela escola, todos os entrevistados se posicionaram. É
sabido que atualmente os alunos, público alvo da Educação Especial, devem estar matriculados,
preferencialmente, na rede regular de ensino, meta 4 do PNE:

universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia
de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais,
classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.
(BRASIL, 2014, s/p; grifo nosso)

Na escola especializada verificamos que em alguns casos a escolha foi devido a uma
orientação profissional e em outros por decisão dos responsáveis. Ainda que houvesse um certo
descontentamento por parte de alguns, apenas uma entrevistada afirmou não gostar da escola.
Segundo os responsáveis, a escolha pela escola especial foi a melhor opção por atender as
necessidades específicas desses alunos. Destacamos que grande parte dessas crianças estudaram
nessa escola desde a estimulação precoce.
[pesquisador: Ela estuda aqui há quanto tempo?] Ela começou na estimulação
precoce. (...) Hoje ela está no primeiro ano. [pesquisador: É a primeira vez
que ela está no primeiro ano?] É a primeira vez. [pesquisador: Você gosta
daqui do IBC?] Eu gosto. [pesquisador: Por que?] Eu gosto porque, pelo
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menos, aqui eu encontrei alguma atividade pra ela, porque se fosse em
outra escola não ia ter. (...) [pesquisador: Ela sempre estudou aqui?] Só foi
aqui. [pesquisador: E foi uma opção sua ou foi uma indicação de alguém?]
Não, foi minha. A médica encaminhou pela parte oftalmológica, mas aí como
eu vi que tinha escola e coisa. [pesquisador: Ela encaminhou então para o
tratamento daqui?] Isso, aí já foi indo pra estimulação. Aí eu vi que como
era escola, aqui ia ser o melhor lugar pra ela, porque nas outras escola,
os professor não tão adaptado pra receber uma criança cega mais
cadeirante. (REE, 1)
[pesquisador: Ela sempre estudou aqui?] Não. Ela veio de uma creche.
[pesquisador: Há quanto tempo ela estuda aqui?] Aqui no Instituto ela já está
há quatro anos. Na estimulação, no jardim. (...) [pesquisador: Anteriormente
você comentou que ela estudou numa creche. Ela ficou muito tempo?] Ficou
enquanto ela fazia estimulação aqui, ela ficou na creche lá. [pesquisador: E
como foi a experiência?] Ótima! Não tenho do que reclamar. [pesquisador:
Quando ela veio para cá, para escola, foi uma opção sua ou foi uma indicação
de alguém?] Foi uma indicação da própria creche porque não havia
recursos pra ela lá. (REE, 2)
[pesquisador: Ele estuda aqui desde quando?] Ele estuda desde os quatro
anos, desde a estimulação precoce (...) [pesquisador: Você gosta do IBC?]
Gosto. [pesquisador: Por que?] Porque assim, tem uma inclusão boa, a
questão de recursos, né, não só pros alunos, mas pros pais. Eles dão essa
possibilidade para os pais conhecerem. (...) [pesquisador: O ... sempre
estudou aqui ou já esteve em escola regular?] Sempre estudou aqui. Sempre.
[pesquisador: Foi uma escolha sua ou foi indicação?] Foi uma indicação e a
única opção. [pesquisador: Você acha que é a única opção?] Isso. A única
opção porque eu cheguei a tentar ver em outros colégios e praticamente
não teve uma boa aceitação de está pegando o ... [pesquisador: Essa
indicação foi de algum médico ou profissional da saúde?] Foi do
oftalmologista e da fisioterapeuta dele. (REE, 3)
[pesquisador: Ela estuda há quanto tempo aqui no Benjamin?] Ah, estuda já
desde a estimulação precoce. Uns três anos já. (...) [pesquisador: Você gosta
dessa escola?]. Gosto. É uma ótima escola, muito boa. [pesquisador: E você
acha que está atendendo as necessidades da ...?] Tá, tá atendendo as
necessidades da .... sim. (REE, 4)
[pesquisador: A M. estuda aqui há quanto tempo?] Tem sete anos.
[pesquisador: Ela começou na estimulação precoce?] Na estimulação
precoce. (...) [pesquisador: E você gosta dessa escola?] (Pausa). Não.
[pesquisador: Por que?] Ah, é muita coisa do que a gente quer para o filho
da gente. O básico, né, da alfabetização tá ótimo, mas eu acho que tinha
ser um pouquinho mais além. (...) [pesquisador: Então, a sua filha sempre
estudou aqui no IBC?] Sempre. [pesquisador: Foi uma escolha ou foi uma
indicação?] Foi uma escolha mesmo, porque aqui é que para eles é o lugar
que tem. [pesquisador: E você acha que atende as necessidades da ...?]
Algumas, sim. (REE, 5)
O .... entrou aqui com seis anos. Os três entraram (...) [pesquisador: Você
gosta dessa escola?] Gosto, porque assim, quando eu entrei aqui eles não
sabiam nem, assim se locomover sabia não tanto quanto eles vieram pra
cá. Se locomovem, eles mexem em tudo, dificuldades pra eles são poucas, e
assim, dificuldades é só no momento porque depois que conhece acabou a
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dificuldade e assim, foi bem pra eles, que eles em matéria, como é que se fala,
de socializar, tem mais acesso. Um foi até viajar esse ano pelo esporte (...). E
o .... assim, tem saído para outras escolas pra poder dar aula de soroban. Foi
pro Humaitá, pro Pedro II do Humaitá, agora vai quarta-feira que vem pro de
Realengo e assim, pra mim, foi a melhor coisa ter acontecido é ter vindo pra
cá. [pesquisador: Foi uma escolha ou uma indicação? Você já conhecia?]
Não, foi uma indicação. Porque até então, lá onde eu morava, eu corri eu
várias escolas particular, pública e não tinha. Tinha tal da sala de recurso,
mas a sala de recurso, eu pude presenciar, era um cantinho onde eles
ficavam sentado e tinha uma contadora de história. Pra mim, isso não
servia. Eles falava a todo o momento “mãe eu quero aprender ler, eu quero
aprender escrever. Eu quero uma escola que todo mundo, a gente possa
conversar, eu possa aprender”. [pesquisador: E eles chegaram a estudar na
sala de recursos?] Não, não. (REE, 6)
Cega. Ela nasceu de quatro meses, teve descolamento de retina, mas eu só
observei isso com dois anos de idade que ela começou a tatear brinquedo aí a
médica fez o encaminhamento pra cá. [pesquisador: Então ela está aqui desde
a estimulação precoce?] Isso. Fez seis meses de estimulação precoce, depois
foi pro jardim, depois subiu. [pesquisador: Tem quantos anos que ela está
aqui?] Cinco anos. (...) [pesquisador: E você gosta aqui do IBC?] Poderia
ser melhor, em vários aspectos. Nossa! (REE, 7)
[pesquisador: Ela estuda aqui há quanto tempo?] Ah, desde a estimulação.
Desde que ela tinha um ano e meio. [pesquisador: Você gosta dessa escola?]
Gosto. Gosto, sim. [pesquisador: Porque?] Porque pela minha filha, né.
Que eu acho que minha filha precisa dessa escola. (...) [pesquisador: Ela
sempre estudou em escola especializada?] Sempre. [pesquisador: E foi uma
escolha sua ou uma indicação?] Foi uma escolha minha e do pai dela. (REE,
8)

Na escola regular, os critérios pela escolha são imprecisos e as falas apontaram cinco
questões distintas: a menor distância entre a residência e a escola, a preferência por uma escola
com turno vespertino, a socialização, a dificuldade em conseguir matricular a criança e a
disponibilidade dos profissionais. De acordo com os responsáveis, alguns alunos já passaram
por diversas escolas.

Ele viveu na creche, ficou na creche três anos na creche e depois da creche ele
foi pro .... (...) Ele ficou dois anos. [pesquisador: E porque ele saiu?] Por
causa da lonjura. Pra mim, ele não andava e é nas costa que eu carregava. Aí
não dava pra mim, aí eu tranquei a matrícula. Inclusive esse mês eu fui lá e
abri a matrícula de novo, só to esperando... [pesquisador: Para ele voltar a
estudar lá?] É! Porque aqui pra mim é mais perto. (RER, 1)
[pesquisador: Antes dessa escola, ele já estudou em alguma outra?] Ele já
estudou na .... Ele estudou três anos lá e ele gostava muito de lá. Tinha
professora de apoio, tinha auxiliar, entendeu? (...) Olha, eu não tenho o
reclamar de lá não, apesar dele não ter frequentado um dia de aula. As
pessoas falam muito bem de lá, mas dizer pra você que eu gosto, que o
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colégio é maravilhoso, não. Porque eu queira um colégio para ele estudar a
tarde. Lá não tem turma pra ele a tarde, só tem na parte da manhã. (RER, 2)
Não posso também reclamar do colégio porque teve a parte da
socialização, né, que hoje ele tá bem mais tranquilo, entendeu? Aceita mais o
colégio, hoje ele me pede para ir pro colégio. (RER, 3)
[pesquisador: Há quanto tempo a ...estuda nessa escola em Itaboraí?] Três
anos. Tá matriculada há três anos. [pesquisador: E a senhora gosta dessa
escola?] Gosto porque foi difícil eu conseguir (...) (RER, 4)
[pesquisador: Ele estuda onde?] Ele estuda no colégio municipal, ...., lá no
Jóquei, onde a gente mora. (..) [pesquisador: A senhora gosta dessa escola?]
Eu gosto. Gosto também até porque eu vejo vontade nas pessoas que
trabalham. As pessoas têm vontade, quem não tem vontade é a prefeitura
mesmo. Eu sei que as pessoas têm vontade, mas o colégio não é preparado né,
a inclusão é (pausa) é em termo, porque tá matriculado. O que eles pode fazer,
eles fazem. (RER, 5)

A escolha pela escola está relacionada, basicamente, a uma orientação profissional ou a
uma decisão pessoal. No caso da escola especializada, os discursos sinalizam para o
atendimento às necessidades específicas do aluno.
Face ao exposto, na categoria Atendimento, a maior parte desses atendimentos estão
relacionados às terapias de reabilitação. Na escola especializada, são realizados por
profissionais da própria instituição, enquanto que na escola regular ocorrem nos centros de
reabilitação. No âmbito educacional, sinalizamos a precariedade do AEE, sobretudo aos
aspectos relacionados a carência de professores e de materiais especializados. Salientamos
também que, apesar de extrema importância, poucos responsáveis na escola especializada
foram orientados quanto ao uso de materiais com o aluno DV. Em relação à concepção dos
responsáveis sobre o atendimento realizado, esse se restringe a escola regular. Percebemos que
as características pessoais foram mais valorizadas que as competências profissionais. No que
diz respeito a escolha pela escola, tal fato é realizado a partir de uma orientação profissional ou
por uma decisão pessoal.
5.2.2.3 – Categoria 3: Formação docente
Na terceira categoria Formação Docente agrupamos cinco falas, sendo três de
responsáveis da escola especializada, destacando a insuficiência na formação docente. As duas
falas dos responsáveis da escola regular também sinalizaram essa problemática.
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[pesquisador: E você acha que aqui os professores estão adaptados?] Eu acho
que sim. Não tá aquela coisa cem por cento, mas comparado com as outras
escolas, aqui é único lugar. (REE, 1)
Eu acredito que têm professores suficientes, porém nem todos
capacitados pra alfabetizar. Por que muitos ainda estão se alfabetizando,
eles não dão suporte suficiente pra esses professores, né. Então, eu acho que
a escola deveria assim, dar mais suporte, capacitar mais professores nessa
questão (...). (REE, 2)
(...) A mediação escolar ainda está muito precária, né. Os profissionais que
estão atuando, ainda estão muito despreparados para isso. (REE, 3)
(...) Mas a professora, ela mesmo falou pra mim, ela não tem, né, como é que
vou dizer, ela não tem formação, conhecimento. (...) Hoje eu queria que até
tivesse mais assim, como é que eu vou dizer, mais informação pra ele, uma
pessoa capacitada (...) Eu queria ter a informação, eu queria eu mesma, pra
poder ensinar a ele, entendeu? Só que aí não tem e quem tem também não
tem (risos). (RER, 3)
(...) Aí a professora faz tudo ampliado pra ele. A professora de apoio, por
conta dela mesmo. Não é nem pelo que a prefeitura, algum curso, não,
como ela também tem uma mãe que tem Alzheimer e ela já foi professora de
outras pessoas, então como ele tem a baixa visão, aí ela ajuda nesse ponto. Ela
pesquisa na internet e vai procurando as coisas (...). (RER, 5)

Os responsáveis dos alunos tanto da escola regular quanto da escola especializada
mostram insatisfação com o trabalho dos professores devido a uma formação insuficiente que
não os capacitou para lidar com o aluno deficiente, fato que em nosso entendimento, pode
prejudicar o processo de aprendizagem do aluno DV.
5.2.2.4 – Categoria 4: Trabalho docente
A quarta categoria, Trabalho Docente também foi constituída por poucas falas. Na
escola especializada houve um descontentamento por parte de um responsável sobre o professor
com deficiência visual dar aula para alunos com deficiência múltipla e outro que retratou a falta
de comprometimento dos docentes.

Eu não concordo na questão de um professor cego dar aula numa turma
de seis alunos, sendo dois com múltipla deficiência. [pesquisador: Os
outros quatro são cegos?] É, cegos. E tem dois com múltiplas e só fica um
ajudante com a professora. [pesquisador: Os alunos com múltipla deficiência
têm o que? Você sabe?] Dificuldade na fala, no andar. [pesquisador: Tem
algum cadeirante?] Tem, tem. E eu não concordo, porque pra um professor
vidente alfabetizar essas crianças cegas já é um pouquinho complicado,
pra um que não é vidente é muito mais complicado. Então, eu não
concordo. Poderia trabalhar as duas professoras juntas, que eu acho que seria
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uma forma legal de alfabetização e o processo ser mais rápido, entendeu, eu
acho que tá errado! (REE, 2)
Houve uma falha, né, de professores aqui. São poucos professores aqui
realmente comprometidos, né. Tem profissionais aqui já conhecido pela
direção, faltosos, chegam atrasados e com isso ela perdeu um ano. O
professor não aparece pra dar aula, não tem como, né. Então, ela perdeu
um ano que foi no primeiro ano e quase perdeu o segundo por um motivo
semelhante. Uma professora pegou uma Chikungunya em março e não voltou
mais a trabalhar. Então, a turma também ficou sem professor, aí a direção fez
uma adaptação. Colocou dois professores, ou seja, foi aquele oba, oba. Eu
como estou acostumada a estudar, eu sinto muita diferença aqui, muita
diferença, sabe. (REE, 7)

Em contrapartida, na escola regular, os responsáveis elogiaram a atuação dos
professores mesmo com as limitações impostas pelo sistema educacional.

E uma professora, também não posso culpar muito ela, uma professora,
vamos dizer com sete alunos, de repente tem até mas cada uma com a sua
deficiência, como é que ela vai parar, para prestar naquele deficiente visual
ali. (RER -3; grifo nosso)
Olha, (breve pausa), com as limitação que o colégio tem, a professora fica
inventando, né. Tem alguns... ele faz coisa de montar, trabalhinho de montar,
de jogo de memória, tem também pra ensinar a contar. - (...) Isso é por conta
delas, que ela vê, elas faz do jeito mais fácil, escreve grande, bota as coisa
bem mais perto. Vai improvisando mesmo, é tudo no improviso. (RER –
5; grifo nosso)

Em relação ao trabalho docente, percebemos um contraponto: na escola especializada
há alguns descontentamentos devido à dinâmica do trabalho desenvolvido na instituição,
enquanto que na escola regular, mesmo com as limitações impostas pelo sistema educacional,
os responsáveis elogiaram o trabalho realizado pelos professores, embora esses elogios estejam
mais relacionados a questões pessoais que profissionais.
Da análise das quatro categorias relacionadas aos responsáveis, acreditamos que para
esses dois grupos (responsáveis por alunos matriculados em escola regular ou especializada) a
TA se refere ao uso de materiais concretos como reglete, punção, máquina de escrever em braile
e soroban, conforme registrado em seus relatos: “O que eu conheci aqui na instituição foi o
braile”, “A reglete né, e o soroban”, “A máquina de braile, a reglete, o punção, né, muita coisa”,
“Aparelhos com movimento, chocalho, com luz pra poder estimular”, “ E a questão do braile”,
“Só o básico mesmo que falam que é o braile”. Acreditamos que essa associação se deve ao
fato de que são os materiais mais utilizados nos dois tipos de escola, indispensáveis para a
escolarização do aluno com DV e que eles conhecem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse trabalho buscou analisar e comparar as representações sociais de Tecnologia
Assistiva elaboradas por professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental e por
responsáveis por alunos deficientes visuais que estudam em uma escola especializada e em
escola regular.
Procuramos responder a estas questões:
•

Que informações professores e responsáveis por alunos com deficiência visual têm
sobre Tecnologia Assistiva?

•

Como esses professores e responsáveis se apropriam dessa Tecnologia?

•

Como recursos de Tecnologia Assistiva estão sendo usados pelos professores nas duas
escolas investigadas?

•

E pelos responsáveis?

•

Quais representações sociais de Tecnologia Assistiva são construídas por professores e
responsáveis?
Em relação a que informações professores e responsáveis por alunos com deficiência

visual têm sobre Tecnologia Assistiva, verificamos que nos quatro grupos pesquisados o
conhecimento acerca dessa tecnologia é diferente.
Na escola especializada as informações foram adquiridas pelos professores através da
formação continuada de dois modos distintos na própria instituição - os professores que
ingressaram na década de 80 e 90 fizeram uma qualificação profissional na área da deficiência
da visão com carga horária superior a 500 horas/aula envolvendo questões clínicas e
educacionais relacionadas a essa deficiência; e os docentes que ingressaram depois de 2011,
fizeram cursos de 40 horas/aula cada, envolvendo aspectos específicos da DV, como Orientação
e Mobilidade, Sistema Braille, Produção de Materiais Adaptados, dentre outros. Além dessas
informações, os cursos externos, o diálogo entre pares e a prática profissional também
possibilitaram ampliar os conhecimentos sobre o trabalho com alunos DV.
Na escola regular, as informações também foram adquiridas pelos professores por meio
da formação continuada promovida pela FME e essa formação se restringiu ao Sistema Braille,
aos Transtornos do Espectro Autista e a Tecnologia Assistiva em um contexto genérico, não
enfocando nenhuma deficiência especificamente. Os professores disseram que buscam
informações em sites, porém de confiabilidade duvidosa.
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Em ambos os grupos ficou evidenciada a deficiência na formação inicial,
independentemente do tempo formação, no que diz respeito ao trabalho com o aluno deficiente
e suas especificidades, sobretudo o trabalho com o aluno DV com outra(s) deficiência(s)
associadas, e a desarticulação teoria x prática, pois os docentes afirmam que não aprenderam a
trabalhar com esse aluno durante a formação e sim a partir da vivência com eles. Uma
professora utiliza a metáfora “correr atrás” para explicar que precisa buscar informações que
teve durante a formação.
Em relação aos responsáveis por alunos com deficiência, na escola especializada,
mesmo tendo pouca informação a respeito de TA e reduzida comunicação entre eles e os
professores, de acordo com seus relatos conhecem alguns materiais, principalmente os
relacionados ao Sistema Braille (máquina de escrever, reglete, punção) e a matemática
(soroban) e que foram apresentados pelos docentes ou utilizados por outros alunos e que acabam
se tornando de conhecimento dos responsáveis.
Na escola regular, os responsáveis também têm poucas informações sobre TA e se
referem a ela como “materiais especiais”, “aparelhos com movimento”, “coisas pra fazer
movimento”. Dessas informações, destaca-se o Sistema Braille, como algo conhecido por eles.
Os grupos pesquisados se apropriam e interpretam a TA de maneira diferente daquelas
encontradas nos documentos oficiais.
Na escola especializada, os professores associaram TA a recurso, como “tudo e
qualquer coisa que vai ajudar a ultrapassar uma barreira”, “alguma coisa que vai permitir o
acesso ao conhecimento”, “a maior descoberta”, “vai tornar possível o acesso”, “equipamento”,
“uma porta aberta”, “qualquer recurso que você consiga adaptar”, “ferramenta de tecnologia
para resolver um problema”. Acreditamos que os professores utilizem a palavra recurso tanto
na perspectiva da TA quanto como recurso pedagógico.
Na escola regular, os professores também associaram TA como recurso, como “recurso
pra gente poder ajudar”, “tudo o que facilita, o que inclui”, “vai desde aquilo que a gente produz,
até os softwares, as máquinas”, “aparelhos, computadores”, “tudo o que possa facilitar a vida
do deficiente” e “tudo de bom”. Novamente a TA aparece como recurso tanto na perspectiva
da TA quanto como recurso pedagógico.
Na escola especializada os responsáveis associam a TA a Sistema Braille e materiais
concretos utilizados no ensino da matemática. Na escola regular, os responsáveis associaram a
TA a “materiais utilizados pelo aluno DV”, sem conseguir nomeá-los devidamente.
Os recursos apontados pelos professores da escola especializada e da escola regular
como música e televisão não são TA. Outros recursos podem ou não serem considerados TA
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como o celular, o computador e os aparelhos digitais, mas isso dependerá do modo como estão
sendo utilizados e do fim a que se destina, já que a TA deve ser sempre um recurso do usuário
e não do profissional (GALVÃO FILHO, 2013) e, no caso da nossa pesquisa, o professor.
Alguns recursos específicos como o Circuito Interno de Televisão, a Linha Braille e o Scanner
de Voz citados pelos professores da escola especializada são considerados TA, assim como o
livro em braile, a lupa, os programas de síntese de voz citados pelos docentes da escola regular.
No que concerne aos recursos utilizados pelos responsáveis, na escola especializada a
situação se restringe a poucos, como a reglete, o punção, a máquina de escrever em braile e o
material concreto para o ensino da matemática. Grande parte desses responsáveis já viram o
material sendo utilizado por outros alunos, mas não sabem usá-lo. Na escola regular os
responsáveis não utilizam nenhum tipo de recursos com os alunos.
Quanto as representações sociais de TA encontramos alguns indícios desta
representação nos grupos dos professores tanto da escola especializada quanto da regular, pois
mesmo não reconhecendo a expressão, os docentes associaram recursos, estratégias e produtos
utilizados com o aluno DV à TA. Portanto, é possível que esta representação esteja em fase de
elaboração, pois os docentes começaram a conversar sobre TA e trocar informações sobre ela.
Quanto aos responsáveis da escola especializada, as conversas também já começaram e
eles conhecem alguns recursos usados pelos alunos, o que indica o início da construção da
representação de TA. Na escola regular, a TA parece não fazer parte das conversas dos
responsáveis, uma vez que não possuem muitas informações sobre o que seja TA ou a utilizem,
revelando que a TA ainda não tem significado para eles.
A palavra recurso que aparece em documentos legais relativos à Educação Especial, e
que foram referenciados por nós, sugerem uma polissemia do termo, o que certamente contribui
para uma imprecisão conceitual do que seja recurso numa perspectiva pedagógica ou da TA.
“Decifra-me ou te devoro”.
Essa frase de Sófocles retrata a realidade dos docentes pesquisados em relação a TA,
como pode ser verificado em dois excertos: “eu não tenho formação na área de tecnologias,
então o desafio para eu primeiro me incluir nesse universo de tecnologias específicas para
cegos, o que é diferente de tecnologias para quem é vidente” e “Só que assim, eu vou dizer uma
coisa pra você, pra mim ainda está longe. Eu não consigo alcança-la plenamente essa tecnologia
assistiva”. Como estão “decifrando” ou como definiu Serge Moscovici, se apropriando do
objeto social TA, parece que em alguns momentos os professores são devorados por essa
tecnologia, na medida em que somente o acesso não é suficiente para resolver o problema
educacional dos alunos DVs.
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Nossa pesquisa constatou um grande distanciamento entre as áreas da Educação e da
Saúde, o que propicia um trabalho docente deficitário, já que na maior parte das vezes este é
substituído por um “cuidar” vazio de significados, como expressado por uma professora que
realiza Atividades da Vida Diária com o aluno DV e não estabelece os vínculos essenciais para
a formação/compreensão de conceitos pessoais, tanto relacionados a ele quanto ao professor,
bem como conceitos espaciais e temporais que possam promover sua autonomia e
independência, amparado não somente por questões biomédicas, mas também funcionais,
conforme proposto pela Lei Brasileira de Inclusão em 2015.
Entendemos que o Decreto no. 5.296 de 2004 que normatiza os diversos tipos de
deficiência, não caracteriza a deficiência múltipla compreendendo-a como a associação de duas
ou mais deficiências, pautado no Modelo Biomédico e não considerando as especificidades e
funcionalidades da PcD. Embora a legislação educacional assuma a definição dos tipos de
deficiência proposto nesse decreto, os significados a ela atribuídos pelos profissionais da área
revela desconhecimento do que sejam, efetivamente, adaptações razoáveis, recursos, produtos,
estratégias, serviços o que dificulta ou até impossibilita o trabalho docente, público alvo da
educação especial.
Nessa direção pretendemos dar continuidade a nossa pesquisa, aprofundando a temática.
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APÊNDICES
Apêndice 1 – Roteiro de Entrevista (Professores)
Roteiro para entrevista semiestruturada – Professores

1) Qual é a sua formação?
2) Há quantos anos trabalha nessa escola?
3) Você já teve alunos deficientes em suas turmas? Que tipo de deficiência? Como foi?
4) Você utilizou algum tipo de recurso/equipamento/estratégias diferenciadas com eles? Quais?
Como foi?
5) E alunos DV? Você já teve algum em sua turma? Como foi?
6) Você utilizou algum tipo de recurso/equipamento/ estratégias diferenciadas com eles? Quais?
Como foi?
7) Você teve alguma informação sobre como utilizar os produtos, equipamentos, dispositivos,
recursos, metodologias, estratégias com alunos DV? Que tipo de informação?
8) O que foi fácil e difícil ao utilizar esses recursos?
9) Os seus alunos têm acesso a diferentes recursos em outros ambientes além do escolar? Quais?
Como eles os utilizam?
10) Para você o que é Tecnologia Assistiva?
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Apêndice 2 – Roteiro de Entrevista (Responsáveis)
Roteiro para entrevista semiestruturada – Responsáveis
[Primeiro bloco – pai/responsável]
1- Quem é você?
2- O que você faz?
3- Você completou os seus estudos?
4- Qual a sua profissão?
5- Você conhece materiais para pessoas com deficiência visual?
[Segundo bloco – criança]
6- Quantos filhos você tem?
7- Fale um pouco sobre ele(s)?
8- Qual deles estuda aqui?
[Terceiro bloco – escola]
9- Há quanto tempo ele estuda nessa escola?
10- Você gosta dessa escola? Por que?
11- E o seu filho gosta? Por que?
12- Ele utiliza algum material na aula? Quais?
13- Você recebeu alguma orientação da escola para utilizar materiais com ele? Quais?
14- Seu filho sempre estudou em escola regular/especializada?
[Quarto bloco – casa]
15- Que dificuldades você sente quando vai ajudar o seu filho a fazer o dever de casa? E o que
você acha fácil?
16- Como a escola ou os professores te orientaram para utilizar materiais com o seu filho em
casa?
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ANEXOS
Anexo 1 - Aprovação do projeto
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Anexo 2 – Autorização de Pesquisa do Instituto Benjamin Constant
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Anexo 3 – Prorrogação de Pesquisa no Instituto Benjamin Constant
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Anexo 4 - Autorização de Pesquisa da Escola Municipal Paulo Freire
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Anexo 5 – Autorização de Pesquisa do Centro de Apoio ao Deficiente Visual de São
Gonçalo
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Anexo 6 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
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