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INTRODUÇÃO 

 

 

A proposta desta Produção Didático Pedagógica em forma de 

Caderno Temático origina-se do interesse em contribuir com a formação de 

professores de classe comum do ensino regular, que se deparam com situações em 

que ocorre a inclusão de alunos com deficiência visual.  

Em ―Saberes docentes para inclusão de alunos com deficiência visual 

no ensino regular‖ temos como objetivo agrupar informações que auxiliem a minimizar 

as dificuldades encontradas no processo de ensino e aprendizagem dos alunos cegos 

e/ou com baixa visão a partir de informações que auxiliem o professor na organização 

e no planejamento de recursos que possibilitem as potencialidades destes alunos.  

O principal motivo da escolha da deficiência visual como tema 

norteador deste trabalho é o fato de que, todas as autoras são especialistas na área, 

atuantes em centros especializados e realizam suas atividades profissionais no 

atendimento educacional de alunos cegos e/ou com baixa visão.  

Desta forma, verifica-se sua pertinência, uma vez que os professores 

desta modalidade de ensino estão diretamente envolvidos nesse contexto e 

demonstram dificuldades relacionadas a práticas pedagógicas específicas para atender 

às necessidades dos referidos alunos. 

No primeiro capítulo, denominado: ―Olhares, saberes e práticas 

sobre inclusão de alunos com baixa visão‖ a professora Lucimeire Toso Golas faz 

uma breve explanação da anatomia do olho e fisiologia da visão, com enfoque na 

baixa visão. A autora aborda questões relacionadas à triagem ocular em crianças e 

aponta recursos ou auxílios de acessibilidade e práticas pedagógicas para 

atendimento de alunos com baixa visão. 

No segundo capítulo: ―O sistema Braille no processo de inclusão de 

alunos cegos‖, a professora Sandra Mara Peralta faz um resgate histórico do 

Sistema Braille e suas características, aponta o funcionamento da escrita e leitura 

Braille e orienta o processo de alfabetização de alunos cegos. 

O terceiro capítulo: ―Sorobã: um instrumento facilitador da 

construção do conhecimento dos numerais e suas quatro operações básicas‖, 

organizado pela professora Zumária Cézar, apresenta a história do sorobã, explica 
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as suas partes e funcionamento e, orienta a realização das operações matemáticas 

de adição, subtração, multiplicação e divisão. 

O capítulo quatro: ―Orientação e mobilidade: direito do deficiente visual e 

dever da escola‖ é composto de apontamentos da professora Solange Gagliotti 

Alagarte sobre orientação e mobilidade para crianças cegas ou com baixa visão, 

com a exposição de algumas técnicas essenciais para que o deficiente visual possa 

se locomover com segurança. 

No quinto e último capítulo: ―Contribuições à prática pedagógica do professor 

no processo de inclusão do aluno cego na rede regular de ensino‖, a professora 

Sandra Maria Steigenberger Fier aborda o processo de inclusão do aluno cego, com 

ênfase nas adaptações específicas que cabem ao professor realizar. 

Este Caderno Temático é resultado de muita dedicação e comprometimento 

e está pautado em aportes teóricos e experiências concretas de atuação profissional 

das autoras, na área da deficiência visual, e, irá contribuir com a formação dos 

professores do ensino regular, e outros interessados em conhecer, e colaborar com 

a promoção das potencialidades de pessoas com deficiência visual no contexto 

educacional. 

 

 
Profª. Ms. Erika Aparecida Regiani 

Orientadora 
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1 OLHARES, SABERES E PRÁTICAS SOBRE INCLUSÃO DE ALUNOS COM 

BAIXA VISÃO 

 

Lucimeire Toso Golas
1
 

 

 

1.1 Anatomia do olho e fisiologia da visão 

 

Para compreender como ocorre a fisiologia da visão, é necessário que se 

conheça a complexa estrutura que compõe o globo ocular. O olho é um órgão par e 

segundo Martín (2003) com cerca de 24 mm de diâmetro, responsável pela captação 

da luz refletida pelos objetos à nossa volta, protegido por gordura, tecidos moles e 

pelas paredes ósseas que formam as cavidades orbitais, onde se situam além do 

globo ocular, seis músculos, glândulas lacrimais, nervo óptico, vasos e nervos. 

Quando nos olhamos no espelho, podemos perceber alguns órgãos anexos 

ao globo ocular: sobrancelha (impede que o suor caia nos olhos), cílios (retêm poeira 

e partículas), conjuntiva (película vascular que recobre a parte interna das 

pálpebras) e as pálpebras(protegem o globo ocular de traumatismos e corpos 

estranhos, mantém a córnea úmida e transparente, distribuem as lágrimas). Nestes 

anexos, segundo Oliveira (1998), podemos notar o sistema lacrimal, composto por: 

glândula lacrimal, glândulas acessórias, saco lacrimal e canal nasolacrimal e cujas 

funções são manter a córnea lisa, umedecida e livre de microorganismos pela ação 

antimicrobiana do fluído lacrimal. 

Ainda para Martín (2003), o globo ocular é formado de fora para dentro por 

três camadas concêntricas: a externa com dois segmentos esféricos (córnea e 

esclerótica), a camada intermediária (íris e coróide) e a camada interna que é a retina. 

A retina é formada por células fotorreceptoras: os cones que são 

responsáveis pela visão central e de cores e os bastonetes que são responsáveis 

pela visão periférica e noturna (pouca iluminação). A região da retina onde existe a 

concentração de células nervosas constitui a mácula, responsável pela visão nítida e 

com detalhes. 

O nervo óptico é formado pelas terminações destas células nervosas, que 

conduzem o estímulo visual ao cérebro, onde as imagens são interpretadas. 

                                                 
1
 Professora PDE – Núcleo Regional de Educação – Apucarana/PR  
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Existe um local na retina que é chamado de ponto cego e Oliveira (1998), 

define como um local de acuidade igual a zero, pois não enxergamos nada nesta 

região que é inserção da cabeça do nervo óptico. 

Bruno e Mota (2001) apontam que para que as pessoas consigam ver o 

mundo em formas e cores, precisam ter o nervo óptico e a retina intactos e que o 

globo ocular ainda possui outras estruturas, porque a parte externa é constituída 

pela esclerótica (parte branca do olho) responsável pela proteção (por ser fibrosa e 

resistente), da córnea, anteriormente citada, que é transparente para dar passagem 

aos raios luminosos e da coróide, que tem como função irrigar e nutrir a retina. 

Os meios líquidos são o humor aquoso, que ocupa o espaço entre a córnea e 

o cristalino e tem a função de nutrir à córnea e o cristalino e regular a pressão interna 

do olho, e o humor vítreo que preenche o espaço posterior ao cristalino e a retina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Anexos oculares 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

De acordo com Oliveira, Kara-José e Sampaio (2000, p.11) o globo ocular 

também é composto por outra estrutura importante: ―a íris (disco colorido, conforme 

a disposição de células pigmentadas) com um orifício central (pupila) tem como 

função controlar a quantidade de luz que entra no olho‖ e, também pelo cristalino, 

―uma lente biconvexa, transparente, flexível, localizada atrás da íris e que tem como 

função focar os raios de luz para um ponto certo da retina‖ (BRUNO E MOTA, 2001, 

p.30). Segundo os autores, ―[...] qualquer má formação ou alteração nesse sistema, 

pode prejudicar seriamente a função visual‖.  
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Para que consigamos enxergar então, é necessário que a imagem seja 

captada em primeiro lugar pela córnea, atravesse o humor aquoso, a pupila, o 

cristalino e humor vítreo, chegando à retina, onde são transformados em impulsos 

nervosos que são conduzidos pelo nervo óptico até o cérebro. Mesmo havendo dois 

hemisférios e cada um recebendo fibras de ambos os olhos, percebe-se uma única 

imagem (LIMA, NASSIF e FELIPPE, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Globo ocular 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Para ocorrer o desenvolvimento normal da visão, Oliveira, Kara-José e 

Sampaio (2000), ressaltam que é importante que a imagem do objeto chegue nítida 

à retina, não havendo lesão ou alteração nos meios transparentes e nas vias 

ópticas, que o olho tenha tamanho normal, o nervo óptico não esteja atrofiado e que 

o cérebro seja capaz de interpretar a imagem recebida. 

Bruno e Mota (2001, p.29), concluem que ―a capacidade de ver e interpretar 

imagens visuais depende fundamentalmente da função cerebral de receber, 

codificar, selecionar, armazenar e associar essas imagens a outras experiências‖.   
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1.1.1 Alterações Visuais 

 

As imagens percebidas pelo nosso olho com nitidez, só são possíveis 

quando os meios e as vias ópticas estão intactos e se por algum motivo estes meios 

e vias apresentam alguma lesão, nos deparamos com as alterações visuais. 

Bruno e Mota (2001), afirmam que as principais alterações visuais na 

infância são: a ambliopia, estrabismo e as ametropias, que de acordo com Oliveira 

(1998, p.22) quer dizer ―visão não na medida adequada‖. As ametropias são: 

hipermetropia, miopia e astigmatismo, e podemos citar como ametropia a plesbiopia, 

que ocorre na vida adulta (LIMA, NASSIF E FELIPPE, 2007). 

Para as autoras, embora as alterações visuais não caracterizem deficiência 

visual, para que a criança tenha um desenvolvimento visual dentro dos padrões da 

normalidade, estes problemas visuais, devem ser detectados e tratados o mais 

precocemente possível, através de correção óptica, oclusão ou intervenção cirúrgica, 

indicados por oftalmologista. 

Algumas alterações visuais que acometem as crianças nos primeiros anos 

de vida, depois de detectadas, devem ser encaminhadas com urgência ao 

oftalmologista e de acordo com Romagnolli (2008, p.26) ―a ambliopia e o estrabismo 

não tratados, podem levar à deficiência visual‖. 

Lima, Nassif e Felippe (2007, p.12), afirmam que ―estrabismo é um desvio do 

eixo ocular em que um ou ambos os olhos estão desalinhados (olho torto ou 

vesguice)‖. 

Romagnolli (2008) lembra que a criança estrábica pode apresentar visão 

com imagem dupla, anulando ou suprindo o olho desviado, visão monocular, baixa 

acuidade, desconforto e embaçamento visual. 

Uma possibilidade de tratamento, nestes casos, é a oclusão visual, mas para 

seu uso, é preciso ser muito criterioso, como nos orienta Bruno e Mota (2001), 

salientando que a prescrição deste recurso e o encaminhamento ao Serviço de 

Estimulação Visual devem partir do oftalmologista, enquanto as orientações para a 

família, o incentivo ao uso e as atividades lúdicas para estimular a visão da criança 

são competência do professor especializado. 

A ambliopia para Lima, Nassif e Felippe (2007, p.10) ―[...] é uma situação 

onde a visão não se desenvolve, tornando-se fraca em um olho ou mesmo nos dois‖. 
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Ocorre ‖sem uma alteração aparente‖, podendo ser causada por estrabismo, 

privação sensorial, grande diferença de refração entre os dois olhos (anisometria) ou 

também por altos erros de refração (ROMAGNOLLI, 2008, p.26). 

Oliveira, Kara-José e Sampaio (2000), Bruno e Mota (2001), Martín e Bueno 

(2003), Aranha (2005), Lima, Nassif e Felippe (2007) além de Romagnolli (2008) são 

autores que nos dão algumas definições das alterações visuais causadas por erros 

de refração, conforme podemos observar a seguir. 

Miopia é a dificuldade para ver longe, devido ao alongamento do globo 

ocular, fazendo com que a imagem se forme antes da retina. A correção do erro de 

refração é feita com lentes divergentes (óculos, lentes de contato, cirurgias). O aluno 

que apresenta miopia não corrigida tem como sintomas piscar constantemente, 

fechar as pálpebras por cansaço visual, coçar os olhos além da dificuldade de copiar 

na lousa e serem considerados desinteressados. 

Hipermetropia é a dificuldade acomodativa, capacidade de ver perto, 

ocasionada pelo achatamento do globo ocular e a imagem se forma atrás da retina. 

O aluno com hipermetropia não corrigida pode apresentar desinteresse para ver 

figuras, televisão ou objetos que estejam pertos sentir cansaço e dor ocular, cefaléia 

e lacrimejamento. Corrigida com lentes convergentes. 

Astigmatismo ocorre quando a córnea não possui a mesma curvatura em 

todas as direções, provocando uma deformação na imagem vista. Pode causar 

dores de cabeça, queimação e coceira nos olhos. A lente usada para correção é 

cilíndrica. O aluno apresenta dificuldade para visão de perto e de longe. 

Presbiopia ocorre por volta dos 40 anos, causada pelo endurecimento 

gradativo do cristalino, o que provoca dificuldade de focalizar objetos próximos. 

Nos casos de miopia, astigmatismo, hipermetropia e plesbiopia, o uso de 

óculos comuns garante uma boa visão. 

 

 

1.1.2 Perda da visão central e periférica 

 

Quando se fala em perda visual, é necessário compreender como ela se 

processa, onde ocorre, quais as causas e o que se pode oferecer para melhorar a 

autonomia do aluno com baixa visão e facilitar sua inclusão no ensino Regular. 
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De acordo com Oliveira, Kara-José e Sampaio (2000, p.16) ―[...] visão 

central é aquela na qual a imagem atinge o centro da retina, em uma área que é 

muito importante, chamada mácula e essa visão é cheia de detalhes‖. É, portanto 

usada na leitura para perto e para longe. A coriorretinite macular e a degeneração 

macular são patologias que causam lesões na região da mácula, enquanto a 

região periférica é normal. 

O aluno com perda de visão central pode apresentar dificuldade para 

seguimento de leitura, perda de sensibilidade aos contrastes, distúrbios de cores e 

distorção de formas, mas pode realizar sua locomoção de maneira independente. 

Utiliza auxílios ópticos com lentes esféricas, lupas manuais e eletrônicas (iluminadas 

ou não). Durante a realização de atividades, deve receber preferencialmente 

iluminação natural ou luminária, posicionada ao lado do melhor olho, focando o texto. 

A visão periférica, retomando Oliveira, Kara-José e Sampaio (2000, p.16) é 

―[...] aquela na qual a visão se forma fora da mácula, na periferia da retina‖. É pouco 

rica em detalhes, sem nitidez, mas é importante para locomoção noturna ou com 

pouca iluminação.A perda da visão periférica pode ser causada por retinose 

pigmentar, amaurose de Leber, retinopatia diabética e da prematuridade, glaucoma 

avançado, miopia degenerativa, atrofia óptica, descolamento da retina. 

O aluno com perda da visão periférica apresenta grande dificuldade de 

locomoção, sendo recomendado o uso de bengalas, tem baixa de visão em 

ambientes de pouca luz, redução de contrastes e ofuscamentos. Tem grande 

dificuldade na adaptação de auxílios ópticos. Para leitura usar luz natural ou 

luminária e evitar tarefas noturnas e dirigir. 

 

 

1.2 Deficiência visual 

 

Logo depois do nascimento, a criança que tem sua visão dentro dos padrões 

de normalidade, inicia uma comunicação visual com o mundo que a cerca e de 

acordo com Sá, Campos e Silva (2007, p.15) é através da visão que se estabelece 

―[...] o elo que integra os outros sentidos permite associar som e imagem, imitar um 

gesto ou comportamento [...]‖. A visão reina soberana na hierarquia dos sentidos, o 
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sistema visual detecta e integra de forma instantânea e imediata mais de 80% dos 

estímulos dos ambiente. 

A cegueira é uma alteração grave ou total de uma ou mais funções 

elementares que afeta de modo irremediável a capacidade de perceber cor, tamanho, 

distância, posição ou movimento em um campo mais ou menos abrangente, podendo 

ocorrer desde o nascimento (cegueira congênita) ou posterior (cegueira adventícia ou 

adquirida). Estima-se que somente 10% de pessoas com cegueira não apresenta 

nenhum tipo de percepção visual. A incidência da cegueira de forma lenta ou abrupta 

provoca rupturas em todos os aspectos da vida pessoal, familiar, social, educacional e 

profissional. O termo deficiência visual abrange conceitos que incluem desde a 

cegueira total, onde não há percepção de luz, até a baixa visão. 

Buscando a informação na definição desse termo como de outros ligados à 

deficiência, a Organização Mundial da Saúde (OMS), disponibiliza classificações 

internacionais que visam a codificação das informações sobre saúde. 

Em 1893, surgiu a primeira classificação de Bertillon ou Lista Internacional 

de Causas de Morte. Esta classificação passou por um processo de revisão 

realizado a cada dez anos. Em 1948, durante o processo para a sexta revisão, 

adotou-se a denominação: Classificação Internacional de Doenças (CID).  

Em sua décima revisão, a CID apresentou a cegueira total e congênita 

catalogada como categoria H54.0 e compreende os graus de comprometimento 

apresentados na tabela1: 

 

Grau de comprometimento visual Máxima menor que: Mínima igual ou maior que: 

3 3/60 
 

1/20(0,05) 
20/400 

1/60(capacidade de contar 
dedos a 1m) 
1/50(0,02) 
5/300(20/1200) 

4 1/609(capacidade de contar 
dedos a 1 metro) 
1/5090(02) 
5/300 

Percepção de luz 

5 Ausência da percepção da 
luz 

 

Tabela 1: Definição CID 10 sobre cegueira 
Acuidade visual com a melhor correção possível 
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A baixa visão ou visão subnormal foi catalogada com pela CID  como H54.2 

e compreende os graus de comprometimentos apresentados na tabela 2: 

 

Grau de comprometimento visual Máxima maior que: Mínima igual ou maior que: 

1 6/18 

3/10(03) 
20/70 

6/60 

1/10(0.1) 
20/200 

2 6/600 

1/10(0,1) 
20/200 

3/60 

1/20(0,05) 
20/400 

Tabela 2: Definição da CID 10 sobre a Baixa Visão 

Acuidade visual com a melhor correção possível 
 
 
 

                 Na década de 70, em decorrência de uma série de discussões no âmbito da 

OMS, foi aprovada em caráter experimental, a Classificação das deficiências, 

Incapacidades e Desvantagens (CIDID). Uma revisão deste documento, 

posteriormente, deu origem à Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde (CIF):  

A CIF tem primordial importância no que se refere às pesquisas em saúde, 
pois ao se integrar com o CID-10, que tem por objetivo o ―diagnóstico‖ para 
doenças e condições de saúde, fornecem um conjunto de informações 
acerca da condição de vida do indivíduo […] (BAZON, 2005, p.11). 

 

Foi, no entanto, a partir da resolução adotada pelo Conselho Internacional 

de Oftalmologia, em Sidney, Austrália, em 20 de Abril de 2002, que passaram a 

utilizar os termos e definições apresentados a seguir. 

Cegueira: somente em caso de perda total de visão e para condições nas 

quais os indivíduos precisam contar predominantemente com habilidades de 

substituição da visão. 

Baixa Visão: para graus menores de perda de visão nos quais os indivíduos 

podem receber auxílio significativo por meio de aparelhos e dispositivos de reforço 

da visão (outro termo ainda utilizado é visão subnormal). 

Visão Diminuída: quando a condição de perda é caracterizada por perda de 

funções visuais (como acuidade visual, campo visual, etc.). Muitas dessas funções 

podem ser medidas quantitativamente. 
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Visão Funcional: descreve a capacidade de uso da visão pelas pessoas para 

as Atividades Diárias da Vida (ADV), sendo que, muitas dessas atividades podem 

ser descritas apenas qualitativamente. 

Perda da Visão: termo geral que compreende perda total (Cegueira) e perda 

parcial (Baixa Visão), caracterizada por visão diminuída ou perda de visão funcional. 

Este mesmo conselho também definiu os índices de perda da visão como: 

visão normal: maior ou igual a 0,8; perda leve de visão: menor que 0,8 e maior ou 

igual a 0,3; perda moderada da visão: menor que 0,3 e maior ou igual a 1,25; perda 

grave da visão:menor que 1,25 e maior ou igual 0,05; perda profunda de visão: 

menor que 0,05 e maior ou igual a 0,02; perda quase total de visão (próxima à 

cegueira): menor que 0,02 e maior SPL (sem percepção de luz); e perda total da 

visão (cegueira): SPL. 

A criança deficiente visual, segundo Romagnolli (2008, p.12) pode ser 

classificada como ―[...] aquele que tem baixa visão ou é cega‖. 

Para Castro (1986, p.1) quando queremos certificar que um aluno tem 

deficiência visual ―[...] é necessário que seja aferida a acuidade visual e o campo 

visual [...]‖, sendo que a acuidade é medida por tabelas baseadas na Escala de 

Snellen e se referem à visão central, enquanto que o campo visual, que verifica a 

visão periférica é medido com exames específicos em consultórios oftalmológicos. 

Segundo o autor, a OMS define a deficiência visual como ―[...] uma limitação 

ou perda de uma ou mais funções básicas do olho e do sistema visual‖, (ICIDH, 

2001, ICD10, 1999) e ―o grau de deficiência visual está organizado em cinco 

categorias: moderada, grave. profunda, quase total, total‖ (LADEIRA e QUEIRÓS, 

2002, p.20). 

De acordo com Machado (apud CASTRO, 1996) o sistema visual são as 

estruturas orgânicas que vão desde o nervo óptico até as áreas cerebrais, que vão 

captar, associar e interpretar imagens.  

Quando avaliamos a função visual devemos sempre considerar a acuidade 

visual, o campo visual e o uso eficiente do potencial de visão conforme Sá, Campos 

e Silva (2007, p.17): 

 
 
A acuidade visual é a distância de um ponto ao outro em linha reta por meio 
da qual um objeto é visto. Pode ser obtida através da utilização de escalas a 
partir de um padrão de normalidade da visão. O campo visual é a amplitude 
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e a abrangência do ângulo da visão em que os objetos são focalizados. A 
funcionalidade ou eficiência da visão é definida em termos da qualidade e 
do aproveitamento do potencial visual de acordo com as condições de 
estimulação e de ativação das funções visuais. 

 

 

Para Lima, Nassif e Felippe (2007, p.5 e 6) podemos caracterizar dois 

grupos de condições visuais para fins legais e educacionais, consecutivamente: 

 

Cegueira: a acuidade visual igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com 
menor correção óptica. [...] Baixa Visão: a acuidade visual entre 0,3 e 0,05 
no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a 
somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições 
anteriores. [...] Cegueira: perda total ou resíduo mínimo de visão que leva a 
pessoa a necessitar do Sistema Braille como meio de leitura e escrita. [...]                                      
Baixa Visão ou Visão subnormal: comprometimento do funcionamento         
visual de ambos os olhos, mesmo após tratamento ou correção. As pessoas 
com baixa visão possuem resíduos visuais em grau que lhes permite ler 
textos impressos ampliados ou com uso de recursos ópticos especiais. 

 

 

Para Sá, Campos e Silva (2007, p.17), ―[...] a funcionalidade ou eficiência da 

visão é definida em termos da qualidade e do aproveitamento do potencial visual 

[...]‖ que deve ser estimulada com condições para a ativação das funções visuais. 

 

 

1.2.1 Baixa visão 

 

De acordo com Sá, Campos e Silva (2007, p.16) a definição de baixa visão 

―[...] é complexa, devido à variedade e intensidade de comprometimentos [...]‖. 

Baixa visão ou visão subnormal é uma deficiência ocasionada pela alteração 

ou perda da capacidade funcional da visão, não sendo corrigível por tratamento 

clínico ou cirúrgico ou mesmo com óculos convencionais e podemos verificar, 

segundo a autora, que o aluno com baixa visão não é cego, pois possui resíduo 

visual, percebe luzes, cores, vultos conseguem identificar e discriminar e apresenta 

dificuldades relacionados com profundidade, movimentos , detalhes distintos em 

formas e dentro de figuras, grafias e outros aspectos dentro de um vasto campo 

(COSTA, 2000). 

O autor coloca que não se deve generalizar um grupo com dois ou mais 

alunos com baixa visão, pois a capacidade de enxergar é peculiar de cada aluno e 
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nem todos possuem a mesma acuidade visual, apresentam desempenho visual 

diferente e sua capacidade de enxergar não está relacionada apenas a fatores 

orgânicos, mas a muitos outros que interferem em sua visão. 

              

Visão subnormal é uma perda severa da visão que não pode ser corrigida por 
tratamento clínico ou cirúrgico, nem com óculos convencionais. Também 
pode ser descrita como qualquer grau de enfraquecimento visual que cause 
incapacidade funcional e não está relacionada apenas a fatores visuais, mas 
também às reações da pessoa à perda visual e aos fatores ambientais que 
interferem no desempenho (CARVALHO apud ROMAGNOLLI, 2008, p.13). 

                                      

                              
Amiralian (apud ROMAGNOLLI, 2008, p.18) aponta que se deve 

compreender é que ―[...] a pessoa com baixa visão não é cega e nem vidente [...], 

mas precisa construir uma identidade como pessoa com baixa visão, e que a 

condição visual não deve ser o fator principal nesta construção. 

De acordo com Bruno (apud ROMAGNOLLI, 2008) o Conselho Internacional 

para Educação de Pessoas com Deficiência Visual (CIEVI) e a OMS, em reunião em 

Bangkok, na Tailândia, para discutir o atendimento de crianças com baixa visão no 

mundo e recomendam uma avaliação clínico-funcional do aluno com baixa visão 

para seu atendimento educacional, pois o desempenho visual mais que um registro 

numérico de acuidade visual, é um processo funcional e quanto mais cedo for 

diagnosticada, melhores serão as chances de desenvolvimento educacional, de 

atividades cotidianas e também de atendimento médico. 

A avaliação clínica deve ser realizada por um médico oftalmologista que irá 

verificar: diagnóstico e prognóstico; avaliação do campo visual, tanto para perto 

como para longe, da sensibilidade para contrastes e visão de cores; prescrição e 

orientação para o uso de recursos ópticos e outros recursos. 

Quanto à avaliação funcional, deve ser realizada pelo professor especialista 

na área de deficiência visual, que vai observar o nível do desenvolvimento visual do 

aluno nas  atividades cotidianas (locomover, orientar, brincar, estudar) e como utiliza 

sua visão neste período, devendo ser sempre retomada e reavaliada  quando se 

fizer necessário. 

Segundo Ladeira e Queirós (2002, p.34) a avaliação funcional deve ser 

realizada em colaboração de todas as pessoas envolvidas neste processo, e ainda 

salientam que esta avaliação deve ser realizada por meio de ‖[...] observação, 

interpretação e análises sistemáticas dos dados recolhidos nas diferentes situações 
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do funcionamento do aluno, conduzindo à formulação de perguntas e interpretações 

de dados [...]‖. 

Os casos em que devem ser feitas as avaliações e encaminhamentos para 

atendimento especializado são de: pessoas com cegueira em ambos os olhos e em 

qualquer faixa etária; pessoas com patologia visual, que como conseqüência, 

apresente perda de visão central em ambos os lhos, com acuidade de 20/70 a 

20/200 no melhor olho, após correção óptica ou perda do campo visual em ambos 

os olhos; pessoas que apresentem patologias progressivas, mesmo que ainda não 

seja caracterizada a baixa visual; pessoas que apresentem ambliopia com distúrbios 

de percepção visual; e pessoas que apresentem distúrbios de alta refração (alta 

miopia, alta hipermetropia ou astigmatismo forte), com dificuldades educacionais 

comprovadas na avaliação funcional. 

 

 

1.2.2 Prevenção da Deficiência Visual 

 

Conforme Menacker (apud Castro, 1996, p.3) as causas da deficiência visual 

podem ser assim relacionadas: ―congênitas, hereditárias, metabólicas, infecciosas, 

vasculares, tumorais, traumáticas e idiopáticas (doença que não é conseqüência de 

outra)‖. Para Bruno e Mota (2001, p.40) as causas mais frequentes podem ser de 

origem congênita ou adquirida, sendo que de acordo com Aranha (2005, p.19) as 

causas de origem ―[...] genética e familiar como retinite pigmentosa, glaucoma e 

catarata congênita, podem ser evitadas com aconselhamento genético‖. 

As causas congênitas estão relacionadas também com a retinopatia da 

prematuridade (imaturidade da retina por parto prematuro ou excesso de oxigênio na 

incubadora), coriorretinite por toxoplasmose na gestação, catarata congênita 

(rubéola, infecções na gestação ou hereditária), glaucoma congênito (hereditário ou 

por infecções), atrofia óptica por problemas durante o parto, degenerações 

retinianas (síndrome de Leber, doenças hereditárias ou diabetes), deficiência visual 

cortical que ocorrem por alterações no sistema nervoso central ou por convulsões. 

Podem ser adquiridas segundo Romagnolli (2008), durante acidentes com 

meios de transporte, objetos pontiagudos, explosões, ou por patologias como 

diabetes, descolamento de retina, glaucoma, catarata, degeneração senil, traumas 
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oculares, resultantes de sarampo, caxumba, meningite, esclerose múltipla ou uso 

indiscriminado de remédios e colírios. 

Para Aranha (2005, p.18), a cegueira é mais facilmente detectada e 

diagnosticada do que a baixa visão que ―[...] passa despercebida a pais e 

professores, manifestando-se, com frequência, no momento em que aumentam na 

escola os níveis de exigência quanto ao desempenho visual da criança, para perto.‖ 

Romagnolli (2008, p.25) afirma que a deficiência visual pode ser prevenida e 

salienta que ―[...] um dos aspectos mais importantes em deficiência visual é sua 

prevenção‖.  

É importante que toda gestante faça o pré-natal, tome vacinas necessárias 

antes da gravidez (principalmente da rubéola), faça exames para verificar 

incompatibilidade sanguínea, evite exame de raios-X, uso de remédio sem 

recomendação médica, e ter uma alimentação saudável.  Além disso, não deve fazer 

uso de drogas, cigarro ou bebida neste período.  

Após o nascimento, evitar o uso em excesso de oxigênio em prematuros, 

fazer teste do pezinho, da orelhinha e do olhinho e deixar a vacinação em dia. 

É grande a incidência de baixa visão causada pela toxoplasmose e por 

doenças virais e bacterianas como sarampo, meningites e encefalites. 

Também as doenças sexualmente transmissíveis (sífilis, AIDS, gonorréia, 

entre outras) podem acarretar perda visual no bebê. 

A prevenção também está ligada à detecção precoce da deficiência visual, 

porque as conseqüências da doença ocular podem ser minimizadas através de 

estímulos para utilização do resíduo, intervenções cirúrgicas ou uso de auxílios 

ópticos. 

De acordo com Bruno e Mota (2001, p.41) se houver interesse ―[...] as 

causas da deficiência visual podem ser reduzidas através de medidas preventivas 

para detecção precoce de alterações visuais, através de triagem em berçários, 

creches e pré escolas‖. 

A triagem numérica em si, não é fator único para detectar a deficiência 

visual, mas deve estar relacionada com a observação de sinais e sintomas sobre a 

conduta das crianças. 
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1.2.3 Triagem ocular em crianças 

 

Bruno e Mota (2001, p.42-46) afirmam que ―[...] o método de avaliação e 

triagem de acuidade visual, mais prático e eficaz é o da Escala Optométrica de 

Snellen‖, (teste de Snellen) que pode ser utilizado em crianças a partir de quatro anos. 

A aplicação do teste de Snellen feita corretamente constitui fator básico para 

a prevenção precoce da deficiência visual, encaminhamento ao oftalmologista e 

posterior atendimento específico e uso de recursos ópticos quando necessário, mas 

de acordo com Aranha (2005, p.41) ele ―[...] não é adequado para avaliação de 

acuidade visual de crianças com baixa visão, sendo aconselhável utilizá-lo apenas 

para triagem [...]‖. 

Aranha (2005), cita os materiais necessários para aplicação do teste: escala 

optométrica decimal de Snellen, lápis preto, ponteiro, agulha de tricô, fita métrica ou 

barbante medindo de cinco a seis metros, giz/ fita crepe para marcar local da 

cadeira; cadeira confortável; modelo de ―gancho‖ (E) confeccionado com material 

preto; cartão ou oclusor para cobrir o olho; ficha para registro dos resultados dos 

observados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- Material utilizado no Teste de Snellen 
Fonte: Arquivo pessoal 
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O local para aplicação do teste deve ser calmo, silencioso, bem iluminado, 

permitindo a entrada de luz pela esquerda ou por trás do aluno, deve ter no mínimo 

6 metros. O piso terá uma linha marcada, a uma distância de 5 a 6 metros da escala, 

para indicar a exata localização que o aluno deve ficar durante o teste, com a 

cadeira tendo os pés traseiros nesta linha. A escala não deve ficar fixa, porque deve 

ser ajustada de modo que a linha de sinais (que correspondem à acuidade de 1= 

100%) fique ao nível dos olhos de cada criança. 

O preparo dos alunos deverá ser feito, inicialmente, de forma coletiva, para 

diminuir a ansiedade, familiarizar com a aplicação, identificação e movimentação 

correta da posição do ―gancho‖, para cima, para baixo e para os lados e em seguida 

um preparo individual, esclarecendo que durante o teste os dois olhos devem ficar 

abertos e a cabeça e o corpo na posição correta, cobrindo o olho de cada vez, sem 

pressionar o globo ocular. 

O teste deve ser realizado, preferencialmente, no início do ano letivo, com 

dois aplicadores (um para apontar os sinais e outro para realizar a oclusão e 

observar a reação dos alunos, anotando os resultados) testando primeiro com 

óculos, caso a criança use e depois sem os mesmos, iniciando sempre pelo olho 

direito (OD), mantendo o esquerdo aberto e coberto com cartão. Depois os olhos 

esquerdos (OE) e por último, ambos os olhos (AO), anotando sempre em seguida 

apontando dois ou três ganchos, por linha, alternando a ordem, para não 

estabelecer rotina, mudando ritmicamente, sem apressar a criança. Nunca use o 

dedo para apontar os sinais. 

Para obter um bom resultado, devemos mostrar todos os ganchos da última 

linha em que a criança titubeie na leitura, para certificar se é realmente falha da 

visão, anotando como resultado do teste o valor decimal correspondente a última 

linha em que não encontrou dificuldade, registrando separadamente. Exemplo: OD= 

1,0 e OE= 0,8. 

É necessário registrar na coluna de observações, sinais ou sintomas 

percebidos durante o teste e também se recebe atendimento oftalmológico, 

encaminhando ao oftalmologista, prioritariamente o aluno que obteve no teste 

resultado igual ou inferior a 0,8 em qualquer olho ou que apresente diferença de 

duas linhas ou mais entre os resultados de um e de outro olho, confirmando sempre 
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os resultados com um novo teste. A leitura correta, por ambos os olhos, de todos os 

símbolos constantes na escala, até a linha 1, indica visão normal. 

 

 
Tabela 3 - Modelo de Ficha para Registro da Acuidade Visual 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Após a consulta com o oftalmologista e for detectados alteração visual ou 

altos erros de refração, a criança deverá ser encaminhada para escolas que 

ofereçam atendimento especializado em deficiência visual. 

 

 

1.2.4 Sintomas e sinais de alerta para alterações visuais 

 

Segundo Ladeira e Queirós (2002, p.29) para uma criança é muito difícil 

perceber que tem problemas visuais e exprimir suas dificuldades, o que leva muitas 

vezes a receber atendimento tardiamente ainda afirmam que ―pais e professores 

podem detectar uma eventual alteração na visão‖. 

De acordo com Aranha (2005) durante as atividades cotidianas e escolares, 

os pais e professores podem observar sintomas, posturas e condutas da criança que 

são sinais de alerta, indicando necessidade de encaminhamento oftalmológico. 

Entre os principais sintomas estão: tonturas, náuseas, dor de cabeça e nos 

olhos; sensibilidade excessiva à luz (fotofobia); alteração na aparência dos olhos 

(vermelhidão, lacrimejamento, secreção, inchaço, purgações, terçóis, crosta 

presente nos olhos); estrabismo ou nistagmo; visão dupla ou embaçada. 

Além destes sintomas podemos também observar as condutas ou sinais de 

alerta, que exigem atenção especial, os quais, de acordo com Bruno e Mota (2001) 

são: franzimento da testa, piscar contínuo para fixação ou seguimento de objeto 

Escola: Data:    
 Responsável pelo Teste:  

Nome Idade OD OE AO Encaminhamento OBS 
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para perto ou longe, cautela excessiva ao andar e tropeça em obstáculos e sofre 

queda frequente. 

Outros sinais de alerta são a dificuldade para leitura, escrita e uso da pauta 

do caderno, posição e postura inadequada da cabeça, aproximação excessiva do 

objeto que é visto como livros, lousa ou televisão, levanta da cadeira para enxergar 

no quadro, aperta e esfrega os olhos durante atividades, tem dificuldade para 

discriminar e parear cores e evita atividades ao ar livre. 

 

 

1.3 Recursos ou auxílios de acessibilidade para alunos com baixa visão 

 

Os alunos com baixa visão necessitam de recursos que ampliem as imagens 

conforme a sua necessidade individual, de acordo também com a patologia que 

apresentam, podendo assim melhorar a eficiência visual. Conforme Lima, Nassif e 

Felippe (2007, p.30), a ampliação pode ser obtida de quatro maneiras:  

 

Reduzir a distância entre o observador e o objeto (ex: aproximar o livro dos 
olhos, assistir aos programas de TV sentando-se bem próximo);  ampliar o 
tamanho das letras do texto a ser lido(materiais ampliados); utilizar lentes 
especiais de aumento (recursos ópticos); ampliar por projeção em uma 
superfície (recursos tecnológicos). 

 
 

 
 

1.3.1 Recursos ópticos                

 

De acordo com Sá, Campos e Silva (2007, p.19), os recursos ou auxílios 

ópticos: ―são lentes de uso especial ou dispositivo formado por um conjunto de 

lentes, geralmente de alto poder, com o objetivo de magnificar a imagem na retina‖. 

São prescritos por oftalmologista, dependendo de cada caso ou patologia, e por isto 

não são necessários para todos os alunos com baixa visão. 

Os recursos ópticos para perto, segundo Oliveira, Kara-José e Sampaio 

(2000, p.24 e 25) são: ―lentes positivas de grau geralmente elevado‖, podendo 

também ser usado lupas manuais ou de apoio com aumento variável. As lupas 

manuais podem ser carregadas com facilidade, mas geram cansaço em atividades 

mais prolongadas, porque devem ser seguras firmemente e mantidas próximas ao 
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material de leitura, enquanto que as luvas de apoio que tem diferentes formatos: 

régua, copo, folha, lanterna, são de grande valia para leituras prolongadas. 

Para Sá, Campos e Silva (2007) o aluno com baixa visão que precisa 

melhorar a visão para longe, pode utilizar óculos, lentes de contato e os sistemas 

telescópios ou telelupas, usadas para leitura no quadro negro, assistir TV, 

reconhecer ônibus ou pessoas, mas exige destreza manual e treinamento para sua 

utilização. restringem muito o campo visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 
 
 

Figura 4 – Recursos ou auxílios ópticos 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

 

1.3.2 Recursos ou auxílios não ópticos  

 

Romagnolli (2008, p. 41) coloca que ―os recursos não ópticos são aqueles 

que melhoram a função visual sem o auxílio de lentes‖, mas podem também ser 

usados simultaneamente ou até substituídos. Estes recursos podem ser obtidos 

através de: modificações e organização do ambiente visual, com o controle da 

iluminação, da reflexão da luz e do contraste que deve ser altamente individualizado, 

com a ampliação de imagens utilizando impressos ampliados manualmente, com 

recursos eletrônicos e computadores. 



25 

 

 

 

O uso de acessórios e adaptações de materiais para melhoria do conforto 

físico e do desempenho nas tarefas (mesa mais alta, pranchetas inclinadas ou até 

mesmo uma pilha de livros), é muito importante. 

A boa iluminação aumenta a visibilidade e o funcionamento visual, 

necessitando que se diminua o reflexo (ofuscamento) e aumente o contraste, pois 

podem causar cansaço visual. A luz deve incidir sobre as tarefas, vinda de todos os 

ângulos, de maneira uniforme, sem refletir diretamente no rosto do aluno 

preferencialmente que seja natural, porém evitar o sol direto na área de trabalho, 

procurando colocar o aluno sentado de costas para a janela. 

O tiposcópio é um recurso simples e muito útil para o controle do reflexo da luz 

e é usada para escrita e leitura. Outro recurso eficiente é o guia de leitura. O uso do 

contraste também facilita muito a realização de atividades do aluno com baixa visão. 

Sendo assim, a lousa deve ser bem escura, sem brilho e o giz branco ou amarelo. 

As pautas dos cadernos devem ser reforçadas e ampliadas quando 

necessário. Além disso, é necessário usar lápis 6B e caneta de ponta porosa preta 

para que o aluno possa visualizar o que escreveu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Recursos não ópticos 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Alguns alunos com baixa visão necessitam de uso de livros escolares com 

tipo ampliado, podendo ser feito manualmente, com cópia ampliada ou feitos através 

do computador que é o mais indicado por apresentar muitos recursos, tanto pelas 

diversas fontes (arial, verdana, arial black), que não possuem sombras, como pelo 

tamanho da letra que pode ser escolhido  desde o  mínimo de 16 até 32 pontos, de 

acordo com a necessidade de cada aluno, sendo a mais utilizada o corpo 24,  levando 

em conta que cada aluno utiliza  um tamanho de letra,o espaçamento deve ser de 1,5 

a 2 entre as linhas é ter uma distância  entre as palavras, sem brilho no papel. 

 
 

 

1.3.3 Recursos tecnológicos 

 

Lima, Nassif e Felippe (2007, p.32) afirmam que ―a tecnologia vem 

contribuindo cada vez mais na reabilitação do deficiente visual nas áreas educacional, 

profissional e social‖, e mesmo trazendo muitos benefícios para alunos com baixa 

visão, o preço elevado de alguns deles, invibializa seu uso doméstico. Os autores 

citam alguns exemplos destes recursos disponíveis: recursos eletrônicos que são 

constituídos por câmera, um sistema óptico e um monitor. Os mais utilizados são o 

CCTV (circuito fechado de televisão), recurso importado, e a lupa eletrônica também 

fabricada no Brasil.     

O aparelho Sistema de Leitura Portátil (SLP) é resultado de um projeto de 

pesquisa e desenvolvimento patenteado pela UNIFESP (Universidade Federal de 

São Paulo) em parceria com a Fundação Dorina Nowill para cegos, com a vantagem 

de ser nacional, portátil e de custo acessível.  

Alem disso, os livros digitais, no formato CD oferecem ao usuário amplas 

possibilidades e facilidades na exploração de textos, tanto em áudio como em letras 

ampliados. 

Alguns softwares permitem ver o texto através de um sistema de voz 

sintetizada: Dosvox, Virtual Vision, Jaws, Winvox, entre outros. Alguns deles são 

complementados com sistemas de ampliação de texto e imagens como o Magic e o 

Zoomtext, e livros falados que são importantes recursos para informação, 

conhecimento e cultura, atualmente fornecidos em formato CD e MP3.   
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1.4 Patologias que conduzem à baixa visão 

 

De acordo com a patologia, os alunos com baixa visão apresentam 

características muito peculiares. Para tanto, Lima, Nassif e Felippe (2007), Oliveira, 

Kara-José e Sampaio (2000), Ladeira e Queirós (2002), Romagnolli (2008) e Bruno 

e Mota (2001) nos dão algumas definições e orientações de como em geral as 

pessoas enxergariam, conforme as patologias, representadas a seguir, por figuras 

que simulam alguns casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 

Figura 6 - foto representando uma visão normal 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

O Albinismo é a incapacidade do indivíduo de produzir o pigmento chamado 

melanina, que normalmente está presente no cabelo, pele e membrana dos olhos. A 

origem é genética, e em razão da falta de pigmento, a íris fica rosa e a pupila 

vermelha por reflexo do sangue.  Os sintomas oculares que apresenta são: fotofobia 

acentuada, baixa visão devido à mácula pouco desenvolvida, nistagmo, erros de 

refração, baixa acuidade visual necessitando de baixo nível de iluminação e estímulo 

para visão de perto, acomodação e interpretação de imagens.  
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Figura 7 - foto da visão de quem tem albinismo 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Nistagmo é o movimento involuntário e rítmico dos olhos, que ocasionam 

alterações do sistema sensório-motor ocular, podendo ser horizontais, verticais, 

oblíquos, rotatórios, circulares ou mistos. O nistagmo pode ser congênito ou 

adquirido, normalmente decorrente de uma enfermidade, provocando baixa visual 

podendo estar associado a cataratas, atrofias, albinismo, acromatopsia e alterações 

retinianas. Lentes prismáticas, lentes manuais de apoio e lupas de régua podem ser 

usados pelo aluno com nistagmo. 

É preciso compreender as dificuldades de fixação e localização, seguimento 

visual e coordenação olho mão durante a realização de tarefas. Não se deve corrigir 

o posicionamento da cabeça do aluno, pois é uma forma de bloqueio dos 

movimentos involuntários. 

Catarata é a opacificação do cristalino presente ou desenvolvida após o 

nascimento, produzindo uma mancha branca na pupila (leucoria). A catarata 

congênita é uma das maiores causas de cegueira na infância, podendo ser 

hereditária ou causada por toxoplasmose, rubéola, síndromes, sífilis e outros. A 

prevenção implica em cirurgia precoce, vacinação contra a rubéola, além do 

aconselhamento genético. Quando é adquirida ocorre após um traumatismo, como 

conseqüência de doenças como diabetes e tireóide e por envelhecimento. 

Pode utilizar lentes de contato ou óculos, lupa de mesa iluminada, lupas tipo 

régua, boa iluminação do ambiente. Há necessidade de aproximação do material 
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que vai ser visto o que pode ocasionar cansaço visual. É importante a ampliação e 

alto contraste no material para leitura, além de pautas espaçadas e com bastante 

contraste para escrita no caderno. O tiposcópio também pode auxiliar no 

acompanhamento de linhas para leitura e escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - foto representando a visão com catarata 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Atrofia do Nervo Óptico é uma lesão irreversível das fibras do nervo óptico 

que é responsável pela condução da informação visual do globo ocular ao cérebro, 

podendo ser causada por vários fatores. Se for total não há sequer percepção de 

luz. O aluno apresenta dificuldade para leitura, tem falhas perceptivas, dificuldade 

pra discriminar objetos à distância ou perto. Podem ser utilizadas lupas manuais, alto 

nível de iluminação, mas com filtro para diminuir brilho e reflexo, lentes e telescópios 

indicados pelo oftalmologista, CCTV e computadores. 

Como o aluno pode apresentar dificuldade de atenção e concentração, baixa 

visual para perto e longe, visão central comprometida, sugere-se respeitar a 

necessidade dele de aproximação da lousa ou do material para leitura e escrita, que 

deve ser ampliado e com contraste, uso de cadernos com pauta reforçada e porta- 

texto para seu conforto. Devem ser oferecidas a este aluno experiências táteis 

tecnológicas e auditivas, respeitando o melhor posicionamento da cabeça ou do 

material para melhor desempenho visual. 
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Ceratocone são deformações que incidem sobre a córnea em forma de 

cone. As causas podem ser o desequilíbrio endócrino ou metabólico podendo 

apresentar lacrimejamento, visão borrada, vermelhão e dor ocular, perda gradativa 

do campo visual. Existem tratamentos que bloqueiam a evolução da doença em 

alguns casos, mas quando não há mais recurso à solução é o transplante. 

Conjuntivite gonocócica ocorre quando a mãe apresenta uma doença venérea 

(gonorréia) e a transmite ao filho durante o parto normal. Se o recém nascido não for 

devidamente tratado logo ao nascer, o microorganismo pode levar a uma úlcera de 

córnea ou mesmo à perfuração ocular, resultando em baixa da visão ou cegueira. 

Coriorretinite (toxoplasmose ocular) é uma inflamação da coróide e retina 

simultaneamente, causada pela infestação do protozoário Toxoplasma Gondii, que 

pode ser encontrado no sangue, fezes, saliva, urina, leite e ovos dos animais 

infectados, que são os hospedeiros intermediários, principalmente o cachorro, gato e 

pombos. A acuidade visual fica comprometida devido à presença de cicatrizes na 

mácula. Deve-se fazer acompanhamento médico para controlar a doença. Pode usar 

óculos de correção, lentes, telescópios manuais. O aluno apresenta baixa acuidade 

para longe, dificuldade para ver detalhes e possibilidade de alteração na visão de 

cores, necessitando muitas vezes inclinar a cabeça para fugir da cicatriz macular e 

aproximar do objeto, ter ampliação de material, auxílios ópticos e intensa iluminação. 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 9 - foto representando visão com degeneração macular e toxoplasmose ocular 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Glaucoma é uma doença causada pelo aumento da pressão do líquido que 

preenche o globo ocular, anormalmente aumentada, que leva a lesão das fibras 

ópticas, perda de acuidade e campo visual, podendo levar a cegueira. As 

conseqüências do glaucoma são: fotofobia, olho buftálmico (aumento do tamanho) e 

azulado.  

Para realizar atividades, o aluno deve ter iluminação potente e sem reflexo, 

lupas de mesa e manual com iluminação, tele lupas, alto contraste, necessitando de 

ajuda para buscar sua melhor posição para realizar seus trabalhos pois sua visão 

flutua muito e nem sempre o material ampliado facilita a discriminação e a leitura. 

Um porta texto deve ser usado para dar conforto durante a leitura.  

Retinose Pigmentar é uma doença progressiva da retina ocorrendo 

inicialmente degeneração dos bastonetes (visão periférica), posteriormente dos cones 

(visão central) conduzindo ao afunilamento gradativo da visão (visão tubular). Tem 

conotação hereditária, provoca cegueira noturna, impede a locomoção independente, 

tem dificuldade de leitura. Necessita de alto nível de iluminação, lupas manuais com 

iluminação, circuito de televisão, CCTV porque não reduz o campo visual. 

              

 

 

 

 

 

 

Figura 10  - foto representando a visão com glaucoma ou retinose pigmentar 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Retinoblastoma é um tumor ocular que geralmente acomete crianças com 

menos de três anos de idade, se desenvolve na região da retina, podendo se 

manifestar em um ou nos dois olhos, podendo ou não ser hereditário, necessitando 
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de enucleação (retirada do globo ocular) em todos os casos. Alguns sinais podem 

ser observados quando a pupila fica branca na presença de luz, podendo ocorrer 

estrabismo, baixa visão, estrabismo, dor, fraqueza, dor nos ossos e articulações, 

nódulos, perda de apetite, apesar de que estes sintomas nem sempre significa que 

exista a doença, mas sempre um médico deverá ser consultado e quando ocorre a 

enucleação de um só olho a criança deve receber estimulação visual. 

Retinopatia Diabética é a pior complicação da diabete nos olhos, pois vasos 

sanguíneos que nutrem a retina enfraquecem progressivamente e acabam 

obstruídos e deixam de transmitir imagens de boa qualidade ao cérebro. Pode 

causar também descolamento de retina. 

Retinopatia da Prematuridade pode ser decorrente da imaturidade da retina 

por baixa idade gestacional (prematuridade) e por este motivo não estaria apta a 

receber alta dose de oxigênio na incubadora, pois causa vasoconstrição e pode 

causar até descolamento de retina ou evoluir para cegueira. Tende a miopia, 

estrabismo e visão muito baixa. Alguns fatores podem ocasionar a retinopatia: 

Crianças prematuras com baixo peso, alta dose de oxigênio na incubadora, 

hemorragias intra-uterinas, transfusões sanguíneas. Geralmente é necessário o uso 

de óculos aclopados com lentes de aumento, lentes de aumento manual, lupas 

iluminadas, sistemas telescópicos. 

 

 

                            

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 -  foto de visão com retinopatias 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Síndrome de Leber ou Amaurose Congênita é uma designação para um 

grupo de distrofias retinianas de acometimento precoce, de caráter hereditário, 

caracterizada por deficiência visual moderada a severa, que pode ser identificada 

nos primeiros meses de vida. Podem manifestar nistagmo, acuidade e função visual 

muito reduzida, respostas pupilares pobres, muitas vezes impossibilitando o uso de 

recursos ópticos, sendo necessários recursos de substituição. 

As adequações pedagógicas devem estar preocupadas na motivação do 

aluno para usar o máximo de seu resíduo visual, sem temor de perdê-lo, mesmo nos 

casos mais graves, usar recursos de iluminação e aumento de contrastes, pois 

melhoram seu desempenho visual. A cópia do quadro se torna muito difícil, devendo 

ser usadas ampliações e recursos eletrônicos para a realização das atividades. 

Estas são as patologias mais comuns, mas muitas outras também causam 

deficiência, devendo ser pesquisadas para planejar os recursos necessários e a 

forma como este aluno consegue ver. Alguns alunos com baixa visão podem 

necessitar apenas de materiais adaptados, enquanto outros vão precisar de uma 

combinação de vários dispositivos ópticos, não ópticos e eletrônicos, conforme 

apontamos anteriormente. 

 

 

1.5 Práticas Pedagógicas para Atendimento de Alunos com Baixa Visão  

 

A atuação do professor é considerada fator determinante para o sucesso 

escolar e a inclusão de fato do aluno com baixa visão no ensino regular. É por meio 

do encorajamento, apoio e paciência que este aluno poderá usar todo seu resíduo 

visual, que não se gasta com o uso, conforme alguns pensam.  

Além disto, é necessário que o professor receba orientações e informações 

relacionadas à atuação pedagógica, adequação curricular, materiais e recursos 

disponíveis para atender alunos com baixa visão, pois de acordo com Aranha (2005) a 

tarefa de ensinar, acompanhar e verificar a aprendizagem é do professor do ensino 

regular, deixando para o professor especialista as tarefas que dependam de recursos 

específicos. 

Devemos lembrar que cada criança com deficiência visual é apenas um dos 

alunos, sendo que cada um tem características e necessidades individuais. E para 



34 

 

 

 

tanto, pode contar também com o auxílio do professor especialista para o preparo de 

materiais do dia a dia.  

Para Aranha (2005), o professor deve planejar as atividades, acompanhar o 

processo de aprendizagem de cada aluno, identificar os que precisam de mais 

atenção, enfatizando as capacidades e não as deficiências, sempre incentivando a 

autoconfiança. 

O aluno com baixa visão não deve estar isento da realização das atividades 

escolares, mas o professor deve verbalizar, na medida do possível, todas as 

atividades propostas, fazendo com que os trabalhos possam ser realizados de 

maneira individual, em pequenos grupos para que cada aluno independente de ser 

ou não deficiente, possa dar e receber contribuições e também de forma coletiva 

para expor suas idéias. 

É primordial propor vivências e experimentações dos conteúdos, dando 

significado e contextualizando a aprendizagem com materiais atrativos e acessíveis 

a todos, para que sejam manipulados, com desenhos em relevo, objetos 

relacionados, utilizando recursos visuais (desenhos, coloridos, contrastes) que 

motivem principalmente a criança com baixa visão. 

 

 

1.5.1 Adequações curriculares  

 

Currículo é um conjunto de fatores onde estão incluídas questões ligadas à 

filosofia e sociopolíticas da educação, marcos teóricos, referenciais técnicos e 

tecnológicos que conduzam ao trabalho pedagógico segundo Aranha (2005).                             

As adequações curriculares são ajustes que favorecem o acesso de alunos com 

necessidades educacionais especiais no ensino regular, podendo ser de pequenos e 

grandes ajustes nos objetivos educacionais, conteúdos programáticos, 

procedimentos, estratégias, avaliação e tempo necessário para realizar as 

atividades, sendo orientadas pelo Ministério de Educação (ARANHA, 2005).  

  Entre as adequações que favorecem o acesso do aluno com baixa visão ao 

currículo estão: oferecer recursos físicos, ambientais e materiais, prover o aluno com 

meios de comunicação que atendam suas possibilidades: material ampliado (livros, 
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provas, atividades em geral), uso do computador, softwares educativos em tipos 

ampliados, livro falado.  

Também é necessário proporcionar ao aluno materiais adaptados, tais 

como: lápis 6B, caderno com pauta reforçada e se necessário duplas, canetas de 

ponta porosa preta, régua com contraste, pranchas ou presilhas para não deslizar o 

papel de escrita, lupas. Além disso, é preciso incentivar o uso de auxílios ópticos 

prescritos pelo oftalmologista como óculos, lupas e telescópios, e propiciar 

acomodação em sala de aula com iluminação adequada e que proporcione que ouça 

bem o professor, deixando a sala organizada para facilitar a mobilidade e evitar 

acidentes.  

Tem-se ainda, que, possibilitar as alternativas na forma de realizações de 

provas: lida, ampliada e oral para longos textos, eliminar conteúdos e critérios de 

avaliação que dificultem o alcance dos objetivos definidos pelo grupo, sem 

comprometer sua escolarização e promoção escolar. 

  Aranha (2005) ainda enfatiza que as adaptações devem ser verificadas 

também nos objetivos e no método de ensino e avaliação, a fim de respeitar as 

peculiaridades individuais de cada aluno, variar a temporalidade dos objetivos, 

conteúdos e critérios de avaliação, pois o aluno com baixa visão pode atingir os 

objetivos comuns ao grupo, em um período mais longo de tempo, eliminando 

conteúdos que dificultem o alcance dos objetivos educacionais postos, sem 

comprometer sua escolarização e promoção acadêmica. 

  Segundo Romagnolli (2008), a avaliação sendo considerada um processo 

que tem como finalidade verificar se os objetivos foram atingidos, é de caráter 

compreensivo e não classificatório e requer que o professor pense o pensar do 

aluno, direcionando sua prática em função dos resultados encontrados, fazendo os 

ajustes necessários e beneficiando assim todos os alunos. 

 

 

1.5.2 Adequações didático-pedagógicas  

 

São as que compreendem métodos de ensino, técnicas, estratégias, 

organização dos alunos, o processo de avaliação. Entre as adequações podemos citar 

as que promovem a aprendizagem cooperativa, onde o aluno é agrupado com colegas 
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com quem se identifique e  as que utilizam procedimentos, técnicas e instrumentos de 

avaliação que não sejam os mesmos da classe, quando necessário, que disponibilize 

apoio físico, verbal visual ou outros que beneficiem o aluno com baixa visão, pelo 

professor regente, de sala de recursos, itinerante ou dos amigos da sala. 

   Também são adequações as atividades complementares individuais que 

propiciem ao aluno alcançar objetivos propostos ao grupo, realizadas em sala de 

aula ou no local que receber apoio especializado, sendo que as atividades que não 

consiga executar sejam substituídas por outras que tenha condições, assim como os 

objetivos e conteúdos curriculares sejam trocadas por outros acessíveis, básicas e 

significativas, em razão de sua deficiência. 

     Os conteúdos complexos que envolvam raciocínio matemático devem ser 

explicados individualmente, em uma distância que o aluno consiga enxergar e 

acompanhar a explicação, devendo também ter um tempo maior para realizar estas 

atividades e as avaliações pertinentes, pois o aluno com baixa visão é mais moroso, 

mesmo com a utilização de lupas ou telescópios, que podem causar fadiga visual 

pelo seu uso. 

 Para evitar a fadiga visual, as atividades escolares devem ser organizadas 

de maneira que ocorram momentos de descanso ocular. Exemplo: leitura e escrita 

alternada com perguntas orais, atividades na lousa e escrita no caderno, aulas de 

disciplinas que não exijam esforço visual, sendo que se torna necessário também a 

diversificação de acesso aos conteúdos ditados e auxílios de colegas, sendo o 

tempo dividido em tomar notas, raciocinar e descansar a visão.  

   O professor do ensino regular deve enviar, com antecedência, para o 

professor especialista em deficiência visual, todo conteúdo a ser desenvolvido na 

semana seguinte, possibilitando, assim, sua adaptação para o tipo ampliado em 

tempo hábil. 

   A direção da escola deve providenciar a ampliação dos materiais 

impressos e dos recursos tecnológicos necessários ao processo ensino 

aprendizagem do aluno com baixa visão. 
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1.5.3 Adequações necessárias durante as aulas 

 

Para que o aluno com baixa visão, seja bem acolhido pelos colegas e tenha 

suas necessidades educacionais satisfeitas em sala de aula, Aranha (2005) sugere 

que o aluno com baixa visão, seja apresentado aos outros como qualquer aluno ou 

se for o caso sugere deixar que o mesmo se apresente, citando ou não sua 

deficiência, se for de sua vontade, porém tendo sempre sensibilidade ao tratar o 

assunto, respeitando o desejo do aluno quando não quiser falar sobre o assunto. 

O aluno deve sentar-se em frente à lousa, no centro da sala, a não ser que 

seja amblíope, neste caso, talvez necessite ficar um pouco mais a direita ou a 

esquerda, dependendo do olho afetado e se usar algum sistema telescópio, sentar a 

uma distância fixa de cerca de 2 metros, conforme indicação da avaliação funcional 

da visão. Quando não usar nenhum recurso, deve ser permitido a ele que se levante 

e se aproxime da lousa quando necessário. 

  Para a autora, o aluno com baixa visão deve ser Incluído em todas as 

atividades, solicitando ajuda ao professor itinerante sobre o que for necessário, 

sendo encorajado a competir e aceitar situações de liderança da mesma maneira 

que os outros fazem. Com relação a elogios ou à disciplina, as mesmas regras 

devem se aplicar ao aluno com baixa visão, porém como não consegue perceber de 

longe os sorrisos, acenos de cabeça, um tapinha nas costas ou um reconhecimento 

verbal são mais eficientes como forma de encorajamento. 

 O aluno com baixa visão deve ter liberdade para movimentar-se pela sala 

para obter informações ou materiais, porque pode se distrair ou não estar atento 

quando os eventos acontecem a alguma distância, podem ser necessárias 

intervenções verbais.  

O material ampliado ou adaptado pode ocupar muito espaço e ser difícil de 

transportar diariamente, devendo ser organizado em um local onde o aluno possa 

deixá-lo em segurança, sendo estimulado para usar o material ampliado ou 

adaptado, assim como outros recursos necessários. 

  Aranha (2005) ressalta que o aluno com baixa visão pode apresentar 

maneirismos, como por os dedos nos olhos, franzir os olhos, balanços, inclinação da 

cabeça tendo que ser encorajado a ter postura correta, respeitando a necessidade 
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de inclinação de cabeça em algumas patologias, devendo ser orientados a dirigirem 

seus rostos na direção de seu interlocutor. 

   O aluno deve fazer o mesmo trabalho que os seus colegas, embora possa 

necessitar de adaptações de meios ou adequações de cargas horárias por causa do 

curto espaço de tempo, podendo terminar em casa ou com o professor de apoio, 

porém deixando que o mesmo realize suas atividades. 

   A autora reforça que a independência deve ser estimulada ao mesmo 

tempo em que precisará aprender a solicitar e aceitar ajuda para determinadas 

tarefas. É importante que se faça um rodízio de amigos que possam ajudá-lo no dia 

a dia para ditado ou então que o professor ao escrever no quadro, leia em voz alta, 

pausadamente o que estiver escrevendo para o aluno vá anotando. 

    Sabemos que a inclusão do aluno com baixa visão, no ensino regular, é 

hoje uma realidade, porém a forma como esta inclusão ocorre, de acordo com o 

compromisso de todos, onde o ser humano é visto, e não sua deficiência, é nosso 

maior desejo, fator que motivou a realização deste trabalho. 
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2 O SISTEMA BRAILLE NO PROCESSO DE INCLUSÃO DE ALUNOS CEGOS 

 

Sandra Mara Peralta
2
 

 

 

2.1 Histórico do Sistema Braille 

 

De acordo com Bruno e Mota (2001), assim como as demais deficiências, na 

história da humanidade, o conceito sobre a deficiência visual passou por muitas 

modificações, de acordo com as crenças, valores culturais, concepção do homem e 

transformações sociais. Com o advento do Cristianismo, os cegos passaram a ser 

considerados filhos de Deus, tendo garantida a sua salvação eterna, bem como 

aqueles que deles tivessem piedade. Somente no século XVI o médico italiano 

Girolínea Cardono cogitou a possibilidade de aprender através do tato.  

Segundo Piñero, Quero e Diaz (2010), no século XVIII, Valentin Haüy e 

Lesuer desenvolveram um sistema de leitura em relevo (as próprias letras) e 

fundaram o Instituto Real dos Jovens Cegos, em Paris. Esse método, apesar de 

possibilitar a leitura, era lento, pois os dedos precisavam seguir o contorno das letras 

e a escrita era quase impossível. Em 1808, um oficial do exército francês chamado 

Charles Barbier criou um método de leitura e escrita tátil com 12 pontos e traços 

(escritos com o auxílio de uma reglete e um punção), que combinados 

representavam sons, para enviar mensagens secretas, mesmo no escuro, entre os 

oficiais. Apesar de ser inovador, o método não foi bem aceito e Barbier teve a ideia 

de adaptá-lo para os cegos, porém, por conter muitos pontos e traços, a leitura era 

difícil, pois não era possível sentir a letra com um só dedo. 

Ainda de acordo com os autores, Louis Braille, cego do olho esquerdo aos 

três anos de idade devido a um acidente com uma faca na selaria de seu pai, perdeu 

também o olho direito aos cinco anos devido a uma infecção e foi estudar no 

Instituto de Haüy, destacando-se como ótimo aluno. Em 1821, aos doze anos, 

conheceu e se interessou muito pelo método de Barbier e, aprimorando-o, reduziu 

os pontos a apenas seis, concluindo que seria o ideal para serem percebidos, ao 

mesmo tempo, com a ponta do dedo. Além disso, a combinação dos mesmos 

                                                 
2
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possibilitava 63 símbolos, tornando-o um sistema universal de leitura e escrita para 

cegos, concluído em 1824 e até hoje não superado. 

Piñero, Quero e Diaz (2010) relatam que naquela época, as autoridades 

acadêmicas acreditavam que esse método marginalizaria ainda mais os cegos e não 

o aceitaram. Louis Braille começou então, a ensinar seus amigos cegos às 

escondidas, em seu quarto no Instituto e eles próprios foram responsáveis pela 

popularização das vantagens do Sistema que levaria o nome de seu criador: Braille. 

Apesar disso, Louis Braille morreu de tuberculose em 1852, aos 43 anos, sem que 

seu sistema fosse reconhecido oficialmente, temendo que o mesmo fosse esquecido. 

Somente ―em 1878, um congresso internacional, realizado em Paris, com a 

participação de onze países europeus e dos Estados Unidos, estabeleceu que o 

Sistema Braille deveria ser adotado de forma padronizada [...]‖ (ARANHA, 2005, p.65). 

No Brasil, o Sistema Braille foi adotado graças a José Álvares de Azevedo, 

que estudava na França e aprendeu o método para ensinar à Adèle Sigaud, filha 

cega do dr. Xavier  Sigaud, médico da corte de D. Pedro II.  O Barão de Bom Retiro 

levou ao conhecimento de D. Pedro II,  que criou o Instituto dos Meninos Cegos em 

1854, atualmente Instituto Benjamin Constant (BRUNO e MOTA, 2001). 

Até hoje, o Instituto Benjamim Constant, contribui com a formação de 

professores, produção de material em relevo e em Braille, seguido da Fundação 

Dorina Nowill (São Paulo), que oferece livros em Braille e falados (em CDs) para 

todo o Brasil, além de contar com uma vasta biblioteca para empréstimo, via correio. 

Todos esses serviços são oferecidos gratuitamente às pessoas com deficiência 

visual e estão disponíveis nos sites das referidas instituições: 

<http://www.ibc.gov.br/> e < http://www.fundacaodorina.org.br/>. 

 

 

2.2 Características do Sistema Braille 

 

Domingues et al (2010) explicam que o sistema é baseado em uma matriz, a 

cela Braille, com  seis pontos em relevo, que  dão origem a 63 símbolos. 

Aranha (2005, p.63) esclarece que os símbolos originados dos seis pontos 

―são empregados em textos literários nos diversos idiomas, como também nas 

simbologias matemática e científica, em geral, na música e, recentemente, na 

http://www.ibc.gov.br/
http://www.fundacaodorina.org.br/
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Informática‖. Gil (2010) aponta que os seis pontos são distribuídos em duas colunas, 

formando um retângulo com três pontos de cada lado, medindo seis milímetros de 

altura por dois de largura.  

 

 

  

 

 

 

                    Figura 1: Posição dos pontos para leitura 
                        Fonte: Arquivo pessoal 

 

    a (1)          t (2,3,4,5)    ú (2,3,4,5,6)            

    b (1,2)          u (1,3,6)            , (2) 

    c (1,4)          v (1,2,3,6)  ponto final ou apóstrofo       (3)       

    d (1, 4, 5)          w (2,4,5,6)               ; (2,3) 

    e (1,5)      x (1,3,4,6)             ? (2,6)           

    f (1,2,4)         y (1,3,4,5,6)             ! (2,3,5)      

    g (1,2,4,5)          z (1,3,5,6)     abrir parênteses            (1,2,6) (3)           

     h (1,2,5,)      ç (1,2,3,4,6)     fechar   parênteses   (6) (3,4,5)                

    i  (2,4)        á    (1,2,3,5,6)           ―  (3,5,6)   

     j (2,4,5)       â (1,6 )          * (3,5) (3,5)      

     k (1,3)       ã (3,4,5)           - (3,6)      

 l (1,2,3)    à (1,2,4,6)    sinal de maiúsculo       (4,6)     

     m (1,3,4)    é(1,2,3,4,5,6)          sinal de número (3,4,5,6)                  

      n (1,3,4,5)    ê (1,2,6)        sinal de grifo (4,5,6) 

     o (1,3,5)        í (3,4)         travessão (3,6) (3,6)                   

     p (1,2,3,4)     ó (3,4,6)        reticências  (3) (3) (3) 

   q (1,2,3,4,5)    ô (1,4,5,6)            : (2,5) 

    r (1,2,3,5)    õ (2,4,6)  

    s (2,3,4)      

 
Quadro 1: Configuração das letras e sinais no Sistema Braille utilizados na Língua Portuguesa 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

 

1  O    O  4 

2  O    O  5 

3  O    O  6 
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Figura 2: Alfabeto Braille 
Fonte: BRUNO e  MOTA, 2001. p.36 
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Observação: Os sinais de abrir e fechar parênteses foram modificados: 

 

                   
             Figura 3: Pontos em Braille para abrir e fechar parênteses 
             Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

2.3 Escrita Braille  

 

Para a escrita manual utiliza-se uma reglete, que consiste em uma régua de 

metal ou de plástico com quatro linhas paralelas de celas vazadas e um punção, que 

é uma haste de madeira ou plástico com ponta de metal, utilizado para perfuração dos 

pontos nas celas Braille. O papel utilizado deve ser sulfite 40, por ser mais grosso do 

que o comum, tornando o relevo mais duradouro (BRUNO e MOTA, 2001). 

 

 

Figura 4: Reglete e punção para escrita Braille 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Domingues et al (2010) explicam que a escrita na reglete é realizada da direita 

para a esquerda, ou seja, no sentido inverso da escrita convencional, obedecendo a 
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sequência normal das letras que formam a palavra,  passando a ser contado o ponto 

1, à direita superior da cela,  exigindo concentração, coordenação motora, conceitos 

espaciais, discriminação tátil e dificultando a correção, pois é necessário contar as 

celas usadas, retirar o papel, apagar o erro (apertando com a unha  para desmanchar 

o relevo), recolocar o papel e encontrar onde continuar a escrita. 

 

 

 

 

  

 

Figura 5: Posição dos pontos para escrita 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 
 

Figura 6: Posição para escrita na reglete com o punção posicionado no ponto 1 
(da direita para a esquerda) 

Fonte: Arquivo pessoal 
 

 

A aquisição do material utilizado na escrita Braille (reglete, punção, papel 

sulfite 40, máquina) pode ser feita através de sites de Instituições Especializadas, 

tais como: Bengala Branca, Importação e Comércio Ltda: 

<http//www.bengalabranca.com.br> e Associação Laramara:  

<http//www.laramara.org.br/loja/products_new.php.>. 

 

4  O    O  1 

5  O    O  2 

6  O    O  3 

 

http://www.bengalabranca.com.br/
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Figura 7: Formato da escrita Braille na reglete, da direita para a esquerda: Sinal de                         
maiúsculo, s,i,s,t,e,m,a, cela vazia (para mudança de palavra), sinal de maiúsculo, b,r,a,i,l,l,e 

Fonte: Arquivo pessoal 
 

 

A máquina de escrever em Braille é outra opção de escrita, porém tem um 

custo muito alto, por não ser produzida no Brasil. Foi idealizada por Frank Hall em 

1882 nos Estados Unidos e é semelhante à máquina de escrever em tinta (Perkins- 

Braille), porém possui apenas sete teclas, uma para cada ponto e uma para o espaço, 

alguns modelos possuem uma tecla para reverter um espaço ou para mudança de 

linha. O papel é fixo e enrolado, permanecendo no interior da máquina e as teclas são 

pressionadas de acordo com a combinação dos pontos correspondentes à letra 

desejada, simultaneamente (ARANHA, 2005).  

Por exemplo: a letra ―b‖ corresponde aos pontos 1 e 2, então devem ser 

apertadas as teclas correspondentes a esses pontos ao mesmo tempo e a letra 

aparecerá na posição de leitura, sem necessidade de virar o papel, como acontece no 

caso da escrita  na reglete. 

Há ainda as imprensas Braille que permitem a impressão do Braille nas duas 

faces do papel, pois os pontos são dispostos de uma forma que os pontos impressos 

de um lado, não coincidem com os pontos do outro, (interpontados), reduzindo o 

volume de livros transcritos no Sistema Braille (ARANHA, 2005). 
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Figura 8: Máquina de escrever em Braille importada da Eslováquia 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

2.4 Leitura Braille 

 

A leitura do Sistema Braille é realizada por meio do tato e a velocidade 

dependerá do desenvolvimento desse sentido, bem como da idade em que ocorreu 

a deficiência. Acredita-se que a leitura tátil é três vezes mais fatigante que a leitura 

visual, já que os dedos indicadores, os mais utilizados, perdem a sensibilidade 

quando precisam ler durante muito tempo, dificultando a identificação das letras. Os 

movimentos das mãos e a posição em que é preciso manter os braços também 

tornam-se cansativos (GIL, 2010).  

Reino (2000) ressalta que ―a leitura dos pontos são facilmente percebidos e 

interpretados pelos cerca de setecentos mil receptores disseminados por toda 

superfície da pele‖. Para o autor, a importância fundamental do Braille é  observada 

no reforço da identidade pessoal, auto-estima, autonomia e a integração social dos 

indivíduos cegos. 
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Segundo Piñero, Quero e Diaz (2010), a leitura, diferentemente da escrita, é 

realizada mediante o tato, da esquerda para a direita, letra a letra e não por meio do 

reconhecimento da grafia da palavra completa, como em tinta, sendo assim, uma 

tarefa lenta, que exige concentração e difícil de atingir em idades precoces, sendo 

que a velocidade requer esforço, técnica e prática. Acredita-se que isso se deva ao 

fato de que o campo perceptivo visual é muito superior ao campo tátil. Normalmente 

a leitura é feita pelo dedo indicador. 

Os autores ressaltam que a cela não deve exceder a área da ponta do dedo 

e que o relevo dos pontos seja nítido e uniforme, bem como que a troca de um ponto 

torna a palavra ilegível ou sem sentido. Para a pessoa sem deficiência visual, a 

leitura é realizada visualmente, tornando a aprendizagem muito mais rápida e fácil. 

Para efetuar a leitura, o papel é retirado da reglete e posicionado com as letras em 

relevo para cima, possibilitando a leitura pelo tato. 

 

        

 
Figura 9: Formato da leitura Braille, da esquerda para a direita: Sinal de maiúsculo,s,i,s,t,e,m,a, cela 

vazia (espaço para mudança de palavra). Sinal de maiúsculo, b,r,a,i,l,l,e  

Fonte: Arquivo pessoal. 
 

 

No Sistema Braille não existem símbolos diferentes para letras minúsculas e 

maiúsculas, mas um sinal que antecede a letra , pontos 4 e 6, para indicar que a 

letra é maiúscula, assim todos os substantivos próprios e início de frases deverão 
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ser iniciados com esse sinal.  No caso da escrita em caixa alta, utiliza-se duas vezes 

o sinal de maiúsculo.    

  

 

Figura 10: palavras maiúsculas e em caixa alta em Braille 
                 Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Observamos também que não é possível colocar acentos nas vogais em 

braille, então existem pontos diferentes para cada uma delas. Por exemplo: a (ponto 

1), á (pontos 1,2,3,5,6), â (pontos 1,6), ã (pontos 3,4,5), à (pontos 1,2,4,6). 

 

                                                                                                                                     
 

Figura 11: Exemplos de palavras acentuadas em Braille 
 Fonte: Arquivo pessoal 
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Os sinais de pontuação devem aparecer logo após cada palavra, sem deixar 

nenhuma cela vazia. Após o sinal, caso a frase continue, deixa-se uma cela vazia 

para prosseguir, da mesma forma como acontece na digitação em tinta. 

Na separação de sílabas o processo também é semelhante à escrita em 

tinta, utiliza-se o hífen e continua-se a completar a palavra, respeitando as mesmas 

regras de ortografia da língua portuguesa. 

 

                                                                                                                                                                                                                     

Figura12: Exemplos de pontuação em Braille 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Da mesma forma como acontece com as letras maiúsculas, há um sinal para 

indicar número, os pontos 3,4,5 e 6, que antecede as letras a até j, representando 

respectivamente os numerais 1 a 0. Assim o número 1 será representado pelo sinal 

de número e letra a, o número 10, pelo sinal de número e as letras a e j. Não 

importa a quantidade de algarismos que o numeral tem, o sinal de número aparece 

apenas uma vez. Ao deixar uma cela vazia, significa que o numeral acabou e, caso 

haja outro numeral, necessitará de novo sinal de número, caso contrário, se tratará 

de uma letra ou um símbolo matemático (+, -, x, /, etc). 
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Figura 13: Exemplos de numerais e operações algébricas 
                      Fonte: Arquivo pessoal 

 

De acordo com Bruno e Mota (2001, p.44), o Sistema Braille pode ser escrito 

por extenso, letra a letra, sendo denominado Grau 1, na forma abreviada para 

representar conjunções, pronomes, prefixos, sufixos, grupos de letras mais 

utilizadas, denominado Grau 2. O motivo desse uso é a redução no volume dos 

livros e maior rapidez na leitura e escrita. O Grau 3 consiste em uma série de 

abreviaturas mais complexas que exigem ótima memória. 

 

 

2.5 Alfabetização de alunos cegos 

  

Segundo Domingues et al (2010) a criança sem deficiência visual tem, desde 

o seu nascimento, contato com atrativos como cores, formas, imagens, ilustrações, 

letras. Além disso é estimulada a mover-se e explorar o ambiente, guiada pela visão, 

ao engatinhar, andar, pular, correr, brincar, estabelecendo  relação real com o que 

vê. 

Os autores afirmam que a criança com cegueira também precisa passar por 

essas situações para que possa se desenvolver. Para isso o tato, a audição e a 

linguagem devem ser exploradas, uma vez que não terão as mesmas possibilidades 

de contato direto, casual e espontâneo com a leitura e escrita. Ela precisa ter 

oportunidades de manipular objetos, descrevendo-o com o auxílio de outra pessoa, 

para reconhecer as coisas e os seres, representando-os mentalmente, por meio de 

imagens táteis. 
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O desenvolvimento das habilidades cognitivas, táteis e de linguagem é 

essencial para a construção do conhecimento que ocorrerá com o convívio social, 

ambiente estimulador de experiências, exploração tátil, incentivo à leitura e à escrita 

com atividades ricas e variadas, expondo a criança, de forma lúdica e prazerosa em 

contato com o Sistema Braille. Exemplo: colocar etiquetas com a escrita do nome, 

sinais e símbolos em Braille para identificar objetos pessoais, brinquedos e 

utensílios, material escolar, portas, móveis, crachás (escrever os nomes de todos da 

turma em Braille e em tinta). Esse contato com os sinais facilita a assimilação 

espontânea, não como algo formal e segmentado, levando à compreensão de que 

esse código tem funções e utilidades, sempre acompanhadas de explicações, pois a 

criança cega não compreende a utilidade dessa atividade tão estranha, diferente da 

criança que enxerga e percebe desde pequena os benefícios da escrita e leitura 

(DOMINGUES et al, 2010). 

Devem ser oferecidos materiais que possibilitem a formação de letras em 

Braille, seguidas de palavras e frases, de forma lúdica. O gira - Braille é um exemplo: 

pode ser confeccionado em madeira ou material plástico, constitui-se em um cubo 

dividido em três partes, sendo duas faces com um ponto, uma face com dois pontos, 

e uma face sem nenhum ponto, uma acima da outra, unidas por um cilindro 

metálico, que, ao girar as três partes, formam todas as combinações de pontos do 

Sistema Braille. Outro exemplo é a cela em EVA vazada, com os pontos recortados 

em material mais espesso, para encaixar na cela e formar letras, podendo ser 

facilmente confeccionado.          

  

 

 

                            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 10: Materiais pedagógicos para aprendizagem do Sistema Braille: 

Gira Braille e cela em EVA vazada para encaixe dos pontos 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Na concepção de Bruno e Mota (2001), é necessário que a criança tenha 

flexibilidade de punho e destreza nos dedos, bem como força muscular, mobilidade 

adequada e precisa dos movimentos das mãos. Essas habilidades podem ser 

desenvolvidas por meio de atividades lúdicas como: tampar e destampar potes, subir  

e descer zíper, empilhar e desempilhar objetos, colar e descolar etiquetas, abrir e 

fechar portar e janelas, aparafusar e desparafusar, enfiar contas em fio, abotoar e 

desabotoar, fazer e desfazer nós e laços, pintar e modelar, montar e desmontar 

quebra- cabeças, girar chave na fechadura, martelar, rasgar papéis de texturas 

diversas, destacar tiras pontilhadas, usar tesoura, dobraduras, virar páginas de 

livros, recolher pequenos objetos com as pontas dos dedos. Algumas situações 

podem anteceder a escrita Braille, como furar livremente com o punção um papel 

sobre uma placa de isopor, sem e com limites (dentro, fora, acima, embaixo, à 

direita, à esquerda). 

As autoras afirmam que para aquisição de destreza na leitura tátil, o aluno deve 

ser treinado o movimento de tatear símbolos em relevo, da direita para a esquerda, com 

as duas mãos e, ao terminar a linha, fazer o caminho inverso para iniciar a linha 

seguinte. Além disso, o professor deve ficar atento à postura do aluno: os antebraços 

devem ficar apoiados sobre a mesa com os punhos levemente elevados, os dedos 

curvados, utilizando as duas mãos, nessa fase, para identificar a letra.  

O aluno cego precisa ser orientado sobre o uso correto do material de 

escrita e sua utilidade. O professor deverá demonstrar como abrir e fechar a reglete, 

como colocar e retirar o papel, orientar para a percepção das linhas das celas e 

exploração dos pontos que compõem cada cela. O aluno deve perfurar livremente 

com a punção, os pontos, começando sempre da direita para a esquerda, em 

seguida perfurar pontos determinados pelo professor, sempre identificando em 

seguida através do tato. 

Ainda segundo Bruno e Mota (2001) o que o professor alfabetizador busca é 

a leitura fluída e a escrita precisa, porém a criança cega não tem pistas visuais que a 

ajudem no reconhecimento de uma palavra incluída numa frase. A leitura em Braille 

se baseia principalmente no método alfabético, silábico e fonético. 

Pela prática notamos a necessidade de iniciar a alfabetização com as letras 

mais fáceis de escrever e reconhecer pelo tato: a (ponto 1), b (pontos 1 e 2), c (pontos 

1 e 4), p (1, 2, 3, 4), é (1, 2, 3, 4, 5, 6), aumentado a dificuldade de acordo com a 
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compreensão do aluno. A escrita deve ser realizada e logo em seguida efetuada a 

leitura. Primeiramente localizamos os pontos referentes à letra, solicitamos que 

perfurem uma linha e, em seguida retira-se o papel da reglete e com o tato, 

deslizando a ponta do dedo indicador, distingua se todas as letras estão iguais, se 

errou algum ponto, realizando a correção logo em seguida. A seguir oferecemos 

palavras em Braille, para que efetue a leitura, escrita e leitura do que escreveu. 

Vigotski (1983, p.102), ressalta a importância do aprendizado do Sistema ao 

afirmar que ―um ponto do Sistema Braille tem feito mais pelos cegos que milhares de 

filantropos; a possibilidade de ler e escrever tem resultado ser mais importante que o 

―sexto sentido‖ e a sutileza do tato e da audição‖. 

Partindo dessa premissa, bem como de nossa experiência profissional, 

concordamos que a criação de Louis Braille foi e ainda é de extrema importância 

para a formação  do aluno cego, sendo esta aprendizagem indispensável para seu 

desenvolvimento intelectual. 

Bruno e Mota (2001, p.95) destacam que uma das providências para o processo 

de inclusão da pessoa cega é ―a oferta de cursos de capacitação e aperfeiçoamento em 

educação especial para professores de classe comum‖, além disso é necessário que ―a 

escola tenha conhecimento de sua forma de comunicação escrita e a orientação básica 

no relacionamento com as pessoas deficientes visuais‖ (p.99). 

É importante ressaltar a necessidade de constante comunicação entre o 

professor do ensino regular e o professor itinerante ou do Centro de Atendimento, para 

que os materiais e avaliações a serem utilizados sejam previamente preparados em 

Braille, bem como as atividades realizadas pelo aluno, transcritas em tinta. 

 Martin e Salvador (2003, p.10), afirmam que a escola como um todo deve 

estar envolvida na atualização da prática educativa, uma vez que os educadores 

devem ter uma formação permanente através de cursos, encontros, tendo acesso è 

literatura, e a administração escolar deve difundir a informação disponível e oferecer 

os serviços e elementos técnicos necessários às crianças com deficiência visual. 

Sá, Campos e Silva (2007, p.25) concordam que é importante que os 

educadores dominem o Sistema Braille através de cursos, oficinas e que esse 

aprendizado é rápido, pois a leitura é visual. Já os professores que farão a 

produção, revisão e adaptação de textos em Braille devem ter um conhecimento  
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Pela experiência acumulada, percebemos que além da preparação do 

professor em cursos, formação continuada e grupos de estudos, é primordial que 

haja compromisso, determinação e envolvimento por parte daqueles que se dispõe a 

trabalhar com alunos cegos, uma vez que, na maioria das vezes, é no professor que 

eles irão buscar toda a orientação necessária para sua vida, quer seja no âmbito 

escolar, profissional ou pessoal. 
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3 SOROBÃ: UM INSTRUMENTO FACILITADOR DA CONSTRUÇÃO DO 
CONHECIMENTO DOS NUMERAIS E SUAS QUATRO OPERAÇÕES BÁSICAS 
 

 
Zumária Cézar

3
 
 
 

 
Desde muito cedo no nosso dia-a-dia, somos motivados a lidar com as 

operações aritméticas (adição, subtração, multiplicação e divisão). Porém, no 

contexto escolar, quando tais operações envolvem uma complexibilidade de maior 

graduação, são muitos os alunos que o fazem utilizando procedimentos algorítmicos 

inadequados conduzindo-os ao erro.  

Segundo avaliações executadas pelo SAEB (Sistema de Avaliação de 

Educação Básica), constatamos que os alunos chegam ao final do Ensino 

Fundamental, sem que dominem as operações aritméticas com segurança, 

comprometendo assim, o avanço na aprendizagem da matemática.  

Nesse sentido, faz-se necessário propostas que favoreçam ―uma melhoria do 

ensino da Matemática e, em especial, das operações básicas‖ (BEZERRA, 2008 p.21). 

Muitos são os materiais que podem ser utilizados, para que tal proposta seja realizada, 

tais como: o material dourado, o ábaco, o quadro de valor lugar, jogos e outros.  

 O sorobã, que vem a ser um tipo de ábaco, é um contador antigo, 

estruturado por um tabuleiro com várias hastes. Um valor é representado, conforme 

a posição de cada pedra ou conta nestas hastes, chamado assim de valor 

posicional.   

 A utilização desse instrumento proporciona ao aluno de forma concreta, a 

possibilidade de melhor compreensão do sistema de numeração, bem como, de 

suas operações básicas. Por isso, tem sido usado para ensinar Matemática para 

deficientes visuais. 

Segundo Santos (2002), para os seres humanos mostrarem a que 

quantidade estava se referindo, a primeira forma de fazê-lo foi, fazendo o uso dos 

dedos das mãos. Atualmente, isso pode parecer uma brincadeira. Contudo, há cinco 

mil anos atrás, tinham que ser usadas quatro mãos para se contar até vinte, 

necessitando-se então de duas pessoas para isso. Alguns séculos se passaram, até 

                                                 
3
 Professora PDE – Núcleo Regional de Educação – Londrina/PR 
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que alguém percebesse que já havia acumulado o resultado de duas mãos, podendo 

assim continuar voltando à primeira mão.  

Com o passar dos tempos, foram surgindo equipamentos para substituir as 

mãos e estes foram ficando cada vez mais sofisticados. 

O sistema numérico com base decimal, também teve sua origem a partir dos 

dez dedos das mãos. Mas, os povos da idade dos dedos, em sua maioria, sabiam 

contar apenas até três. Do quatro em diante já entrava numa dimensão imaginária 

(SANTOS, 2002). 

O primeiro sistema científico para contar e acumular grandes quantias, foi 

desenvolvido por mercadores da Mesopotâmia, há cerca de 4 mil anos. 

 Primeiramente, eles colocavam sementes secas (ou contas) num sulco feito 

na areia, até completar 10 contas. Faziam então um segundo sulco e colocavam ali, 

apenas uma conta que correspondia a 10, esvaziando assim o primeiro sulco. 

Repetiam o mesmo processo a cada vez que completavam 10 contas no primeiro 

sulco. Um terceiro sulco era feito quando o segundo completava dez contas, e uma 

conta que equivalia a 100 era colocada nele.  

A palavra contar originou-se a partir das primitivas contas que enchiam os 

sulcos (LOLINI, 1991). Foi assim que a humanidade começou a fazer contas. 

 

 

3.1 Sorobã 

 

O ábaco foi o primeiro instrumento destinado a facilitar os cálculos ao 

homem. Parece ter surgido entre os sumérios em cerca de 2500 a.C. Para Boyer 

(1996, p. 136), ―o instrumento proveio de uma bandeja de areia usada como tábua 

de contar‖. Porém, não se pode dizer que, tais dados sejam dignos de crédito, já que 

não se dispõe do registro de tais datas de forma definitiva. 

Aparentemente, foram os chineses os inventores do ábaco de calcular, ao 

qual deram o nome de suan pan. Porém, tanto os japoneses como os russos, 

também reivindicaram a invenção, os quais deram o nome ao instrumento de 

soroban e tschoty, respectivamente.  



60 

 

 

 

Tal aparelho era feito com fios verticais paralelos. Por eles, seus operadores 

os chineses, faziam deslizar sementes secas efetuando assim, os cálculos com 

incrível eficiência e rapidez.  

Há quase três mil anos após sua invenção, o sorobã (ábaco) é usado em 

muitas regiões da Ásia, por pequenos comerciantes, e também no Japão por  

engenheiros, bem como nas escolas e casas comerciais (SANTOS, 2002). 

Segundo Fernandes et al. (2006b), o Japão foi o país que mais proporcionou 

evoluções deste instrumento e promoveu sua divulgação para outros países. 

No Brasil, os primeiros sorobans vieram nas malas de imigrantes japoneses 

no ano de 1908, com a finalidade de serem usados nas suas atividades pessoais e 

profissionais. Porém, o modelo usado até os dias atuais, foi trazido pelos japoneses 

que vieram após a segunda guerra mundial. Com a chegada do professor Fukutaro 

Kato em 1956, sua divulgação se deu de forma mais ampla.  

O Sorobã está dividido em duas partes, separadas por uma régua horizontal. 

Na parte inferior, possui quatro contas em cada eixo e a parte superior apenas uma. 

A cada três eixos, esta régua apresenta um ponto em relevo, com a finalidade de 

separar as classes dos números. O número de eixos pode variar entre 13, 21 ou 27. 

Porém o mais comum é o de 21 eixos, que é utilizado pelo cego desde o início de 

sua alfabetização (ARANHA, 2003, p.118). 

O professor Joaquim Lima de Moraes foi o primeiro brasileiro a se preocupar 

com as ferramentas que os cegos dispunham para efetuar cálculos, já que estes não 

podiam montar as contas no papel.  

Depois de muitos estudos, chegou ao sorobã ou ábaco japonês. Porém, ao 

manuseá-lo, constatou que seria difícil para uma pessoa cega manipular as contas, 

e que num simples toque dos dedos elas deslizariam.  

Então, em 1949 juntamente com seu aluno e amigo José Valesin, efetuou a 

modificação que consistia na inserção de uma borracha compressora  que permitia 

que os cegos empurrassem as contas e estas não deslizariam, proporcionando 

assim, mais segurança e autonomia para representar os valores numéricos e efetuar 

as operações a eles propostas.  

Tal adaptação revolucionou o ensino da Matemática para pessoas com 

deficiência visual em muitos países (FERNANDES et al., 2006b). 
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Figura 1 - Sorobã adaptado para deficientes visuais e suas partes 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Segundo Fernandes et al., (2006b), tomando por base o manual publicado 

pelo professor Moraes e tendo em mãos o sorobã adaptado, os professores da área 

de deficiência visual passaram a ministrar cursos de capacitação para professores e 

alunos, produzindo livros e apostilas como suporte teórico para sua prática 

pedagógica. 

Sobre a importância do ensino do sorobã para o deficiente visual 

(VAMBOMMEL, 2007, s/p) afirma: 

 

[...] o ensino do soroban constitui um recurso importantíssimo para a 
inserção, acompanhamento e conclusão do aluno com baixa visão e 
cegueira nas escolas regulares de todo país, sem tal aquisição, não há 
como este grupo de educando apropriar-se dos conhecimentos voltados 
para áreas exatas. 

 

No que diz respeito às crianças com deficiência visual, para que haja a 

elaboração e construção do conceito de número, faz-se necessário uma maior 

interação com o mundo concreto, permitindo desta forma uma construção dos 

conceitos e uma apropriação de alguns pré-requisitos básicos tais como: 

classificação, seriação e ordenação, adquirindo assim, um raciocínio matemático.  

Parte superior 

Régua de 

numeração 

que divide o 

soroban em 
duas partes 

Parte inferior 

Contas Pontos em relevo 

que separam  o 

soroban em classes 

de 3 em 3 eixos. 

Eixos Borracha que 

impede que as  

contas deslizem  

livremente. 
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Essa etapa, que tem por objetivo promover tal desenvolvimento, é 

denominada de pré sorobã. Sobre esta necessidade Fernandes (2006a) afirma que: 

 

Há inúmeros materiais estruturados e não- estruturados para se vivenciar tal 
conceito com os/as alunos/as, como por exemplo, o Material Dourado e 
outros que compõem um arsenal de recursos didático-pedagógicos e 

diferentes modos de manuseio __ jogos, atividades, brincadeiras. Eles 
concretizam esta maravilhosa engenhoca humana de contagem: o princípio 
do valor posicional das pedras para contagem, ancestral longínquo dos 
contadores mecânicos. (FERNANDES, 2006a, p.12) 

 

Fazendo uso de tais materiais, certamente iremos oportunizar à criança 

deficiente visual, uma vida mais aproximada possível das pessoas que enxergam, 

não tolhendo sua liberdade, contudo, alertando sobre os perigos e a importância de 

tudo que o rodeia.  

Dessa forma, a criança cega estará adquirindo conceitos básicos próprios da 

educação infantil, ou seja, noção de espaço, tempo, sensações de temperatura, 

enfim, experiências concretas do seu dia-a-dia.  

A complexibilidade do desenvolvimento cognitivo de uma criança cega é 

uma realidade, pois esta depende totalmente de uma pessoa vidente como 

mediadora, que por sua vez estará passando as informações por meio de sua visão 

de mundo, por mais que ela se esforce em não fazê-lo. 

As propostas metodológicas da matemática para tal ensino são várias. 

Porém, tomaremos por base a dos jogos matemáticos, pois, entendemos ser esta 

metodologia mais acessível, tanto para confecção de materiais, quanto pelo fato de 

ser fácil sua transmissão e sua concretização é de forma imediata.  

Além disso, faz-se um resgate da cultura oral, pois, muitos desses jogos são 

de fácil acesso na literatura acadêmica (FERNANDES et al., 2006b). Por intermédio 

desses jogos as crianças estarão em contato com os elementos que formam o 

conceito de número de forma lúdica, para então iniciar o processo de aprendizagem 

do sorobã. 

Primeiramente, é de suma importância que os alunos saibam nomear cada 

parte do soroban, bem como suas respectivas funções, mostrando suas aplicações 

de forma concreta (VAMBOMMEL, 2007). 
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Segundo Aranha (2003), para dar início às operações com o sorobã, este 

deve estar colocado sobre a mesa, no sentido horizontal, de modo que a parte 

inferior, a mais longa, fique voltada para o operador.  

Antes de iniciar a operação, é necessário verificar se o sorobã está em zero, 

ou seja, todas as contas estão afastadas da régua de numeração, tanto da parte 

superior como da inferior, pois, se isto não ocorrer a escrita dos números estará 

comprometida. Devemos mostrar ao aluno que o sorobã é divido em classes, 

fazendo-o passar os dedos em cima da régua de numeração, da direita para a 

esquerda. Então, ele irá perceber as saliências e sentirá que há três eixos entre 

cada saliência.  

Conforme mencionamos anteriormente, na parte inferior do sorobã, cada 

eixo possui quatro contas, sendo que cada uma delas vale uma unidade, enquanto 

que na parte superior do mesmo, cada eixo possui apenas uma conta, porém esta 

vale cinco unidades.  

Portanto, para se efetuar a escrita de números neste instrumento, 

deslocamos as contas junto à régua de numeração, sendo o primeiro eixo da ordem 

das unidades. Ao deslocarmos as quatro contas da parte inferior, junto à régua, 

teremos escrito o número quatro, e ainda neste mesmo eixo, mas, usando a parte 

superior, deslocamos a conta junto a régua de numeração, escrevendo desta forma, 

o número cinco. Assim, para escrever 6, 7, 8 ou 9, deslocamos no referido eixo para 

junto da régua, a conta da parte superior, juntamente com uma, duas, três ou quatro 

contas da parte inferior. 

Para os números com dois ou mais algarismos, utilizamos tantos eixos 

quanto forem necessários nas suas ordens correspondentes, ou seja, no sentido da 

direita para a esquerda, sendo o primeiro eixo da ordem das unidades, o segundo 

das dezenas, o terceiro das centenas, e assim sucessivamente, lembrando que, 

como separadores de classes, temos pontos em relevo. 

Feitas estas explicações, pedimos para o aluno escrever vários números 

primeiramente na ordem das unidades, perguntando sempre, que número ele 

escreveu. Assim ele estará fazendo a leitura simultaneamente e verificando se o faz 

corretamente, ou seja, deslizando o dedo indicador sobre a régua de numeração a 

partir da direita, procurando localizar a ordem mais elevada.  
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É importante realizar perguntas lúdicas, para que o aluno 

demonstre/represente no sorobã, como por exemplo:  

 

a) Quanto ele(a) quer ganhar na mega-sena? 

 

 

Figura 2 - Representação de 862 milhões 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

b) Em que ano ele(a) nasceu?  

 

 

 

Figura 3 - Representação do ano de 1993 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), não existe um único 

caminho para o ensino das disciplinas curriculares, em particular da matemática.  

No entanto, é importante que o professor conheça as diversas possibilidades 

de trabalho para construir a sua prática, proporcionando ao aluno a construção do 

seu conhecimento. São variados os métodos usados para se trabalhar com o 

sorobã, por ser ―um instrumento que permite uma flexibilidade nas formas de operar‖ 

(PEIXOTO, SANTANA E CAZORLA, 2009, p, 24).  

Neste trabalho, procuramos apresentar a forma de operar que realizamos 

em nossa prática profissional, no atendimento educacional de alunos com 

deficiência visual.  



65 

 

 

 

3.2 Adição 

 

Primeiramente, consideramos que aqui trabalharemos apenas com os 

números naturais. A técnica operatória que utilizamos para executar a adição se 

assemelha muito com a efetuada no sistema comum. A diferença está na forma de 

arrumar os termos, pois, sendo o sorobã um instrumento linear, organiza-se as 

parcelas uma ao lado da outra e, para não emendar uma na outra, deixa-se uma 

classe vazia entre elas. À esquerda, no último ponto do sorobã ficará a primeira 

parcela e à sua direita, as outras. (BORGES, 2009). 

Geralmente, o sorobã comporta apenas três parcelas. Por isso, se a 

operação tiver um número maior de parcelas, a autora sugere que se registre de três 

em três obtendo assim, resultados parciais que serão somados posteriormente. 

Registradas as parcelas no sorobã, então se inicia a operação pelo processo 

comum da matemática, ou seja, unidade simples da primeira parcela com as da 

segunda; dezena da primeira com dezena da segunda. e assim sucessivamente. 

Quando houver reserva esta será reagrupada na ordem superior imediata.  

O resultado desta soma. será registrado na primeira e segunda classe do 

sorobã, conforme seus valores posicionais. Por isso, deve-se ter o cuidado de 

manter a mão esquerda na unidade que está sendo efetuada, para que os 

resultados parciais sejam colocados em suas classes de forma correta pela mão 

direita. 

Para efetuar a adição 35 + 43, registramos na sétima classe do sorobã, a 

primeira parcela 35. Caso o número fosse composto com mais de três algarismos, 

registrar-se-ia, a partir da sexta classe. A segunda parcela 43, na quarta classe.  

 

 

 

Figura 4 – Colocação das duas parcelas da adição no sorobã 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Primeiramente adicionamos as unidades 5 da primeira parcela com 3 da 

segunda 5 + 3 = 8. Registramos esse valor, no eixo das unidades da primeira classe.  

 

 

Figura 5 – Representação do resultado parcial dessa operação. 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

A seguir, efetuamos a soma das dezenas: 3 da primeira parcela com 4 da 

segunda 3 + 4 = 7 e registramos na dezena da primeira classe. Agora basta fazer a 

leitura do resultado. 

 

 

Figura 6 - Resultado final da operação 35 + 43 = 78. 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Portanto, 35 + 43 = 78. 

 

Dando segmento ao processo de adição, vejamos como se efetua a seguinte 

operação 278 + 457.  

Na sétima classe, registramos a primeira parcela 278 e 457 na quarta 

classe.  

 

Figura 7 – Disposição da primeira e segunda parcela da referida adição. 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Iniciamos a operação, efetuando as unidades da primeira e segunda parcela, 

7 + 9 = 16. Registramos o resultado na primeira classe, uma dezena e seis 

unidades. A seguir, efetuamos as dezenas 7 + 5 = 12, façamos um parêntese aqui, 

para lembrarmos que 12 dezenas equivale a 120 unidades, por isso, colocamos 2 no 

eixo das dezenas, junto com 1 que já está no eixo e 1 no eixo das centenas. Por 

último, efetuamos as centenas das duas parcelas 2 + 4 = 6 e registramos no eixo 

das centenas da primeira classe, juntando assim com 1. Fazendo a leitura do 

resultado da soma temos: 

 

 

 

Figura 8 – Resultado da operação 278 + 457 = 735. 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Então temos 278 + 457 = 735.  

  

 

3.3 Subtração 

 

É a operação que consiste em, diminuir certa quantidade de um valor dado. 

A este valor dado, chamamos de minuendo e ao(s) outro(s) de subtraendo.  

Faremos este processo, registrando o minuendo na primeira classe do 

sorobã e a outra parcela, o subtraendo, na sétima classe. Se houver outra parcela, 

na quarta classe. Executando a operação, tomamos a unidade do minuendo e 

retiramos a quantidade que está na unidade do subtraendo. Caso a unidade do 

minuendo seja menor que a do subtraendo, retiramos uma dezena do mesmo e 

acrescentamos a diferença, no eixo das unidades. O mesmo processo será feito 

com os demais eixos.  

Portanto, para realizarmos a operação 39 – 7, representamos o minuendo 

39, na primeira classe e o subtraendo 7, na sétima classe do sorobã. 
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Figura 9 – Colocação do minuendo e subtraendo no sorobã. 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Tomamos a unidade 9 do minuendo e retiramos a unidade 7 do subtraendo. 

Pronta a operação, agora leiamos o resultado da subtração. 

 

 

 

Figura 10 – Representação do resultado da operação 39 – 7 = 32. 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Portanto: 39 – 7 = 32. 

 

Dando continuidade, vejamos agora como efetuar 45 – 18. Representamos o 

minuendo 45 na primeira classe e o subtraendo 18 na sétima classe. 

 

 

Figura 11 – Disposição da operação  45 – 18 no sorobã. 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Primeiramente, tomamos a unidade 5 do minuendo e diminuímos a unidade 

8 do subtraendo. Como não é possível fazer esta operação, uma vez que 5 é menor 

que 8, então, tomamos uma dezena do minuendo e subtraímos 8 unidades. Sendo 

10 menos 8 igual a 2, estas 2 unidades serão colocadas junto com a unidade 5 do 

minuendo.  

 

Figura 12 – Resultado parcial da operação 45 – 8. 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Notamos que agora no eixo das dezenas do minuendo temos apenas 3 

unidades. Tomamos estas 3 dezenas e retiramos 1 dezena do subtraendo, e está 

feita então a operação. Façamos então a leitura do resultado. 

 

 

Figura 13 - Representação do resultado da subtração 45 – 18 = 27. 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Concluímos que 45 – 18 = 27. 

 

Seguindo este mesmo raciocínio, vamos efetuar 624 – 87. Colocamos o 

minuendo 624 na primeira classe e o subtraendo 87 na sétima classe do sorobã. 

  

 

Figura 14 – Colocação no sorobã da subtração 624 – 87. 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Para dar início à operação, tomamos a unidade 4 do minuendo para 

subtrairmos 7 unidades do subtraendo. Como 4 é menor que 7 esta subtração não é 

possível, por isso, tomamos 1 dezena do minuendo e retiramos 7 unidades de uma 

dezena (10). Obtemos 3 unidades, adicionamos estas unidades com as 4 que já 

estão no eixo das unidades do minuendo, ficando assim 7 unidades.  

 

 

Figura 15 – Representação do resultado parcial da operação 624 – 7. 
Fonte: Arquivo pessoal 

  

Passaremos agora para o eixo das dezenas, verificamos que temos 1 

dezena no minuendo e que também não é possível retirar as 8 dezenas do 

subtraendo. Recorramos então ao eixo das centenas. Fazendo a subtração, temos 

uma centena (100) menos 8 dezenas (80), que é igual a 2 dezenas (20). Colocamos 

este resultado no eixo das dezenas juntamente com uma dezena, que já estava lá. 

Desta forma está feita a operação, basta ler o resultado. 

 

 

Figura 16 – Resultado final da operação 624 – 87 = 537. 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Então temos 624 – 87 = 537 

 

 

3.4 Multiplicação 

 

Para executarmos tal operação no sorobã, segundo Borges (2006), faz-se 

necessário um trabalho prévio de concretização da idéia multiplicativa junto ao 
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aluno, levando-o a compreender que, a multiplicação nada mais é que uma 

abreviatura da adição de várias parcelas iguais. Desta forma, estaremos 

despertando o interesse do aluno em conhecer e utilizar de forma eficiente a ―tábua 

básica de multiplicação nas casas de 2 até 9‖ (PEIXOTO, SANTANA e CASORLA, 

2009 p. 33).      

Utilizaremos o processo de decomposição de um número: por exemplo, 54 é 

igual a 50 + 4. Os elementos de uma multiplicação são: multiplicando, multiplicador e 

produto. Vejamos primeiramente, como se multiplica quando o multiplicador for 

composto por um número de apenas um algarismo. Vamos calcular 43 x 4. 

Representamos o multiplicando na sétima classe e o multiplicador na quarta 

classe. A colocação pode ser inversa, já que na multiplicação esta troca não altera o 

resultado. 

 

 

Figura 17 – Colocação no sorobã da multiplicação 43 x 4 . 
Fonte: Arquivo pessoal 

 
 
 

Iniciamos o processo pela ordem menor, ou seja, pela unidade. Temos 

então, 4 x 3 = 12. Colocaremos este produto  na primeira classe do sorobã, à direita. 

 

 

Figura 18 – Representação do resultado parcial da operação. 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Para dar continuidade, multiplicaremos pela dezena 4 x 40 = 160. 

Colocamos 1 no eixo das centenas e 6 no das dezenas, juntamente com 1 dezena 
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da multiplicação anterior. Pronta a operação, leiamos o resultado, ou seja, o produto 

da operação. 

 

 

Figura 19 – Resultado final da operação 43 x 4 = 172. 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Portanto, 43 x 4 = 172.  

 

Vamos multiplicar agora, 86 x 7. Representamos o multiplicando 86 na 

sétima classe e o multiplicador 7 na quarta classe. 

 

 

Figura 20 – Colocação da multiplicação 86 x 7, no sorobã. 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Iniciamos sempre com o menor eixo. Multiplicamos 7 x 6 = 42. Colocamos o 

resultado na primeira classe em seus respectivos eixos.  

 

 
 

Figura 21 – Representação do resultado parcial da operação. 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Da mesma forma multiplicamos 7 x 80 = 560. Então dispomos o resultado 

em seus devidos eixos, ou seja: 5 na centena e 6 na dezena. Estas 6 dezenas 

devem ser somadas com as 4 dezenas que já estão representadas neste eixo. 

Fazendo esta soma, teremos então, uma centena que será representada no eixo 

das centenas, juntamente com as cinco já colocadas anteriormente. Fazendo a 

leitura do produto temos: 

 

 
 

Figura 22 – Resultado final da operação 86 x 7 = 602. 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Concluímos então que: 86 x 7 = 602. 

  

Com este processo bem elaborado em nossa mente, podemos ver então, 

como efetuar quando o multiplicador for um número formado por dois ou mais 

algarismos. Vamos efetuar 56 x 32 

Representamos no sorobã o multiplicando 56 na sétima classe e o 

multiplicador 32 na quarta classe. 

 

 
 

Figura 23 – Disposição no sorobã da operação 56 x 32. 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Começamos pelo menor eixo, ou seja, pela unidade 2. multiplique 2 x 6 = 12. 

Colocamos este resultado à direita do soroban, a partir do ponto zero, ou seja, na 
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primeira classe. A seguir façamos 2 x 50 = 100, e acrescentamos ao resultado 

anterior no eixo das centenas. 

 

 
 

Figura 24 – Primeiro resultado parcial desta multiplicação. 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Feita a multiplicação com a unidade, façamos agora com a dezena 3, que 

equivale a 30. Prossigamos com o processo, 30 x 6 = 180. Representamos este 

resultado na primeira classe juntamente com o outro já existente. Acrescentamos 

então, 1 no eixo das centenas e oito no das dezenas.  

 

 
 

Figura 25 – Segundo resultado parcial da multiplicação. 
Fonte: Arquivo pessoal 

 
 

Para dar continuidade, efetuamos 30 x 50 = 1500, registramos 1 no eixo das 

unidades de milhar (na segunda classe) e 5 no das centenas. Tendo encerrado o 

processo, façamos a leitura do resultado da operação. 

 

 
 

Figura 26 – Resultado final da operação 56 x 32 = 1792. 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Temos então que: 56 x 32 = 1792. 

  

Vamos seguir este mesmo raciocínio para efetuarmos mais uma 

multiplicação e poderemos assim, reforçar todo o processo da operação. Façamos 

então 268 x 27 

Na sétima classe, representamos o multiplicando 268, e na quarta classe, o 

multiplicador 27.  

 

 
 

Figura 27 – Colocação dos elementos da multiplicação 268 x 27 no sorobã. 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Iniciamos pela unidade 7, fazemos 7 x 8 = 56 e registramos na primeira 

classe 5 dezenas e 6 unidades. Na sequência temos 7 x 60 = 420, colocamos 4 no 

eixo das centenas e 2 no das dezenas juntamente com as 5 já existentes. Por 

último, façamos 7 x 200 = 1400, dispomos 1 no eixo das unidades de milhar e 

acrescentamos 4 no eixo das centenas.  

 

 

 
 

Figura 28 – Resultado parcial da multiplicação. 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Agora, tomaremos a dezena 2 do multiplicador, para dar continuidade ao 

processo. Como 2 dezenas equivale a 20 unidades, temos 20 x 8 = 160. 

Acrescentamos 1 no eixo das centenas e 6 no das dezenas. No eixo das centenas 
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tínhamos 8. Ao acrescentarmos 1 centena, teremos 9 centenas e no eixo das 

dezenas já tínhamos 7. Adicionando 6, temos 13 dezenas que equivale a 130 

unidades. Retiramos então, as 7 dezenas e colocamos 1 centena e 3 dezenas. Ao 

acrescentarmos 1 centena com as 9 que já estão representadas,  resultam 10 

centenas, o que equivale a 1000, ou seja, uma unidade de milhar. Representamos 

então 1 no eixo das unidades de milhar e retiramos as 9 centenas e colocamos as 3 

dezenas em seu respectivo eixo.   

Para continuar a operação, façamos 20 x 60 = 1200. Adicionamos 1 na 

unidade de milhar e 2 na centena.  

Para finalizar o processo, multiplicamos 20 x 200 = 4000. Acrescentamos 4 

na unidade de milhar. Pronta a operação, temos como produto: 

 

 

 
 

Figura 29 – Representação do resultado final da operação 268 x 27 = 7236. 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Podemos concluir que: 268 x 27 = 7236. 

 

 

3.5 Divisão 

 

Segundo Borges (2006), a divisão é o processo que consiste em repartir o 

todo em quantidades iguais. Sendo que o todo a ser repartido é chamado de 

dividendo. A quantia em que será dividido o todo é o divisor e ao resultado dessa 

divisão denominamos de quociente.  

Dispensaremos uma atenção especial para esta operação uma vez que, 

conforme Bezerra (2008) destaca em seus estudos, alunos de 6º e 7º ano do ensino 
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fundamental têm apresentado muitas dificuldades na execução de tal operação, 

principalmente nas divisões que contém em seus divisores dois ou mais algarismos.  

No sorobã a divisão se discorre como na prática do ensino regular, ou seja, 

primeiramente tomam-se as ordens maiores do dividendo e vão se fazendo divisões 

parciais. Seus termos estarão dispostos no sorobã da seguinte forma:  

O dividendo na sétima classe; o divisor na quarta classe; o quociente na 

primeira classe e o resto, quando houver, ficará no lugar do dividendo.  

Para entendermos melhor como se faz esta operação vamos efetuar 

algumas divisões Vejamos primeiramente, quando tivermos no divisor desta 

operação, um número formado por um único algarismo. 

Vamos efetuar então 86 : 2. Representamos o dividendo 86 na sétima classe 

do sorobã e o divisor 2 na quarta classe.  

 

 

 
 

Figura 30 – Disposição no sorobã dos elementos da divisão 86 : 2. 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Agora, façamos uma divisão parcial com o algarismo de maior ordem do 

dividendo, no caso, 8 e dividimos por 2, temos 8 : 2 = 4.  

Este quociente será representado na primeira classe no eixo das dezenas, 

uma vez que o dividendo ocupa apenas 2 eixos e para dividir por este divisor foi 

utilizado apenas um eixo.  

Da mesma forma que é feito com lápis e papel, multiplicamos este resultado 

parcial 4, pelo divisor 2, 4 x 2 = 8, retiramos este valor do eixo tomado para executar 

esta divisão, 8 – 8 = 0.  
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Figura 31 – Representação do resultado da primeira divisão parcial 8 : 2 = 4.. 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Observamos que, não sobrou nada dessa divisão parcial então, tomamos o 

próximo eixo 6 e dividimos  pelo mesmo divisor 2, 6 : 2 = 3. Este resultado parcial 3, 

será representado na primeira classe, no próximo eixo à direita do eixo utilizado 

anteriormente com o valor 4. Tomamos esse quociente 3 e multiplicamos por 2:  3 x 

2 = 6 e subtraímos tal valor do dividendo 6 – 6 = 0.  

 
 
 

 
 

Figura 32 – Resultado da segunda divisão parcial. 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Como não temos mais eixos a serem tomados, está pronta a operação.  

Retiramos o divisor, representado na quarta classe e fazemos a leitura do 

resultado. 

 

 
 

Figura 33 – Representação do resultado final da operação 86 : 2 = 43. 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Portanto, 86 : 2 = 43. 

 

Vejamos ainda como se efetua 74 : 3. Representamos na sétima classe do 

sorobã o dividendo 74, e na quarta classe o divisor 3.  

 

 
 

Figura 34 – Colocação no sorobã dos elementos da operação 74 : 3. 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Tomamos o algarismo de maior ordem do dividendo o 7. fazemos uma 

divisão parcial com o divisor 3:   7 : 3 = 2. Tendo sido utilizado apenas um eixo para 

esta divisão parcial, representamos este quociente no segundo eixo da primeira 

classe, o das dezenas, sabendo que o dividendo é composto de apenas 2 eixos. 

Multiplicamos então, este resultado parcial 2, pelo divisor 3:   2 x 3 = 6. Diminuímos 

este valor, do eixo tomado para executar esta divisão, 7 – 6 = 1.  

 

 

 
Figura 35 – Resultado da primeira divisão parcial 7 : 3 = 2.. 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Tendo sobrado 1 no primeiro eixo tomado, para fazer a divisão, o agrupamos 

com o próximo eixo 4, ficando assim 14 e o dividimos pelo mesmo divisor 3, temos 

14 : 3 = 4. Representamos este resultado parcial 4, na primeira classe, à direita do 

anterior 2, multiplicamos este quociente 4 pelo divisor 3:  4 x 3 = 12 e subtraímos tal 

valor do dividendo 14 – 12 = 2. Verificamos que no dividendo ainda temos 2 
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unidades  mas, este valor não pode ser dividido por 3 e não temos mais nenhum 

eixo a ser tomado. Portanto, está pronta a operação. Basta limpar o divisor e 

fazermos a leitura do resultado.  

 

 
 

Figura 36 – Representação do resultado final da operação 74 : 3 = 24. 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Temos então que: 74 : 3 = 24 e o resto igual a 2 unidades. 

Devemos sempre verificar se tem resto na sétima classe, ou seja, no lugar 

do dividendo.      

Vejamos agora, como efetuar a divisão quando tivermos no divisor um 

número formado por dois ou mais algarismos. Tomaremos a operação 624 : 12. 

Representamos na sétima classe, o dividendo 624 e na quarta classe o 

divisor 12. Sendo o dividendo composto por 3 algarismos, o quociente seria 

colocado no terceiro eixo da primeira classe mas, como o divisor compõe-se de dois 

algarismos, diminui-se então um eixo.  Neste caso, colocamos o quociente no 

segundo eixo.  

Por isso, obedecendo esse critério, caso o dividendo seja composto de 4 

algarismos, o quociente seria colocado no terceiro eixo e assim por diante.   

 

 

Figura 37 – Disposição dos componentes da operação 624 : 12 no sorobã. 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Iniciamos a operação, tomando os dois algarismos da ordem maior do 

dividendo 62 ao invés de um, pois, o divisor é composto por dois algarismos e 
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façamos uma divisão parcial com o divisor 12: 62 : 12 = 5. Registramos este valor no 

segundo eixo da primeira classe. Agora, multiplicamos 5 x 12 = 60. Diminuiremos 

então 62 – 60 = 2. 

 

 

Figura 38 – Resultado da primeira divisão parcial 62 : 12 = 5. 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Juntamos este 2 com o próximo eixo do dividendo, ficando 24 e dividimos 

mais uma vez por 12:   24 : 12 = 2. Representemos este valor no próximo eixo, na 

primeira classe à direita do valor 5 que já foi registrado e a seguir multiplicamos este 

valor pelo divisor 12:   2 x 12 = 24. Retiramos este resultado do dividendo.  

Não tendo mais algarismos para ser dividido, vejamos o resultado dessa  

operação. 

 

 

Figura 39 – Resultado final da divisão 624 : 12 = 52. 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Portanto, 624 : 12 = 52. 

  

Para que o processo fique bem entendido, vamos efetuar outra divisão 2.347 

: 35.   

Representamos o dividendo 2.347 nas sétima e sexta classes do sorobã e o 

divisor 35 na quarta classe.  
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Figura 40 – Colocação no sorobã dos componentes da operação 2.347 : 35. 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

O quociente será colocado no terceiro eixo, o das centenas, da primeira 

classe uma vez que, o divisor é constituído de dois algarismos por isso, conta-se a 

quantidade de algarismos que se constitui o dividendo e subtrai-se uma unidade.   

Tomamos os dois eixos de maior ordem do dividendo 23 e façamos a divisão 

parcial pelo divisor 35. Como não é possível efetuar esta divisão por ser 23 menor 

que 35, tomamos mais um eixo, ficando então, 234 : 35 = 6. Colocamos este 

resultado parcial no segundo eixo e não no terceiro, pois, foi utilizado um eixo a mais 

para se fazer esta divisão. Agora multiplicamos 6 x 35 = 210. Subtraímos então este 

valor dos 234 tomados para a divisão parcial 234 – 210 = 24. 

 

 

Figura 41 – Resultado da primeira divisão parcial 234 : 35 = 6. 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Para dar continuidade tomamos o valor que está no próximo eixo do 

dividendo o 7, e juntamos com 24 que restou da divisão parcial efetuada, ficando 

247 e dividimos por 35:   247 : 35 = 7. Colocamos este valor ao lado do 6, no eixo 

das unidades e fazemos a operação inversa 7 x 35 = 245. Subtraímos este valor do 

dividendo ficando, 247 – 245 = 2. Não tendo mais eixos para tomar, limpamos o 

divisor e vemos o resultado na primeira classe do sorobã sem nos esquecermos de 

ver se sobrou algum resto na sétima classe.  
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Figura 42 – Representação do resultado final da operação 2.347 : 35 = 67. 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Temos então 2.347 : 35 = 67 e 2 unidades como resto. 

 

Com o objetivo de deixarmos bem claro o processo de divisão com números 

formados por dois ou mais algarismos, vejamos como se efetua a operação 85.626 : 

426.  Colocamos nas sétima e sexta classes do sorobã o dividendo 85.628 e na 

quarta classe o divisor 426.  

 

 

 

Figura 43 – Disposição dos elementos da divisão 85.626 : 426 no sorobã. 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Vejamos que agora, o divisor é formado por 3 algarismos. Por isso, para 

determinarmos em que eixo será colocado o quociente, contamos a quantidade de 

algarismos do dividendo e subtraímos duas unidades. Desta forma, temos 5 – 2 = 3. 

Portanto, o quociente será colocado no terceiro eixo da primeira classe do soroban.  

Este processo deve ser considerado todas as vezes que a operação tiver o seu 

divisor formado por dois ou mais eixos 

Feita esta consideração, passamos agora então, a efetuar a operação 

propriamente dita. Tomamos os três eixos de maior ordem do dividendo 856 e 

façamos a divisão parcial pelo divisor 426.   856 : 426 = 2. Colocamos este valor no 

terceiro eixo da primeira classe, como já foi explicado anteriormente. Pegamos então 
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este quociente 2, e o multiplicamos pelo divisor 426.   2 x 426 = 852. Este resultado 

obtido, diminuímos do dividendo parcial 856 e obtemos 4 unidades. 

 

 

Figura 44 – Resultado da primeira divisão parcial 856 : 426 = 2. 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Tomamos agora, o próximo eixo do dividendo, o 2 e o agrupamos com o 4, 

que restou da divisão parcial anterior e formamos então 42, e o dividimos por 426,   

42 : 426. Esta operação é impossível no campo dos números naturais. Desta forma, 

tomamos mais um eixo do dividendo e juntamos com o 42 e formamos 426 para 

dividirmos com o mesmo 426 em questão.    426 : 426 = 1. Esse resultado, 

deveríamos colocá-lo na primeira classe, no eixo a direita do anterior. Porém, nós o 

faremos no próximo eixo, uma vez que tomamos dois eixos do dividendo ao invés de 

apenas um. Agora, vamos multiplicar este resultado parcial pelo divisor 426.   1 x 

426 = 426. Tomamos então esse valor e o subtraímos do dividendo parcial 426. 

Encerramos assim, esta operação, visto que, não temos mais nenhum valor 

representado no dividendo.  

Vejamos como ficou o resultado desta divisão. 

 

 

Figura 45 – Resultado final da divisão 85.626 : 426 = 201. 
Fonte: Arquivo pessoal 

  

 

Concluímos então que: 85.626 : 426 = 201. 
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Para obter uma maior qualidade na construção do conhecimento na área de 

exatas, com alunos deficientes visuais, muitas pessoas, videntes e deficientes 

visuais se esforçaram e desenvolveram estudos científicos, dos quais seus 

resultados foram apresentados à sociedade. Por isso, podemos concluir que, 

através do soroban, os alunos deficientes visuais estarão em contato com os 

números e suas diversas aplicabilidades em seu cotidiano (VAMBOMEL, 2007).  

Quando nos propomos a rever e prever a nossa postura pedagógica, e 

realizamos estudos teóricos superando assim o senso comum, nossas mediações 

permitirão que, os educandos venham elaborar conceitos científicos a partir da 

utilização de recursos metodológicos tais como, materiais adaptados, jogos, etc, e 

também dos conceitos que estes já trazem consigo.  

Assim, estaremos formando cidadãos capazes de elaborar seus próprios 

pensamentos, inserindo-os na sociedade de forma atuante, fazendo a diferença em 

seu meio.  Sabemos que esta não é uma tarefa fácil, mas que, pode ser alcançada 

através de um trabalho coletivo, envolvendo professores de áreas distintas, bem 

como, toda a comunidade escolar.  
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4 ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE: DIREITO DO DEFICIENTE VISUAL E DEVER 
DA ESCOLA 

 

Solange Gagliotti Algarte
4
 

 

 

O compromisso com a formação do cidadão com deficiência visual exige 

uma prática educacional voltada à compreensão da realidade social, dos direitos e 

das responsabilidades em relação à sua vida pessoal e comunitária. 

A questão da ética, da pluralidade do conhecimento, da cultura e da 

socialização, devem ser amplamente observada e trabalhada pelo educador dentro 

de um ambiente que inspire a mútua confiança, o intercâmbio de informações, 

experiências, a liberdade e a independência para a transmissão do conhecimento. 

Isto não quer dizer e nem significa que a escola necessite criar disciplina 

específica para a formação educacional da pessoa com deficiência visual, basta que 

a organização escolar incorpore em seus objetivos e conteúdos, o conhecimento e 

os conceitos básicos sobre a cegueira e o cego, o direito de oportunidades mesmo 

que estas necessitem de adaptações específicas às suas necessidades 

educacionais especiais, o exercício da cidadania, enfim, saber que o aluno com 

deficiência visual igualmente aos demais, é sujeito de direitos e de deveres e como 

tal possui a igualdade de oportunidades na construção de sua cidadania. 

Ao abordar o tema Orientação e Mobilidade (OM), visamos colaborar com os 

professores do ensino regular que trabalham com alunos cegos, trazendo-lhes 

informações e esclarecimentos sobre como auxiliá-los quanto aos meios de se 

locomoverem com maior facilidade e independência em ambiente escolar, podendo 

utilizar-se de técnicas apropriadas, podendo locomover-se com guia vidente ou 

sozinho fazendo uso da bengala evitando assim, passar por situações 

constrangedoras.  

Os fundamentos teórico-metodológicos da inclusão escolar centralizam-se 

em uma concepção de educação de qualidade para todos, respeitando a 

diversidade. 

                                                 
4
 Professora PDE – Núcleo Regional de Educação – Londrina/PR 
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O desenvolvimento da Orientação e Mobilidade é de extrema importância 

para que se possa oportunizar aos deficientes visuais, uma inclusão de qualidade, 

pois, sentindo-se seguros ao caminhar, poderão melhorar a sua autoconfiança.  

O tema Orientação e mobilidade, será abordado, com embasamentos 

teóricos e atividades práticas em curso de extensão. Este curso será destinado aos 

professores de 7ª. Séries do ensino fundamental e do 1º. Ano do Ensino Médio que 

trabalham com alunos cegos no Colégio Souza de Rolândia- PR. 

Assim, face às mudanças na educação nacional brasileira, contempladas na 

LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), enfatiza-se 

a importância da preparação de profissionais em educação, em especial do 

professor do ensino regular para o atendimento das necessidades educativas de 

todas as crianças, com ou sem deficiências. 

Segundo Mantoan (2001), o sucesso da atuação do professor em classes 

inclusivas, depende da implementação de amplas mudanças nas práticas pedagógicas, 

quais sejam: a adoção de novos conceitos e estratégias, como a educação cooperativa, 

a adaptação ou (re) construção de currículos; o uso de novas técnicas e recursos 

específicos para essa clientela; o estabelecimento de novas formas de avaliação; o 

estímulo à participação de pais e da comunidade nessa nova realidade social e 

educacional.  Além disso, depende também de atitudes positivas frente à inclusão de 

crianças com necessidades educacionais especiais no ensino regular. 

De acordo com Manzini (1999), a implementação da educação inclusiva tem 

encontrado limites e dificuldades em virtude do despreparo dos professores das 

classes regulares para atender às necessidades educativas especiais, além de infra-

estrutura inadequada e falta de materiais específicos para o trabalho pedagógico 

junto às crianças com necessidades educacionais especiais.  O que se tem colocado 

em discussão principalmente é a pouca preparação dos educadores para trabalhar 

com essa clientela, e isso certamente se constitui em um sério problema para uma 

verdadeira inclusão. 

Sendo a Orientação e mobilidade um dos aspectos fundamentais para que o 

aluno cego seja incluído na escola regular, faz-se necessário, que o professor 

domine os conteúdos de Orientação e Mobilidade que vem ao encontro com as 

necessidades dos alunos cegos em seu direito de orientar-se e locomover-se em 

seu ambiente escolar de maneira segura e autônoma. 



89 

 

 

 

4.1 Noções básicas de Orientação e Mobilidade 

 

Um aspecto importantíssimo para o desenvolvimento da autonomia, 

segurança e estimulação da auto-estima do indivíduo cego para Novi (1996), é a 

orientação e mobilidade (OM). Para Felippe (2001), para compreendermos e 

contribuirmos com o processo de inclusão social, quanto mais pessoas conhecerem 

as condutas e os procedimentos adequados em relação à Orientação e mobilidade, 

mais natural será o convívio com os deficientes visuais.  

Wojnack (1989) define Orientação como sendo a habilidade de 

reconhecimento do meio ambiente estabelecendo sua posição em relação a ele, 

tendo consciência do corpo, dos objetos e dos espaços, é apresentar um 

comportamento motor perceptual eficaz e também ter boa formação de conceito 

utilizando-os adequadamente e a mobilidade, é a capacidade física de mover-se de 

um lugar para outro pelo meio ambiente de forma segura, eficiente e determinada. 

Já a orientação e mobilidade segundo Wojnack (1989), é o nome dado à 

disciplina que tem o objetivo de auxiliar as pessoas com deficiência visual a se 

desenvolverem e restabelecerem a capacidade de se locomoverem 

independentemente, com eficiência e segurança. 

 Hoffmann (1999, p.16), argumenta que, ―é comum o processo de 

Orientação e Mobilidade ser confundido com a aprendizagem apenas do uso da 

bengala, quando tal processo envolve tantas outras estratégias e recursos‖. 

Orientação e Mobilidade (OM) segundo o autor é uma atividade motora e pode ser 

definida como um processo amplo e flexível, composto por um conjunto de 

capacidades motoras, cognitivas, afetivas e sociais e por técnicas apropriadas e 

específicas, que permitem ao seu usuário conhecer, relacionar-se e deslocar-se de 

forma (in) dependente e natural nas mais diversas estruturas, espaços e situações 

do ambiente. 

O domínio de Habilidades de Orientação e Mobilidade, segundo Coín e 

Enriquez (2003, p. 249-250): 

 

Facilita o desenvolvimento maturativo da criança, vidente ou não. Não 
podemos nos esquecer do vínculo que se estabelece entre a capacidade 
para deslocar-se e o progressivo aumento do conhecimento do meio que a 
criança experimenta; conhecimento que por sua vez, é o estímulo mais 
relevante para induzir novos deslocamentos. Um nível suficiente de OM 
repercute em outros aspectos do desenvolvimento geral do indivíduo. 
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Permite adequado repertório conceitual, aumento da auto estima favorece o 
desenvolvimento psicomotor e possibilita o acesso as atividades 
socioculturais (facilita o deslocamento a colégios, museus, etc.). 

 

 

De acordo com Novi (1996, p.30) o objetivo de orientação e Mobilidade é: 

 

Fazer com que a pessoa cega ou de visão subnormal caminhe em ambiente 
interno e externo com eficiência, graciosidade, de maneira segura e 
independente. Para esse objetivo ser atingido há a necessidade do 
desenvolvimento de algumas habilidades. A ação de assimilar e o efeito de 
utilizar essas habilidades facilitarão o desempenho na mobilidade e no grau 
de independência na locomoção. 

 

 

Novi (1996, p.30) também ressalta que, ―os pré-requisitos para o 

desenvolvimento do processo de orientação e mobilidade compreendem as áreas: 

cognitiva, psicomotora, e afetiva. 

 A Área Cognitiva segundo a autora é a área onde acontece a aquisição e a 

formação de conceitos; atenção, resolução de problemas, poder de decisão, 

memória e transferência. 

No que se refere à formação de conceitos, este forma-se em nós, apenas 

quando chegamos a conhecer o objeto em todos os seus nexos e relações, quando 

sintetizamos verbalmente essa diversidade em uma imagem total mediante múltiplas 

definições. A formação de conceitos depende da linguagem e do pensamento que 

integram informações sensoriais (VYGOTSKY,1934/1996). 

Para um bom desempenho em sua orientação e Mobilidade, é necessário 

que a pessoa cega tenha desenvolvido muito bem o conceito de sua imagem 

corporal.  

Schilder (1994, p. 7), define a imagem corporal como sendo "a figuração de 

nosso corpo formada em nossa mente, ou seja, o modo pelo qual o corpo se 

apresenta para nós". Para melhor compreensão, devemos analisá-la de forma 

multidimensional, devemos ter em vista seus aspectos fisiológicos, sociais e afetivos 

de forma integrada. Segundo o autor, a imagem corporal é um processo complexo, 

dinâmico e extremamente dependente de nossas percepções. Nossa imagem 

corporal tem relevante importância na execução de qualquer atividade motora, 

sendo fundamental para o início de movimentos, principalmente aqueles voltados 
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para nosso próprio corpo. O autor também afirma que, é a partir da imagem corporal 

que somos guiados em todas as ações corporais e interagimos com o meio. 

Craft (1990) expõe que, a pessoa com deficiência visual, pode ter atrasos 

em determinados aspectos durante o seu desenvolvimento. Esses atrasos não estão 

relacionados com as alterações físicas ou psicológicas da deficiência em si, mas sim 

com a quantidade e com a qualidade das informações que a pessoa cega ou com 

baixa visão recebe do meio e dos outros, e com isso poderá haver a diminuição das 

experiências por ela vivenciadas. Portanto, o deficiente visual tem de organizar sua 

imagem corporal a partir de outros meios de informação que não os visuais, sendo 

um dos principais meios o tato, que deverá ser estimulado desde cedo.  

Também ressalta Curi (apud NOVI, 1996) que, é na área cognitiva que 

forma-se a Atenção que é imprescindível à Orientação e Mobilidade. O aluno cego 

necessitará ter a capacidade de atenção bem desenvolvida, pois para locomover-se, 

mesmo em ambientes internos deverá ter o máximo de atenção possível, colocando 

em mente somente o trajeto que irá percorrer, para que evite possíveis acidentes 

como, esbarrar-se em móveis que previamente já sabia de sua localização. 

Quanto à capacidade de resolução de problemas e o poder de decisão, 

Novi (1996) sugere que estas capacidades devem ser bem estimuladas em todos os 

ambientes: na escola, em casa..., pois em determinados momentos, o aluno cego 

poderá deparar-se com algumas dificuldades, como por exemplo, em um trajeto 

perceber que mudou de direção ou entrou em lugar errado, deverá manter a calma e 

retornar ao local de onde saiu e restabelecer sua memória do trajeto e a atenção aos 

pontos de referência, para que possa decidir corretamente o que deve fazer para 

chegar ao lugar desejado. 

De acordo com Novi (1996), a memória e transferência são também muito 

importantes para um bom desempenho da pessoa cega na orientação e mobilidade, 

pois o cego deverá ter sempre em mente qual será a próxima técnica a ser realizada 

para executar determinado trajeto, pondo em ação sua capacidade de memória em 

relação aos pontos de referência e possíveis obstáculos se o trajeto já for de seu 

conhecimento. Em um novo trajeto, deverá caminhar cuidadosamente, percebendo 

detalhes, obstáculos, rastreando com a bengala para que possa ir e voltar sem 

dificuldades. 
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Ainda afirma a autora que, toda a pessoa cega necessita compreender a 

natureza do ambiente, que é onde o indivíduo vai encontrar os objetos fixos, móveis 

e em movimento. 

Para a autora a área psicomotora envolve o equilíbrio e a coordenação, a 

postura e o passo, o caminhar em linha reta e executar voltas. Estes são pontos 

importantíssimos para o desenvolvimento da Orientação e Mobilidade. 

Quanto ao equilíbrio e coordenação, Capon(1987) ressalta que, para um 

bom desenvolvimento  de Orientação e Mobilidade, uma pessoa cega precisará 

realizar uma série de exercícios para adquirir um bom equilíbrio e boa coordenação, 

pois um equilíbrio correto é essencial à coordenação geral de todo o corpo. 

O autor também ressalta que, o equilíbrio é a capacidade de assumir e 

manter posição contra a força da gravidade, e os músculos trabalham para manter o 

corpo sobre sua base, resultando a continuidade do equilíbrio. Já a coordenação, é 

a ação do corpo ao executar os movimentos pela ação muscular, executando faz 

com que movimentos específicos ou movimentos comuns, sejam realizados da 

melhor forma possível. 

Segundo Bruno (1993), no início do desenvolvimento sensório motor, a 

organização da ação está relacionada à atuação do sistema visual e proprioceptivo, que 

depende da elaboração, da organização e da qualidade das experiências sensório-

motoras vividas. Em virtude da pouca movimentação, a pessoa com perda visual pode 

mostrar-se tensa e insegura em relação aos movimentos do corpo e ao ambiente, 

prejudicando a formação de reações de equilíbrio e os deslocamentos no espaço. 

 Novi (1996, p.47) expõe que, a postura também é muito importante à 

orientação e mobilidade. ―A boa ou má postura influenciará os passos do deficiente 

visual ao caminhar‖. A autora também afirma que, o desenvolvimento de uma boa 

postura deve ser função específica do professor de educação física com a 

colaboração do professor de sala, ou do fisioterapeuta, devendo ser desenvolvida o 

mais cedo possível.  

Novi (1996) comenta que, estimular uma pessoa cega a ter boa postura não 

é tarefa fácil, pois ela tem medo de movimentar-se, principalmente em ambientes 

desconhecidos. Para a autora, o aspecto emocional também reflete muito na postura 

de um indivíduo, e as emoções exercem um profundo efeito no sistema nervoso, 
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tornando o tronco rígido e consequentemente os movimentos e a marcha também 

rígidos devido à tensão exagerada dos músculos.  

 A autora aponta, ainda, que para ter um bom equilíbrio ao caminhar, o 

deficiente visual deverá centralizar a cabeça para poder caminhar em linha reta, 

caso contrário caminhará em direção para onde a cabeça estiver direcionada, 

desviando-se de seu trajeto. Para executar voltas, meias voltas e um quarto de 

voltas com segurança, agilidade e eficiência, o deficiente deverá ter bem definida, a 

sua lateralidade e as noções espaciais.  

Quanto à Área Afetiva, Novi (1996) coloca que esta área compreende os 

aspectos emocionais. Quando um deficiente consegue locomover-se 

independentemente, ele melhora a sua confiança e com isso sua auto-estima. Essa 

independência é uma grande superação de obstáculos na vida de qualquer 

deficiente, pois sente a liberdade de movimentar-se e caminhar sem ter que 

depender de amigos ou familiares, por isso os amigos e familiares devem motivar o 

deficiente a fazer o treinamento de Orientação e Mobilidade, valorizando suas 

atividades estimulando-o sempre, com isto estarão contribuindo a superar as 

dificuldades encontradas.  

Para a autora, uma segura e independente orientação e mobilidade, 

depende da utilização dos sentidos remanescentes, que deverão ser estimulados 

desde cedo, em todos os ambientes possíveis, seja a audição, o olfato, o tato, e a 

gustação. Todos esses sentidos remanescentes auxiliarão na percepção do local por 

onde está trafegando.  

Quanto à Estimulação dos Sentidos Remanescentes, a autora relata que, as 

estimulações essenciais a serem desenvolvidas para que se possa iniciar o 

treinamento de orientação e Mobilidade são: estimulação da audição, estimulação 

da percepção tátil cinestésica e a estimulação da percepção olfativa e 

gustativa. 

Ao se estimular a audição, o silêncio total pode dificultar a locomoção do 

cego, pois os sons lhe dão pistas sobre o ambiente em que se encontra. Portanto a 

estimulação auditiva deve ser iniciada o mais cedo possível. 

 A autora afirma também que a estimulação da audição deve ser realizada 

utilizando todos os sons possíveis, desde os sons que se encontram dentro de casa tais 

como: o bater de uma porta, o ruído de eletrodomésticos em funcionamento, o barulho 
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do chuveiro..., assim como também os ruídos externos,  tais como: a barulho do vento, 

da chuva, de um carro, moto, bicicleta passando na rua, cachorro latindo etc. 

Segundo Curi (apud NOVI, p.36-37), durante o treinamento auditivo, quatro 

áreas deverão ser desenvolvidas: Localização dos Sons, Alinhamento dos Sons, 

Percepção de Obstáculos e a Discriminação de Sons. 

A Localização dos sons para Curi(apud NOVI, p.36-37)  é a habilidade de 

utilizar a audição para encontrar a origem do som. O Alinhamento do som é a 

habilidade em determinar a localização dos sons seguidos de um espaço de tempo 

contínuo;  a percepção de obstáculos é a capacidade que um cego desenvolve em 

perceber os obstáculos mesmo antes de se defrontar com eles e a Discriminação 

de sons é a habilidade de distinguir diferentes tipos de sons mesmo estando eles 

juntos em determinado momento. Ex; distinguir os diferentes instrumentos musicais 

utilizados à execução de determinada música, logicamente que deve ter o 

conhecimento prévio de cada som.  

 De acordo com Novi (1996), dessas quatro áreas auditivas citadas 

acima a serem estimuladas, a que corresponde à localização de sons auxiliará na 

tomada de decisões seguras ao se locomover, o deficiente visual irá buscar 

informações auditivas e através do som específico determinará o trajeto que deseja 

seguir. Por exemplo: na escola, se quer ir à secretaria que fica próximo a cantina, 

deverá saber que passará por sons de panelas, talheres, vozes das pessoas que 

trabalham na cantina. 

  Segundo a autora, a área auditiva de alinhamento do som, facilitará 

ao deficiente locomover-se em lugares movimentados, em ambientes externos 

andando pela calçada das ruas, na qual deverá alinhar-se ao som em movimento, 

seguindo a direção do tráfego conseguirá caminhar em linha reta, pois o carro 

sempre passará do seu lado do ombro direito ou esquerdo, dependendo do lado que 

estiver na calçada. Quando os carros passarem à sua frente, saberá que chegou à 

esquina e poderá girar tranquilamente sem necessitar tocar na parede ou meio fio. 

 A autora relata, também, que é muito importante que seja bem 

estimulado no deficiente visual, sua capacidade em perceber obstáculos, pois dela 

dependerá a percepção de muitas pistas auditivas que o auxiliará a perceber se ele 

está em um local fechado, como por exemplo, em um túnel, perceberá que circula 

menos ar e que, formam-se ecos e há paredes ao redor ou se ele está em um lugar 
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aberto, no qual sentirá a brisa mais forte e perceberá que os sons se propagam pelo 

ar diferentemente dos lugares fechados. 

 Já na discriminação de sons, a autora afirma que, se deve ter o 

máximo de atenção possível, pois dentre diferentes tipos de sons um deles é o que 

o auxiliará a chegar ao local desejado. Devendo ter bem desenvolvida a habilidade 

de diferenciar os sons de carros, caminhões, motos, e também a maneira de 

caminhar de pessoas idosas e crianças.  

De acordo com Novi (1996), o sistema tátil cinestésico compreende o tato 

e o movimento e a posição do corpo no espaço. Movimentos de mãos, pernas e 

tronco nos transmitem informações precisas. É pelo tato que podemos sentir o calor, 

o frio o áspero etc. 

É nas pontas dos dedos e nos lábios que se concentram grandes 

quantidades de receptores que nos dão muitas informações táteis e que auxiliam os 

cegos na percepção de tudo que os cerca. Segundo a autora, estimular o sistema 

tátil cinestésico é essencial para a vida dos cegos, devendo ser estimulado o mais 

cedo possível, através de atividades tais como: colagem, recorte, modelagem, 

manuseio de materiais diferentes em suas formas, tamanhos, espessuras, etc.  

A autora também afirma que deverão ser realizadas atividades nas quais o 

deficiente visual possa fazer comparações entre os opostos; leve- pesado, macio- 

áspero, fundo- raso, pois fará uso de todos esses conceitos em sua orientação e 

mobilidade, onde terá que perceber com os pés e a ponta da bengala as diferenças 

nas depressões ou elevações no piso por onde passar. 

Novi (1996) expõe que, o desenvolvimento das percepções olfativas e 

gustativas são também elementos importantes para a orientação e locomoção, pois 

servem de pistas para o deficiente visual achar determinado local, como por 

exemplo, se estiver procurando uma padaria, açougue, perceberá os odores que 

exalam pelo ar. 

Segundo a autora, essas percepções deverão ser estimuladas para que o 

deficiente visual possa desenvolver a habilidade de distinguir através do cheiro, os 

produtos de uso doméstico como o álcool, ceras, desinfetantes, dos produtos 

alimentícios, como o vinagre, óleo, leite, refrigerante etc. Todas essas percepções 

favorecem para  uma boa orientação e mobilidade. 
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Para Coín e Enriquez (2003, p.253) ―os pontos de referência e de 

informação são os pilares básicos nos quais se apóia a capacidade de orientação 

do aluno‖. Eles são definidos como pontos que se mantém únicos, permanentes no 

tempo e no espaço e de fácil localização para o deficiente, como por ex: objetos, 

cheiros como os de uma farmácia, padaria( que sejam únicos na região).  

Já os pontos de informação segundo Coín e Enriquez(2003, p.253), são 

quaisquer estímulos auditivo, tátil, cinestésico. São informações úteis para que o 

deficiente visual possa orientar-se, mas se diferem dos pontos de referência por não 

preencherem as três características citadas acima. 

 

 

4.2 Orientação e Mobilidade para Crianças Cegas ou com Baixa Visão 

 

Segundo Novi (1996), as crianças cegas ou de visão subnormal podem 

iniciar o treinamento de orientação e mobilidade desde que estejam desenvolvidos 

todos os pré-requisitos necessários. Para o treino de orientação e mobilidade, faz-se 

necessário uma equipe composta por um instrutor de orientação e mobilidade, uma 

professora de deficientes visuais, um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta e um 

professor de educação física e também os pais. 

De acordo com a autora, primeiramente os pais das crianças deficientes 

devem ser conscientizados quanto à importância do treino de orientação e 

mobilidade de seu filho, pois estes tendem a super protegê-los e de início, não 

aceitam o treino por acharem que representa um perigo ao seu filho. O objetivo da 

Orientação e Mobilidade na infância é o de oportunizar a independência desde cedo, 

pois geralmente nesta fase são mais abertas às idéias novas e poderão descobrir 

que, com o uso da bengala, poderão sentir-se protegidos dos perigos, possibilitando 

assim, o desenvolvimento da autonomia e autoconfiança. 

Felippe (2001, p.45), também Concorda quanto a idade ideal para o início da 

orientação e mobilidade para as crianças quando afirma que: 

 

[...] cada criança tem seus interesses, suas necessidades e sua história.       
Devemos respeitá-la. Quanto mais cedo melhor. As vivências pré-bengala 
devem ser trabalhadas tão logo a criança adquira marcha independente 
sem apoio. A partir do momento que ela consegue segurar a bengala à 
frente ao corpo, introduzem-se as técnicas, diagonal, varredura e deslize. 
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Devemos trabalhar com vários tipos de instrumentos, anterior a bengala 

longa. De acordo com Felippe (2001), o objetivo de se utilizar instrumentos, anterior 

a bengala longa, é preparar crianças e adultos deficientes visuais, a aceitar o uso da 

bengala longa, assim também, como compreender a necessidade de seu uso e 

facilitar o seu manuseio. 

Felippe (2001) sugere que se trabalhe com as crianças diferentes 

instrumentos pré bengala para que possam se familiarizar com o uso da bengala 

longa e facilitando assim o seu uso. O autor sugere instrumentos que a criança 

possa empurrar à frente do corpo tais como: carrinhos de boneca, mini carrinhos de 

supermercado, bastão com patinho, cadeirinha, raquetão feito com bambolê. 

 

 

 

         

Figura 1: mini carrinho de supermercado 
Fonte: Arquivo pessoal 

                                                              Figura 2: carrinho de boneca 
                                                                                             Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

 

                                              

               Figura 3: cadeirinha 
Fonte: Arquivo pessoal                                                       Figura 4: Brinquedo para empurrar 

                                                                          Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 5: Pré bengala feita de bambolê 
                                                                    Fonte: Arquivo pessoal 

 

Felippe (2001) sugere também que, quando jovens e adultos podemos 

oferecer-lhes vivências de locomoção através de atividades que levem o deficiente 

visual a utilizar e empurrar carrinhos de feira e mercado, rodos, vassoura, etc.  

               

    

Figura 6: adulto treinando com carrinho de feira                           
Fonte: Arquivo pessoal                                                        

 

                                                                           Figura 7: adulto treinando com rodão 
                                                                                   Fonte: Arquivo pessoal 
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Relata Novi (1996, p.57) que a Educação Física tem uma relação 

importantíssima com a Orientação e Mobilidade, pois é através das atividades 

realizadas nas aulas de educação física que a criança cega vai desenvolver-se física 

e psiquicamente, favorecendo sua inclusão social.  

A autora argumenta que as atividades físicas, principalmente a natação, que 

é um dos esportes mais completos, praticadas regularmente proporcionarão boas 

condições de saúde, bom físico e poderão levar o deficiente visual a adquirir uma 

boa postura que é essencial à sua orientação e mobilidade. Portanto a educação 

física é uma preparação para a orientação e mobilidade.  

De acordo com a Sociedade de Assistência aos Cegos (SAC) (2010), 

durante o treino de orientação e mobilidade, a avaliação do aluno deficiente visual 

deverá ser realizada de forma periódica, devendo inicialmente ser elaborado pelo 

profissional, um plano de trabalho de acordo com o nível de orientação e mobilidade 

por ele apresentado. A cada aula, o aluno deverá ser avaliado para análise de seu 

desenvolvimento. Ao final do curso, deverá ser realizada uma avaliação final, com o 

objetivo de constatar se realmente o aluno está preparado para uma orientação e 

mobilidade autônoma.  

A SAC (2010) expões que o desenvolvimento da capacidade de locomover-

se com independência e segurança seguem etapas que vão desde situações 

simples, a situações cada vez mais complexas, onde exige do educando uma maior 

atenção e capacidade de tomar decisões diante de alguns fatos, ou seja, nunca 

poderemos passar de uma etapa para outra sem que o aluno tenha o domínio de 

toda carga teórica e prática recebida. 

Salienta ainda a SAC que, o programa de treinamento é divido em várias 

etapas, que inicialmente devem ser trabalhadas em ambientes interno e que os 

aspectos fundamentais no desenvolvimento são: os Aspectos Cognitivos, os 

Aspectos Psicomotores e os Aspectos Emocionais. 

A SAC (2010) expõe que, ao se trabalhar os Aspectos Cognitivos,  

devemos propor atividades ao aluno para que possam adquirir e concretizar 

conceitos, compreender a natureza e função dos objetos, desenvolver a capacidade 

de solução de problemas, abstração, retenção e transferência. 

Já os Aspectos Psicomotores, salienta a SAC (2010) que, estão 

relacionados às experiências que venham desenvolver nos alunos cegos as 
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capacidades perceptivas de movimentos básicos fundamentais, as capacidades 

físicas, destrezas motoras e comunicação não verbal. 

Entretanto, os Aspectos Emocionais de acordo com a SAC (2010), devem 

ser trabalhados com o objetivo de ajudar o aluno aumentar a sua autoconfiança, 

auto-estima, motivação, valores e auto-imagem. 

Coín e Enriquez (2003), ressaltam a importância de se estimular os sentidos 

remanescentes o mais precocemente possível, salientando que uma grande parte 

dos pré requisitos necessários à orientação e mobilidade, já fazem parte do currículo 

escolar da Educação Infantil (crianças deficientes visuais ou não). 

Felippe (2001) expõe algumas técnicas essenciais para que o deficiente 

visual possa se locomover com segurança. São elas: Técnicas com Guia Vidente, 

Técnicas de Autoproteção e Técnicas com bengala longa. 

A Técnica com guia vidente é uma técnica utilizada que depende de outra 

pessoa, mas que possibilitará o controle, a interpretação e a participação do 

deficiente visual em sua execução. De acordo com o autor, nesta técnica são 

utilizadas diferentes posições: Posição básica, Posição de troca de lados, 

Passagens estreitas, Aceitando, Recusando ou adequando ajuda, Subir e 

descer escadas, Passagem por Portas, Sentando-se e Sentar-se em auditório 

ou assentos perfilados. 

A técnica de Posição básica tem como objetivo proporcionar ao deficiente 

visual, a utilização de um guia vidente de forma segura, adequada e eficiente que 

servirá de base para os videntes que servirão de guia futuramente. Dependendo da 

diferença de estatura entre o guia e o deficiente visual, ele poderá segurar na altura 

do cotovelo, no ombro ou no punho do guia, onde poderá sentir o movimento do 

corpo do guia facilitando a percepção de desvios, degraus, etc. 

 

 

Figura 8: Técnica com guia vidente: posição básica 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 9: Segurando pelo ombro do guia vidente de menor estatura 
Fonte: Arquivo pessoal 

                                            

De acordo com o autor, a técnica de Posição de troca de lados permitirá 

ao deficiente visual trocar de lado em que está segurando no corpo de seu guia, 

dependendo de sua preferência pessoal ou por necessidades do ambiente. 

Para Felippe (2001) que, o guia ou o deficiente visual poderá oferecer uma 

pista verbal para a mudança de lado. Com a mão livre, o deficiente visual segura o 

braço do guia, posicionando-se a um passo atrás dele. Soltando uma das mãos, 

rastreia as costas do guia até encontrar o outro braço onde manterá a posição 

básica. 

 

            

Figura 10 e Figura 11: Técnica de troca de lado, deixando uma das mãos livres 
Fonte: arquivo pessoal 

 
 

 
                                              Figura 12: rastreando as costas do guia 
                                                          Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 13: encontrando o outro braço               Figura 14: mantendo a posição básica 
Fonte: Arquivo pessoal                                      Fonte: Arquivo pessoal 

 
       

 

De acordo com o autor, a técnica de passagens estreitas permitirá ao 

deficiente visual passar comodamente por lugares estreitos ou por fluxo de pessoas. 

O guia poderá dar uma pista verbal ou cinestésica da passagem estreita se o 

deficiente visual não a pressentiu antecipadamente. O deficiente estenderá o seu 

braço ficando atrás do guia em forma de coluna. Ao terminar da passagem, poderá 

reassumir a posição básica. Dependendo da situação, o deficiente poderá manter-se 

na lateral de seu guia até o término da passagem. 

 

 

 

Figura 15: Técnica de passagem estreita 
Fonte: Arquivo pessoal 

 
 

O autor também salienta que a técnica de aceitar, recusar ou adequar 

ajuda, permitirá ao deficiente visual aceitar ou recusar de maneira adequada a ajuda 

de um suposto guia, dependendo de sua necessidade. 

O autor comenta que quando alguém segurar-lhe pelo braço tentando 

conduzi-lo, o deficiente visual poderá relaxar o braço, levantando-o em direção ao 

ombro oposto e não deve andar. Com a mão livre deve segurar o punho do suposto 

guia, verbalizando suas intenções. Faz o desvencilhamento. Se necessitar de 
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auxílio, poderá segurar o braço do guia com a mão livre e o acompanha com a 

posição básica. Caso contrário deve dispensar a ajuda educadamente tão logo se 

devencilhe. 

 

 

Figura 16: vidente oferecendo ajuda 
inadequadamente 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

  

Figura 17: cego ensinando posição 
correta a guia 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

                                                                                                                                                                                                                                               

O autor afirma que a técnica de Subir e descer escadas permite ao 

deficiente visual e ao seu guia, segurança, eficiência e adequação ao subir e descer 

escadas, e que ao subir e descer escadas a posição utilizada deve ser a posição 

básica, devendo o deficiente visual estar a um passo atrás do guia, para que sejam 

favorecidas pistas cinestésicas. Sempre em frente do primeiro degrau, o guia deverá 

fazer uma breve pausa para que o deficiente deslize seu pé para encontrar o degrau 

e possa posicionar-se e acompanhar o seu guia. 

 

 

 
 

Figura 18: subindo escadas com guia vidente 
Fonte: Arquivo pessoal 
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 Também sendo necessário ser feita uma breve pausa no final de descidas e 

subidas de escadas e também nos patamares. No caso de escadas com corrimão, a 

preferência de uso deve ser do deficiente. 

 

 

Figura 19: descendo escadas com guia vidente 
Fonte: Arquivo pessoal 

 
 

Salienta ainda o autor que, na técnica de passagem por portas o objetivo é 

permitir ao deficiente visual uma participação ativa e segura ao abrir e fechar portas 

e que ao Aproximando-se de uma porta, o guia poderá dar uma pista verbal ou 

cinestésica e o deficiente visual poderá assumir a posição de passagem estreita. Em 

seguida o guia poderá puxar ou empurrar a porta e o deficiente acompanhando-o, 

elevará o seu braço livre com a palma da mão para frente deslizando a mão pela 

porta até encontrar o trinco. Os dois passam pela porta em posição de passagem 

estreita. O guia poderá fazer uma breve pausa e o deficiente fechará a porta e 

ambos poderão retomar a posição básica. 

 

                      

             

Figura 20, 21 e 22:  Técnica de passagem por portas com guia vidente 
Fonte: Arquivo pessoal  
 
 
 

Para Felippe (2001), a técnica sentando-se, tem como objetivo proporcionar 

ao deficiente visual, habilidades para sentar-se com segurança, independência e 
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naturalidade, podendo examinar e localizar o assento que deseja. Para isso, o guia 

poderá acompanhar o deficiente visual próximo a um assento, descrevendo 

verbalmente sua posição e características, podendo o guia conduzir a mão do 

deficiente até o espaldar ou braço do assento ou então o deficiente poderá contatar 

seu assento com sua própria perna. Antes de assentar-se, o deficiente poderá fazer 

um breve rastreamento do assento observando suas condições de uso e ao 

levantar-se, o deficiente poderá solicitar uma pista verbal ou o guia poderá fazer o 

contato com ele.   

 

Técnica: sentando-se com auxílio do guia vidente 

                               

                 Figura 23: contatando 
                 o espaldar da cadeira                                    Figura 24: rastreando o                                                                

                                Fonte: Arquivo pessoal                                   assento 
                                                                                                        Fonte: Arquivo pessoal                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Sentando-se 
com segurança 

Fonte: arquivo pessoal 
 

 
 

Já na técnica de sentar-se em auditório ou assentos perfilados, o autor 

salienta que o seu objetivo é oferecer ao deficiente visual, maneiras adequadas 

quando estiver acompanhado do guia em auditório ou em ambientes onde tenha 

assentos perfilados. O guia poderá parar e dar uma pista verbal ao deficiente. 

Posicionando-se na frente do deficiente, começando a entrada um ao lado do outro 

segurando apenas com uma das mãos, a mão livre poderá deslizar pelos encostos 

das cadeiras à sua frente. Chegando aos assentos desejados, o guia poderá dar uma 
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pista verbal e o deficiente com a parte de trás de suas pernas fará o contato com o 

seu assento e também um breve rastreamento com as mãos e poderá se assentar. 

Para saírem, poderão ser utilizados os mesmos procedimentos (FELIPPE, 2001). 

 

Técnica: sentando-se em assentos perfilados acompanhado do guia vidente 

                                      

 

Figura 
      Figura 26: contatando o assento com                             Figura 27: Rastreando o assento 
      as pernas                                                                         Fonte: Arquivo pessoal 
      Fonte: Arquivo pessoal                                                     

 
 

De acordo com Felippe (2001), as técnicas de autoproteção são técnicas 

utilizadas pelo deficiente visual nas quais poderá utilizar apenas seu corpo como 

recurso de proteção e segurança. Dentre elas temos: Proteção inferior, Proteção 

superior, rastreamento com a mão, enquadramento e tomada de direção e 

localização de objetos. As autoproteções podem ser utilizadas em conjunto com as 

outras habilidades e sistemas de orientação e mobilidade, tais como: com guia 

vidente, a bengala longa, o cão guia e as ajudas eletrônicas. 

O autor ressalta que a técnica de proteção inferior tem por objetivo formar 

habilidades para que o deficiente visual possa proteger a parte frontal e inferior de seu 

corpo, detectando obstáculos ao nível dos órgãos genitais e da cintura. Com o braço 

estendido na linha mediana do corpo, com o dorso da mão voltado para frente e 

distante do corpo o suficiente para se antecipar as pontas dos pés durante a marcha. 

 

 

Figura 28: proteção inferior 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Entretanto, a técnica de Proteção Superior, tem como objetivo desenvolver 

habilidades no deficiente visual, a fim de proteger a parte superior de seu corpo, 

detectando objetos posicionados ao nível do tórax e do rosto e com o dorso da mão 

voltado para frente, o deficiente visual poderá flexionar o seu braço ao nível do 

ombro, mantendo-o paralelo ao solo. O antebraço protegerá o rosto e tórax e as 

pontas dos dedos e as mãos protegerão o ombro oposto. Da mesma forma que na 

proteção inferior, a mão poderá estar distante do corpo o suficiente para antecipar a 

marcha (FELIPPE, 2001). 

 

 

Figura 29: rastreamento com proteção superior 
Fonte: Arquivo pessoal 

 
 

O autor ainda salienta que, a técnica de Rastreamento com a mão poderá 

favorecer uma orientação segura, através de contato com elementos do meio, 

mantendo a direção desejada, facilitará a localização de determinados objetos. O 

deficiente poderá seguir a linha guia que é uma superfície que indica uma direção a 

seguir como: corrimãos, paredes, balcões, móveis, etc. Poderá rastrear a linha guia 

apenas com o dorso da mão, (de preferência com os dedos mínimo e anular), os 

dedos devem estar relaxados e Semi-fletidos, e a mão deverá antecipar as pontas 

dos pés e a marcha. Dependo do ambiente, esta técnica poderá ser utilizada em 

conjunto com a técnica de proteção inferior. 

 

 

Figura 30: Rastreamento com proteção superior 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Felippe (2001) expõe que, a técnica de Enquadramento e tomada de 

direção tem por Objetivo preparar o deficiente para que possa estabelecer uma 

Linha de marcha reta ou orientada, podendo o deficiente encostar a parte de trás de 

seu corpo, desde a cabeça até o calcanhar em um determinado objeto significativo 

no ambiente (enquadramento). Dessa posição, o deficiente poderá projetar uma 

linha reta de caminhada estabelecida a partir da linha média de seu corpo e 

perpendicular ao objeto que utilizou para fazer o enquadramento (tomada de 

direção). O enquadramento também poderá ser feito com a ponta dos pés ou 

calcanhares em um degrau, ou com os ombros, quadril ou lateral das pernas em um 

objeto (alinhamento paralelo). 

 

 

Figura 31: Técnica de enquadramento e tomada de direção 
                                                         Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Com a técnica de localização de objetos caídos, o deficiente visual poderá 

desenvolver uma eficiente, adequada e segura busca sistemática de objetos e que 

logo que perceber que caiu um objeto, o deficiente deverá parar e caminhar em 

direção ao local onde ele lembra a direção que ouviu o som do objeto ao cair e que 

julga encontrá-lo, podendo agachar-se fazendo a posição de proteção superior e 

poderá iniciar o rastreamento do local fazendo movimentos circulares (leque), 

verticais e horizontais (grade), a partir do meio do corpo usando com o dorso dos 

dedos (FELIPPE, 2001). 

 

Figura 32: Técnica de localização de objetos caídos 
                                                         Fonte: Arquivo pessoal 
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Na técnica de localização de objetos sobre móveis o deficiente poderá 

ficar de pé ou sentado de frente para o móvel, movimentando as duas mãos com o 

dorso voltado para frente, até que perceba a borda do móvel. A partir da borda e 

usando a linha média como referência, deverá iniciar a busca utilizando-se dos 

movimentos de leque e grade. 

 

 
Figura 33: Técnica de localização de objetos sobre a mesa 

Fonte: Arquivo pessoal 
 
 

Na técnica para achar trincos, maçanetas e puxadores o autor ressalta 

que o deficiente poderá usar a linha média do corpo como referência, o deficiente 

visual poderá se posicionar de frente com a porta, janelas ou portão e com o dorso 

das duas mãos voltado para frente, deverá iniciar o rastreamento deslizando-as à 

direita e à esquerda, até encontrar os batentes. Se não conseguiu localizar o que 

desejava, precisará deslizar as mãos acompanhando os batentes ou molduras em 

movimento verticais das mãos (FELIPPE, 2001). 

 

 

Figura 34: Técnica para achar trincos, maçanetas e puxadores 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Já na Técnica para o cumprimento, o autor afirma que o seu objetivo é 

propiciar formas adequadas de cumprimentar outras pessoas. Ao Cumprimentar 

pessoas videntes o deficiente visual poderá posicionar-se de frente para ela, 
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estendendo a mão de forma normal de cumprimento e aguardar a outra pessoa 

segurar a sua mão (FELIPPE, 2001). 

 

 

Figura 35: Técnica de cumprimento entre um deficiente visual e um vidente 
Fonte: Arquivo pessoal 

 
 
 

Ao Cumprimentar pessoas com deficiência visual, os dois deficientes 

visuais deverão posicionar-se um de frente para o outro e estender seus braços 

direitos em frente do seu corpo em diagonal e devem ir deslocando-os com o dorso 

da mão voltado para frente até tocar um ao outro, e assim devem proceder ao 

cumprimento casual. 

 

 

Figura 36: Técnica para o cumprimento entre dois deficientes visuais 
Fonte: Arquivo pessoal 

 
 
 

Conforme o autor, a técnica de Familiarização tem como objetivo permitir 

que o deficiente visual familiarize-se com ambientes diversos com segurança e 

eficiência. Para essa técnica o deficiente visual poderá utilizar-se do Método do 

perímetro no qual o deficiente visual poderá estabelecer um ponto de partida que 

poderá ser a porta principal de acesso ao ambiente. Enquadrando-se paralelo à 

linha da parede ou objeto (linha guia), escolherá arbitrariamente o lado da parede 

que quer iniciar o rastreamento e com a proteção superior, podendo rastrear a linha 

guia, circundando todo seu perímetro até chegar ao ponto de partida.  Se achar 



111 

 

 

 

necessário, poderá fazer novamente todo o perímetro em sentido contrário, podendo 

refazer o perímetro quantas vezes achar necessário. 

Segundo o autor, o deficiente visual poderá também utilizar-se do Método 

do cruzamento, que após o método do perímetro, ele poderá utilizar-se do mesmo 

ponto de partida já estabelecido, fazendo o enquadramento com as costas e cruza 

para o lado oposto em linha reta usando a técnica de proteção superior e inferior. 

Atingindo o lado oposto, deverá fazer pequena exploração do local e novamente se 

enquadrar e iniciar o retorno ao ponto de onde partiu. 

Outros cruzamentos poderão ser feitos utilizando-se os elementos presentes 

no ambiente, como portas, móveis, janelas, etc. até que esteja confiante que já tem 

condições de locomover-se no local com segurança (FELIPPE, 2001). 

 

Técnica de cruzamento 

                                   

                              Figura 37                                                        Figura 38 
Fonte: Arquivo pessoal                                         Fonte: Arquivo pessoal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 39 

Fonte: Arquivo pessoal 
 

 

Felippe (2001) comenta também que o outro método que poderá ser 

utilizado, é o método de Variações que poderá ser realizado com o 

acompanhamento de um guia vidente que poderá fazer as confirmações das 

informações. Segundo o autor, a familiarização poderá e em algumas situações, 

poderá ser realizada utilizando a bengala longa que garantirá maior segurança. 
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O autor ainda salienta que as Técnicas com bengala longa têm como 

objetivo Habilitar o deficiente visual a locomover-se com segurança, eficiência e 

independência tanto em ambientes familiares como em ambientes desconhecidos. 

 

Técnica com bengala longa 

 

 

 
Figura 40: Técnica com a bengala longa                                        

Fonte: Arquivo pessoal 
 

 

 

 

Figura 41: dobrando a bengala 
Fonte: Arquivo pessoal 

                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 
Figura 42: subindo escadas com bengala longa 

Fonte: Arquivo pessoal 
 

 

 

 

 

Figura 43: Descendo escadas com bengala longa 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

                                            

Para o autor, a bengala longa é um dos mais seguros dentre os recursos 

utilizados pelos deficientes visuais, quando utilizada corretamente. Para a utilização 

correta da bengala será necessária, destreza motora, boa percepção tátil-

cinestésico, vivências com a pré-bengala, conhecimento e manipulação da bengala 

e que somente com esses conhecimentos adquiridos, serão iniciadas as técnicas 

que são: Varredura, técnica diagonal (utilizada somente em ambientes internos), 

detecção de objetos, passagem por portas, rastreamento com técnica diagonal, subir 
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e descer escadas, técnicas de toque, técnica de toque e deslize, técnica de deslize, 

rastreamento com técnica de toque, rastreamento em três pontos (FELIPPE, 2001).  

 

Técnica de detecção de objetos com bengala longa 

                    

Figura 44                                          Figura 45 
Fonte: arquivo pessoal                  Fonte: Arquivo pessoal 

 
 

O autor também ressalta que conseguindo realizar todas as técnicas em 

ambiente interno, o deficiente visual receberá instruções para poder locomover-se 

em ambientes externos. Nesta fase, precisará estar sentindo-se tranquilo e 

confiante, pois é nesta etapa do treino que deverá colocar em prática os seus 

conhecimentos e também utilizar os seus sentidos remanescentes, colocando em 

ação sua atenção, concentração, iniciativa para transpor várias situações, pois não 

terá somente contato com o público (sociedade), mais também com vários tipos de 

ambientes, obstáculos, calçadas, ruas, cruzamentos, avenidas, veículos, comércio 

(lojas, shopping, mercearias, etc.), espaços físicos mais variados possíveis 

 

 

 
Figura 46: Técnica para perceber a linha guia 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 47: Seguindo a linha guia com a técnica do toque 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

As diversas técnicas de Orientação e Mobilidade com bengala longa, só 

poderão ser propiciadas ao deficiente visual pelo instrutor que já tenha feito o curso 

de Orientação e Mobilidade e este deverá ser um profissional que respeite as 

individualidades de seus alunos. O mesmo deverá ter consciência que não deverá 

fazer comparações, pois cada um tem suas potencialidades e também suas 

limitações. 

De acordo com o Centro Estadual de Prevenção e Reabilitação de 

Deficientes (CEPRED) (2004), existem maneiras adequadas ao se relacionar com as 

pessoas cegas, a fim de promover a inclusão, tais como:  

Ao andar com uma pessoa cega, oferecer o braço para que ela o segure. E 

não empurrar, pois pelo movimento de seu corpo, ela saberá o que fazer e que para 

duas pessoas poderem caminhar em lugares estreitos, ponha o seu braço para trás 

de modo que a pessoa cega possa seguir você. 

Para auxiliar a pessoa cega a atravessar a rua, é necessário perguntar-lhe 

antes, se ela necessita de ajuda e, em caso positivo, poderá atravessá-la em linha 

reta, senão ela poderá perder a orientação. Se ela estiver sozinha, poderá 

identificar-se ao aproximar-se dela. Evitar brincadeirinhas como: ―Adivinha quem é?‖ 

Em um restaurante, pode-se perguntar se deseja que leia o cardápio e os 

preços para ela, e durante a refeição, perguntar-lhe se quer ajuda para cortar a 

carne, o frango ou para adoçar o café, podendo também explicar-lhe a posição dos 

alimentos no prato. Ex: o arroz está na posição norte do prato, o arroz na posição 

sul, a carne a leste, o refogado a oeste.  

Ao orientá-la a sentar-se, deve-se auxiliar a colocar a mão sobre o braço ou 

encosto da cadeira e ela rastreará o assento com as mãos antes de sentar-se, assim 

será capaz de sentar-se com facilidade e segurança. 
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O autor recomenda que quando observar aspectos inadequados quanto à 

aparência da pessoa cega, (meias trocadas, roupas pelo avesso, zíper aberto, etc.), 

pode-se avisá-la discretamente a respeito de sua roupa. 

 É importante evitar deixar as portas entreabertas. Elas devem estar 

totalmente abertas ou totalmente fechadas e que tente conservar os corredores 

livres de obstáculos podendo avisá-la se a mobília for mudada de lugar. Também 

recomenda que, estando em contato social com uma pessoa cega no trabalho, 

escola, deve-se evitar excluí-la, evitando assim, minimizar a participação dela em 

eventos ou reuniões, pois ela própria decidirá sobre tal participação. Essa atitude é 

uma forma de respeito.  

Ao orientar uma pessoa cega você poderá direcioná-la do modo mais claro 

possível, podendo dizer a ela: à direita, à esquerda, acima, abaixo, para frente ou 

para trás, de acordo com o trajeto a ser percorrido por ela e jamais use os termos 

como: ali, lá, pois ela ficará confusa. As distâncias devem ser indicadas em metros, 

como por exemplo: a uns dez metros à sua frente, à uns dois metros à sua direita. 

O autor recomenda que, em lugar desconhecido para a pessoa cega, muito 

discretamente poderemos dizer-lhe onde as coisas estão distribuídas no ambiente, 

tais como: os degraus, meios-fios, entre outros. Em uma festa, poderemos dizer-lhe, 

quais as pessoas presentes e observar se ela encontra pessoas para conversar, 

para não se sentir constrangida e que possa divertir-se.  

Ao apresentá-la a alguém, poderemos auxiliá-la de modo que ela fique de 

frente para a pessoa apresentada, impedindo que a pessoa cega estenda a mão 

para o lado contrário em que se encontra a outra pessoa. 

Felippe (2001) expõe que durante uma conversar com uma pessoa cega, 

tente sempre falar diretamente, e nunca por intermédio dela. A pessoa cega pode 

ouvir e poderá sentir-se constrangida com essa sua atitude. Você poderá utilizar as 

palavras veja, olhe e cego sem receio. As pessoas cegas também as usam.  O autor 

recomenda que quando nos afastamos da pessoa cega, podemos avisá-la, para 

evitar que ela fique falando sozinha e, ao convidá-la para um evento no qual os 

videntes farão algum tipo de leitura, não podemos nos esquecer de providenciar 

essa mesma leitura em Braille a ela. 

A partir das teorias e das práticas apresentadas, consideramos que não 

podemos negar o comprometimento visual do aluno, pois a aceitação do aluno como 
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ele se apresenta é importante para que juntos, analisemos suas necessidades 

específicas, e assim possamos tomar decisões da conduta mais adequada frente a 

estas necessidades. 

Verificamos várias possibilidades de se promover uma inclusão de qualidade 

e que existem maneiras adequadas de se orientar o aluno deficiente visual quanto à 

sua orientação e locomoção em ambiente escolar de forma segura e autônoma 

promovendo a sua autoconfiança. 

Portanto, é de suma importância que o professor dos alunos com deficiência 

visual, se aproprie dos conhecimentos aqui propostos, devendo enriquecê-los com 

as vivências do cotidiano, de tal forma que as técnicas e procedimentos 

apresentados neste trabalho, tenham real significado para quem ensina e utilidade 

para quem as utiliza. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 
BRASIL. Lei n°9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e 
bases da Educação Nacional. Brasil, 1996. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/lein9394.pdf.>  Acesso em 
12 de dez. 2010. 
 
CAPON, J.J. Desenvolvimento da percepção Motora: Atividades com Movimentos 
Básicos. São Paulo. Manole 1987. 
 
CAPON, J.J.Planos de aulas para atividades perceptivo motora: nível 2. São 
Paulo, Manole, 1989. 
 
Centro Estadual de Prevenção e Reabilitação de Deficiências –CEPRED. Salvador, 
BA: c.2004 (folheto adaptado do livreto Handicapés, escrito pelo Movimento de 
Mulheres Jovens, de Paris, em 16/11/82). E-mail: cepred@saude.ba.gov.br 
Acesso em 10 de jun.2011 
 
COÍN, Rivero; ENRIQUEZ, Maria I. R.. Orientação, Mobilidade e Habilidades da 
Vida Diária In: Deficiência Visual: aspectos psicoevolutivos e educativos. São 
Paulo: Santos, 2003. 
 
CRAFT, D.H. Sensory imparmeints. In: WINNICK, J.P. (Ed.). Adapted physical 
education and sports. Illinois: Human Kinectics Books, 1990.  
 
HOFFMANN, Sonia B. Benefícios da Orientação e Mobilidade: estudo intercultural 
entre Brasil e Portugal. Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 5,  n.14, p.-16,. 
1999. Disponível em: <www.bengalalegal.com> Acesso em: 12 de maio de 2011. 

http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/lein9394.pdf
mailto:cepred@saude.ba.gov.br
http://www.bengalalegal.com/


117 

 

 

 

 
MANTOAN, M. T. (Org.) Caminhos pedagógicos da inclusão.São Paulo-SP. 
Memnon.2001. 
 
MANZINI, E. F. Quais as expectativas com relação à inclusão escolar do ponto 
de vista do educador. Temas sobre o desenvolvimento 7(42),52-54. Marília. 
UNESP. (1999)  
 
NOVI, Rosa.M. Orientação e mobilidade para deficientes visuais: ― O Sol que 
faltava em minha vida‖. Londrina PR. Cotação 1996. 
 
ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE. Disponível em: <www.sac.org.br/ori_mob.htm> 
Acesso em 20 de jul.2011 
 
SHILDER, P. A imagem do corpo: as imagens construtivas da psique. 2. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 1994.  
 
SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA AOS CEGOS – SAC. Disponível em: 
<www.sac.org.br/ori_mob.htm>.  Acesso em 10 de jun.2011 
 
VYGOTSK, L. S. (1996). Obras escogidas, IV. Psicología infantil. (L. Kuper, 
Trad.). Madrid: Visor. (Originalmente publicado em 1934).    
 
WOJNACK, D. Orientação e Mobilidade para as pessoas Visualmente 
Deficientes com Desvantagens Adicionais. Vinã Del Mar, Chile [s.n], 1989. 

 

 
 

http://www.sac.org.br/ori_mob.htm
http://www.sac.org.br/ori_mob.htm


118 

 

 

 

5 CONTRIBUIÇÕES À PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR NO 

PROCESSO DE INCLUSÃO DO ALUNO CEGO NA REDE REGULAR DE ENSINO 

 

Sandra Maria Steigenberger Fier
5
 

 

 

5.1 Cegueira 

 

Segundo Vygotsky (1997) a cegueira deve ser compreendida como uma fonte 

reveladora de atitudes, uma força motriz para a superação de obstáculos e 

dificuldades, mais do que uma deficiência, defeito ou insuficiência de órgão ou função. 

  Antony Moraes, fotógrafo amador que perdeu a visão na fase adulta relata: 

―Eu percebi que o que me incomodava era a dependência que é pior que a cegueira; 

ser dependente humilha, arrasa, acaba com a pessoa. Ser cego não‖ (DOMINGUES 

et al 2010, p 32).  

A superestimação da cegueira como déficit, falta ou incapacidade e a 

supremacia como referencial perceptivo são barreiras que dificultam o 

desenvolvimento da independência, autonomia, confiança, auto- estima e 

segurança. É preciso acreditar e compreender que as pessoas cegas e que 

enxergam tem potencialidade para conhecer, aprender e participar ativamente. As 

informações tátil, auditiva, sinestésicas e olfativas são mais desenvolvidas pelas 

pessoas cegas porque elas utilizam a esses sentidos com mais frequência para 

decodificar e guardar na memória as informações (DOMINGUES et al 2010, p 32).  

Para Vygotsky (1997) a audição tem grande importância na seleção e 

codificação dos sons que são significativos e úteis. O conhecimento tátil não se 

restringe somente ao uso das mãos. O olfato e o paladar funcionam juntos e são 

partes indispensáveis. A aprendizagem visual depende não apenas do olho, mas 

também da capacidade do cérebro de realizar as suas funções: capturar, codificar, 

selecionar e organizar imagens fotografadas pelo olho. Para haver o 

desenvolvimento da eficiência visual é necessário o amadurecimento dos fatores 

anatômicos e fisiológicos do olho, vias óticas e córtex cerebral e o uso dessas 

funções, o exercício de ver. 

                                                 
5
 Professora PDE – Núcleo Regional de Educação – Londrina/PR 
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A avaliação funcional da visão revela dados quantitativos e qualitativos de 

observação sobre o nível da consciência visual, a recepção, assimilação, integração 

e elaboração dos estímulos visuais, bem como sobre o desempenho e o uso 

funcional do potencial da visão. 

Conhecer o desenvolvimento global do aluno, o diagnóstico, a avaliação 

funcional da visão, o contexto familiar e social bem como as alternativas e os 

recursos disponíveis, facilitam o planejamento de atividades e a organização do 

trabalho pedagógico. 

As crianças cegas operam com dois tipos de conceitos: aqueles que têm 

significado real para elas a partir de suas experiências e aqueles que fazem 

referência a situações visuais, que embora sejam importantes meio de comunicação 

podem não ser adequadamente compreendido ou decodificado e ficam desprovidos 

de sentido; desta maneira essas crianças podem utilizar palavras ou expressões 

descontextualizadas ou sem significado real, por não basearem-se em experiência 

diretas. Esse fenômeno segundo Vygotsky (1997) é denominado verbalismo e sua 

preponderância pode ter efeitos negativos em relação à aprendizagem e ao 

desenvolvimento.  

Algumas crianças cegas congênitas podem manifestar maneirismo, ecolalia 

e comportamentos estereotipados, isso porque a falta de visão compromete a 

imitação e deixa um vazio a ser preenchido com outras modalidades de percepção. 

As faltas de conhecimentos, de estímulos, de condições e de recursos adequados 

podem reforçar o comportamento passivo, inibir o interesse e a motivação. A 

escassez de informações restringe o conhecimento em relação ao ambiente, por 

isso, é necessário incentivar o comportamento exploratório, a observação e a 

experimentação para que estes alunos possam ter uma percepção global necessária 

ao processo de análise e síntese. 

O tato é uma habilidade básica que deve ser desenvolvida na criança cega 

de forma contextualizada e significativa, não deve, portanto ser negligenciada na 

educação. O tato fornece informações sobre tamanho, peso, consistência, 

espessura, etc. Enquanto o tato analisa as partes para configurar o todo, a visão é 

imediata, global, simultânea; o tato tem acesso as informações de forma limitada, 

uma vez que os movimentos exploratórios são feitos gradualmente, e o 

reconhecimento de um objeto é processado de modo sequencial e lento; a visão é 
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capaz de perceber cores, formas, tamanho e identificar um objeto à longa distância, 

porém nem o tato nem a visão trabalham sozinhos na atividade de processamento 

de informações e formação de conceitos.  

Portanto é necessário considerar as vivências das pessoas, as noções e os 

conhecimentos anteriores do aluno que se juntarão às novas informações para a 

formação dos conceitos científicos no contexto da escola. A criança cega necessita 

ter acesso e liberdade para explorar, manusear, tocar, receber explicações verbais a 

respeito dos conceitos tateáveis, não tateáveis, abstratos que a cercam, para que 

possa apropriar-se adequadamente destes conhecimentos na escola e fora dela, 

desta maneira os conteúdos escolares são os mesmos para alunos cegos,  

necessitando somente  de recursos didáticos adequados e relativos com as vias de 

percepção não visual. 

A cegueira, quando presente ao nascimento, afeta o desenvolvimento da 

percepção espacial e de distância da identificação das qualidades dos objetos do 

desenvolvimento das habilidades motoras e do campo social. A ausência da visão 

restringe significativamente a aquisição das habilidades dos movimentos, pois 

impede que as principais informações sensoriais sejam captadas, de forma a 

promover os ajustes do tônus muscular e o ―feedback‖ relativo aos resultados dos 

próprios atos. A criança cega é tão dependente do tato que dificilmente elabora, 

planeja ou idealiza algo além do que seu tato possa alcançar. Precisa de mais 

tempo para fazer a distinção fundamental entre o seu ―eu‖ anatômico e todas as 

contingências ambientais sem o auxílio da visão. 

 

 

5.2 Formação de Conceitos da Criança com Cegueira 

 

 De acordo com Sá e Simão (2010), os conceitos formados por pessoas 

cegas diferem na qualidade dos construídos com experiências visuais. Este fato é 

muito relevante e tem que ser bem compreendido, pois a criança cega pode repetir o 

que ouve sem atribuir significados e sentido. 

A formação de conceitos em crianças cegas requer uma atividade intensa e 

contínua que envolve as funções psicológicas superiores em sintonia com os 

desafios e estímulos do meio sociocultural. Assim a linguagem, o pensamento, a 
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atenção, a memória, a abstração, as relações de equivalência, comparação, 

diferenciação e analogia são ativadas e desenvolvidas de forma contínua na 

internalização e na construção das imagens mentais ou representações simbólicas, 

então, há necessidade de recursos pedagógicos e de tecnologia assistida específica 

como suporte ao processo de ensino aprendizagem de pessoas cegas.  

Estes recursos devem fazer parte do planejamento educacional, mas não 

substituem a função do professor. A disponibilidade de recursos tecnológicos 

específicos para alunos cegos, a produção de livros em formato acessível, recurso 

de autodescrição no cinema, na televisão, no teatro, em espetáculos ou em outras 

atividades visuais representam uma nova cultura de valorização da diferença social. 

No desenvolvimento infantil, as crianças cegas possuem o mesmo potencial 

de desenvolvimento e de aprendizagem que as outras crianças. Elas podem ou não 

apresentar dificuldades no processo de ensino aprendizagem, ainda que alguns 

obstáculos ou barreiras dificultem este processo. Obstáculos e as barreiras de 

acessibilidade física ou de comunicação e as limitações na experiência da vida das 

pessoas cegas são muito mais comprometedoras do processo de desenvolvimento e 

de aprendizagem do que a falta de visão, isto é, a cegueira por si só não gera 

dificuldades cognitivas ou de conceitos, porém é necessário entender a história de 

vida e as relações bio-psico-sociais da criança. As dificuldades de elaboração e de 

desenvolvimento de conceitos se originam da falta de experiência que permeiam a 

construção e o acesso ao significado dos conceitos. 

 Em Domingues (et al, 2010, p.33)  o   analista de sistema Sérgio Faria, 

adulto, cego congênito,   expõe como acontece o desenvolvimento deste processo: 

 

[…] a visão é construída na mente, assim como o é para aqueles que possuem o 
sentido da visão. O grande diferencial encontra-se no meio pelo qual a mente 
recebe a informação[...] […] eu me sento na varanda de minha casa, que fica 
cerca de 50 km de São Paulo, e diante de meus olhos mentais, o relevo brota 
exuberante, os vales e as montanhas se formam ricos de detalhes, decorados por 
grandes árvores com suas copas imensas e pássaros multicores [...].  De que 
forma essa imagem se formou na minha mente? É porque sei que a região é 
cheia de montanhas. Você poderia perguntar como eu sei isso?Fácil! Quando 
estou dentro do carro, circulando pela região, percebo que o carro sobe e desce 
grandes ladeiras, faz muitas curvas, etc. Além disso as pessoas que estiveram 
comigo, mesmo que eu não peça, sempre descrevem o que vêem[...] Por 
exemplo, quando chegamos a um determinado local próximo à minha casa, as 
pessoas dizem: ―Nossa! Aqui é tão alto que parece que estamos acima do sol. E 
assim por diante, segue descrevendo sua imagem do sol, do vale que esta logo à 
frente, das matas, etc. Também percebo o cheiro das matas, o frescor da brida 
por entre as árvores. Você consegue perceber que com todas essas informações 
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fica fácil montar a imagem mental. É como um livro. O autor descreve as imagens, 
e você viaja junto com ele. 

 

 

 

5.3 As Cores para a Criança com Cegueira 

 

 De acordo com Domingues et al (2010) para as pessoas cegas, as cores 

podem ser associadas aos modelos, às texturas, às formas, ao tamanho e a outros 

detalhes que ganham importância como pistas ou referências para se conhecer uma 

peça de roupa um sapato ou outro acessório pessoal. O desenvolvimento destas 

habilidades começa em casa, passa pela escola e continua no desenvolvimento afora. 

O filme Vermelho como Céu (2006), dirigido por Cristiano Bortone, conta a 

história de um menino de 10 anos que ficou cego. É um filme cheio de situações que 

constituem um rico material para uso pedagógico, pois há cenas onde se podem 

compreender as vias de percepção não visual na formação de conceitos de cores 

em criança cega. 

As cores são importantes e estão presente na fala, em símbolos, em sinais, 

em conteúdos escolares, em jogos, em competições, em convenções sociais, no 

lazer, na arte, na literatura, na natureza. Portanto o conhecimento e a compreensão 

do conceito de cores são importantes para todas as crianças, sejam elas cegas ou 

não. É o que Lothar Antenor Bazanela, analista de sistema, músico e artesão, cego 

congênito que desenvolveu habilidade e talento para combinar formas e cores na 

confecção de artesanato em macramê relata:  

 

[...] embora tinha perdido a visão aos 5 anos de idade, sempre atentei para 
combinar cores, inicialmente alertado pela minha irmã que me orientava nas 
escolha das roupas e mais tarde por pessoas amigas e de minha confiança 
quanto à estética. Antes de começar um trabalho em macramê, visualizo 
mentalmente um desenho que será formado pela trama dos fios 
[...].(DOMINGUES et al, 2010, p.43). 

 

 

A poetisa e artista plástica Virgínia Vendramini, cega desde a juventude 

dedica-se à confecção de tapetes coloridos, esculturas, cerâmica e pintura. Ela 

cultiva na memória a lembrança das cores que serve de referência para orientar sua 

produção artística: 
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[…] a minha cegueira não é opaca ou escura. Eu vejo pontos coloridos na minha 
frente como se estivessem se movendo. Isso preservou a minha memória de 
cores. Comecei a perceber que eu podia usar isto e projetar mentalmente as 
cores as quais vou trabalhar e harmonizá-la. (DOMINGUES et al, 2010, p.42). 

 

 

 

5.4 Do Lúdico ao Pedagógico 

 

Conforme Simão e Sá (2010), o ambiente escolar deve ser um espaço 

estimulante e enriquecedor para as crianças, onde elas sentem prazer em conhecer 

e desvendar o novo por meio do prazer e entretenimento, pois assim ela estará 

desenvolvendo aspectos emocionais, intelectuais e sociais. As atividades lúdicas 

potencializam a descoberta, o convívio, a interação e também a formação de 

conceitos. Contudo as atividades lúdicas não são tão valorizadas pelos pais e 

educadores quando se trata de uma criança cega. Brincando na grande maioria com 

adultos que enxergam de maneira bastante formal com medo que possam se 

machucar, restringindo-as de irem a lugares e eventos que envolvem experiência 

visual. A criança cega pode e deve participar de brincadeiras com as devidas 

adaptações; o contato com o outro é sempre muito saudável, os brinquedos não 

podem ser vistos como situação de risco ou de perigo, pois a criança cega deve 

aprender a conviver com riscos e limites reais e não imaginários, lidando sempre 

com a sua limitação. 

Siaulys (2005) fez um manual de uma seleção de brinquedos para crianças 

cegas e com baixa visão de todas as idades para que possam serem estimuladas e 

trabalhadas de forma prazerosa e ao mesmo tempo desenvolverem e integrarem os 

sentidos remanescentes de um referencial perceptivo não visual. 

 

 

5.5 Aprendizagem e Alfabetização dos Alunos com Cegueira 

 

O mundo está repleto de objetos coloridos, atrativos, formas, imagens e 

ilustrações se a criança interage com esse meio desde pequena, a todo o momento 

é estimulada a explorar o ambiente guiado pelo sentido da visão. A criança cega 

deve ser estimulada igualmente, pois tem as mesmas potencialidades de 
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desenvolvimento e de aprendizagem, também é importante favorecer um ambiente 

de exploração dos sentidos remanescentes. 

Geralmente, a alfabetização dos alunos cegos é delegada aos professores 

do AEE e equivocadamente os professores do ensino regular pensam que o sistema 

Braile é um método de alfabetização e que o tato substitui a visão, centrando desta 

maneira o ensino na deficiência e a forte vinculação entre o ver e o conhecer. A 

construção de conceitos, dificuldades de compreensão e assimilação, observadas 

em crianças cegas não podem ser confundidas com dificuldades de aprendizagem, 

déficit intelectual ou consequência da ausência de visão. 

 Segundo Simão e Sá (2010), o desenvolvimento de habilidades cognitivas, 

motoras, táteis e de linguagem, sobretudo entre crianças cegas é muito importante 

no processo de construção do conhecimento que envolve os seguintes aspectos: 

convívio com famílias, crianças, adultos, educadores e com outras pessoas do meio 

social. Quando há uma expectativa positiva por parte da família e dos educadores 

que acreditam que estas crianças sejam capazes de aprender a ler, escrever, o 

ambiente torna-se mais favorável e encorajado. 

O acesso aos conteúdos escolares e a construção de conhecimentos não se 

concretizam de forma direta nos alunos cegos, eles precisam de um suporte 

conceitual básico para estabelecer uma rede de significados e incorporar novos 

conhecimentos. O professor deve mediar as experiências da criança cega, a 

qualidade desta mediação é importante para explicação e descrição de tudo que é 

tocado ou não pode ser visto, sem esta mediação, a experiência torna-se frágil, 

limitada e sem vinculação com a realidade. 

De acordo com Ratner (1995, p16), existem três tipos de mediação:a 

consciência, a cooperação e os instrumentos ou a tecnologia. 

 A consciência entendida também como a atividade mental; é uma 

percepção abrangente das coisas e processa ativamente a informação. Analisa, 

sintetiza, delibera, interpreta, planeja, lembra, sente e decidi. É autoconsciente 

quando o indivíduo se dá conta de seu próprio estado e atividade; 

A cooperação social ou sociabilidade e a atividade conjunta, coordenada 

com outros colegas, e inclui cooperação detalhada a participação e moldagem por 

meio das interações estabelecidas com outros colegas, compreensão, finalidade, 

pensamentos e sentimentos dos outros; 
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 Os instrumentos ou a tecnologia, os instrumentos são considerados 

implementadores físicos utilizados para aumentar poderes naturais do organismo 

físico. A criança precisa contar com a mediação dos familiares e professores na 

orientação e interação com o meio físico, da fala e de outras estratégias não visual. 

Uma vez que a falta de visão compromete a capacidade de imitação, mobilidade, o 

sentido de localização e a orientação do corpo no espaço. 

Os professores devem diversificar as forma de participação e realização das 

tarefas escolares para que o aluno cego possa por suas idéias, seus conhecimentos 

prévios e seus pontos de vista, tanto quanto seus colegas de turma, portanto devem 

variar sua forma de comunicação oral, rever procedimentos, adotar novas atitudes e 

posturas, relevando as particularidades originadas pela falta de visão. Devem 

construir novos conhecimentos para organizar atividades pedagógicas com as 

necessidades, os interesses e diferentes modos de aprender dos alunos. 

Os alunos cegos às vezes podem apresentar um desenvolvimento motor 

mais lento devido à falta de motivação, conhecimento prático, conceitos espaciais e 

de controle do ambiente em decorrência das experiências perceptivas. Na escola, 

alguns obstáculos podem dificultar o processo de aprendizagem do aluno cego: 

incompreensão a respeito das implicações da cegueira no desenvolvimento motor, 

intelectual e social; baixa expectativa dos familiares e dos educadores em relação à 

capacidade de aprendizagem; dificuldade de identificação, reconhecimento e 

valorização das necessidades e potencialidades da criança cega; falsa concepção 

de que a cegueira ocasiona dificuldades de aprendizagem e a falta de acesso aos 

conteúdos escolares e de mediação adequada para preencher as lacunas originadas 

pela falta de visão. 

 

 

5.6 Saberes para a Inclusão do Aluno Cego 

 

 Na perspectiva da Educação Inclusiva, a Educação Especial é definida 

como uma modalidade transversal a todos os níveis, etapas e modalidades que 

disponibiliza recursos e serviços realizando também o atendimento educacional 

especializado para complementar ou suplementar à formação dos alunos, público 

alvo  desta  modalidade no  ensino regular. 
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Para a implementação do Decreto nº 6571/2008, a Resolução CNE/ CEB 

nº4/ 2009 no artigo 1º, estabelece que os sistemas de ensino devem matricular os 

alunos da Educação Especial nas classes comuns do Ensino Regular e no 

atendimento educacional especializado da rede pública ou de Instituições 

Comunitárias Confessionais ou Filantrópicas sem fins lucrativos. 

No artigo 5º, o AEE é realizado prioritariamente na Sala de Recursos 

Multifuncionais da própria escola ou de outra, no turno inverso da escolarização, não 

sendo substitutivos às classes comuns. A elaboração e execução do Plano do AEE 

são de competência dos professores que atuam nas salas de recursos 

multifuncionais em articulação com os demais professores do ensino comum, com a 

participação da família e em interface com os demais serviços setoriais que a 

comunidade oferece. 

A implantação das salas de recursos multifuncionais nas escolas da rede 

pública é efetuada sem prejuízo das parcerias  da Secretaria de Educação com os 

demais órgãos responsáveis pelos serviços de saúde, trabalho, assistência e outros 

que têm por finalidade o acesso a recursos e atendimentos clínicos e terapêuticos. 

O mesmo artigo aponta que compete à escola na implantação da Sala de 

Recursos Multifuncionais para a oferta de AEE: 

 
- Contemplar, no Projeto Político Pedagógico - PPP da escola, a oferta do 
atendimento educacional especializado, com professor para o AEE, recursos e 
equipamentos específicos e condições de acessibilidade;  
- Construir o PPP considerando a flexibilidade da organização do AEE, realizado 
individualmente ou em pequenos grupos, conforme o Plano de AEE de cada 
aluno;  
- Matricular, no AEE realizado em sala de recursos multifuncionais, os alunos 
público alvo da educação especial matriculados em classes comuns da própria 
escola e os alunos de outra(s) escola(s) de ensino regular, conforme demanda da 
rede de ensino;  
- Registrar, no Censo Escolar MEC/INEP, a matrícula de alunos público alvo da 
educação especial nas classes comuns; e as matriculas no AEE realizado na sala 
de recursos multifuncionais da escola;  
- Efetivar a articulação pedagógica entre os professores que atuam na sala de 
recursos multifuncionais e os professores das salas de aula comuns, a fim de 
promover as condições de participação e aprendizagem dos alunos;  
- Estabelecer redes de apoio e colaboração com as demais escolas da rede, as 
instituições de educação superior, os centros de AEE e outros, para promover a 
formação dos professores, o acesso a serviços e recursos de acessibilidade, a 
inclusão profissional dos alunos, a produção de materiais didáticos acessíveis e o 
desenvolvimento de estratégias pedagógicas;  
- Promover a participação dos alunos nas ações intersetoriais articuladas junto 
aos demais serviços públicos de saúde, assistência social, trabalho, direitos 
humanos, entre outros.  
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A Nota Técnica SEESP/ GAB/ nº 09/2010:5.8  apresenta as Atribuições do 

Professor que atua no AEE:  

 

-Elaborar, executar e avaliar o Plano de AEE do aluno, contemplando: a 
identificação das habilidades e necessidades educacionais específicas dos 
alunos; a definição e a organização das estratégias, serviços e recursos 
pedagógicos e de acessibilidade; o tipo de atendimento conforme as 
necessidades educacionais específicas dos alunos; o cronograma do atendimento 
e a carga horária, individual ou em pequenos grupos;  
- Programar, acompanhar e avaliar a funcionalidade e a aplicabilidade dos 
recursos pedagógicos e de acessibilidade no AEE, na sala de aula comum e nos 
demais ambientes da escola;  
- Produzir materiais didáticos e pedagógicos acessíveis, considerando as 
necessidades educacionais específicas dos alunos e os desafios que estes 
vivenciam no ensino comum, a partir dos objetivos e das atividades propostas no 
currículo;  
- Estabelecer a articulação com os professores da sala de aula comum e com 
demais profissionais da escola, visando a disponibilização dos serviços e recursos 
e o desenvolvimento de atividades para a participação e aprendizagem dos alunos 
nas atividades escolares; bem como as parcerias com as áreas intersetoriais;  
-Orientar os demais professores e as famílias sobre os recursos pedagógicos e de 
acessibilidade utilizados pelo aluno de forma a ampliar suas habilidades, 
promovendo sua autonomia e participação;  
- Desenvolver atividades próprias do AEE, de acordo com as necessidades 
educacionais específicas dos alunos: ensino da Língua Brasileira de Sinais – 
Libras para alunos com surdez; ensino da Língua Portuguesa escrita para alunos 
com surdez; ensino da Comunicação Aumentativa e Alternativa – CAA; ensino do 
sistema Braille, do uso do soroban e das técnicas para a orientação e mobilidade 
para alunos cegos; ensino da informática acessível e do uso dos recursos de 
Tecnologia Assistiva – TA; ensino de atividades de vida autônoma e social; 
orientação de atividades de enriquecimento curricular para as altas habilidades/ 
superdotação; e promoção de atividades para o desenvolvimento das funções 

mentais superiores.  
 

Da mesma forma, a referida Nota Técnica indica que é necessário que ocorra 

a articulação do centro de AEE com a Escola Regular de acordo com as orientações 

para a organização de Centros de AEE, por meio de: 

 

 Identificação das escolas de ensino regular cujos alunos são atendidos pelo    
centro; o número de alunos de cada escola matriculados no AEE do centro; as 
formas de articulação entre o centro e os gestores dessas escolas.                              
Organização do atendimento educacional especializado no centro de AEE:  
Identificação dos alunos a serem atendidos no centro; previsão de  atendimento 
individual ou em pequenos grupos, conforme necessidades educacionais 
especificas dos alunos; periodicidade, carga horária e atividades do atendimento 
educacional especializado, conforme constante do Plano de AEE do alunos  e 
registro no Censo Escolar MEC/INEP. 

 

Estes são os preceitos legais que tanto o professor que atua nos centros 

especializados para atender os alunos com necessidades educacionais especiais 

(NEE) como os professores  que trabalham  no ensino regular  devem conhecer. 
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Porém os saberes dos professores do Ensino Regular vêm tomando uma 

proporção crítica e abrangente no espaço escolar. Refletir e estudar sobre os 

saberes dos professores é evidenciar os saberes humanos e culturais, passados de 

geração para geração. E ainda para os professores estudarem o que eles sabem ou 

entendem pelos seus próprios conhecimentos, complica, ao ponto de que os sempre 

―sabem tudo‖ (ao entender do aluno), o professor deve sempre estar preparado para 

ter todos os saberes e os alunos prontos para entender todos os saberes dos 

professores. 

Essa reflexão busca propor ao ensino uma série de questionamentos sobre 

o que realmente o professor precisa saber e o que realmente ele sabe para ensinar 

os alunos. 

O que são os saberes docentes? Saberes docentes são aspectos formativos 

e vivenciais que perpassam pela subjetividade de cada professor, que se distingue 

entre os que são natos - aqueles que fazem parte da personalidade e os que se 

apreendem e compreendem-se durante a caminhada constitutiva do trabalhador da 

educação - o que é produzido no cotidiano escolar (TARDIF, 2002). 

 

[...] A grande importância dessa perspectiva reside no fato de os professores 
ocuparem, na escola, uma posição fundamental em relação ao conjunto de 
agentes escolares: em seu trabalho cotidiano com os alunos, 
 são eles os principais atores e mediadores da cultura e dos saberes escolares 
Em suma é sobre os ombros deles que repousa, no fim das contas, a missão 
educativa da escola (TARDIF, 2002, p. 228).      

 

Os professores reconhecem conscientemente quais são os seus saberes? 

Parece que atualmente, o professor encontra-se na posição de um sujeito que 

enfrenta alguns paradoxos, pois está frente a uma cultura em que a geração de 

alunos lhe impõe um ressignificar da prática de sala de aula. Em contrapartida, na 

educação tradicional, onde o professor seguia à risca seu planejamento não havia 

espaço para inseguranças, pois tudo estava previsto e programado. Como enfrentar 

tal situação? 

Tal enfrentamento se revela nas formas mais simples, porque se vê o 

profissional ainda reaproveitando receitas de seus antigos programas de aulas até 

hoje, sua avaliação ainda está impregnada de exigências que requerem do aluno, 

essencialmente a memorização – demonstrando concepções tradicionais da práxis. 
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Ainda têm-se o professor que resiste a entender e utilizar o meio digital. Daí 

comprova-se que os alunos esperam do professor algo que ele pode não ter para 

dar, ou seja, ele não tem competências relacionais e muitas vezes teóricas para 

atendê-lo, sem violentar a si ou aos alunos. Por outro lado, Tardif (2002) propõe que: 

                            

[...] se pare de considerar os professores, por um lado, como técnicos que aplicam 
conhecimentos produzidos por outros (por exemplo: os pesquisadores 
universitários, os peritos em currículo, os funcionários do Ministério da Educação, 
etc, e, por outro lado, como agentes sociais cuja a atividade é determinada 
exclusivamente por forças ou mecanismos sociológicos (por exemplo: a luta de 
classe, a transmissão da cultura de classes, a transmissão da cultura dominante, a 
reprodução dos hábitos e dos campos sociais, as estruturas sociais de dominação, 
etc) ( TARDIF,2002 p. 230). 
 
 

Entende-se que não se pode transformar o saber macro em um saber 

restrito, tão simplesmente, pois o universo da docência é amplo e o saber docente 

não está calcado na reprodução de conteúdos técnicos, nem tão somente na 

atuação social do professor. A que se considerar a subjetividade que envolve a 

prática do professor, dando voz ao mesmo, pontuando o que ele pensa acerca de 

sua atuação e o que o constitui um profissional da educação. 

Outro aspecto a ser considerado frente a subjetividade do professor é o 

contexto em que esteve inserido até o momento, porque neste espaço/ tempo houve 

produções que lhe dão base à existência enquanto professor. 

Que elementos atravessam os saberes docentes e interferem na prática 

profissional? Como efetivar o aperfeiçoamento de tantos outros saberes que, 

intermitentemente se manifestam nas relações profissionais estabelecidas pelos 

professores? 

                          
O tema ―produção de saberes na escola‖ pode referir-se ao aluno e aos processos 
de aprendizagem, ao professor que produz saberes sobre sua disciplina, sua 
profissão e sua experiência, e, também, uma multiplicidade saberes que intervêm 
e circulam na vida escolar (LIBÂNEO, p.11, 2000). 

 

 

Os saberes vêm se reproduzindo a partir de como foram adquiridos os 

saberes dos professores, as salas de aula, os alunos, as escolas, os pais, enfim de 

como era organizada as maneiras de adquirir saberes no princípio da educação. As 

críticas são relevantes sobre as Instituições e os modelos que desenvolvem na 

Formação de Professores. Os estudos sobre os saberes dos docentes ganha 
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destaque há algumas décadas com um movimento mais amplo de profissionalização 

do magistério. 

Aparece a preocupação com a formação docente, a partir de 1980, porém 

nesta época a dimensão sociopolítica dominaria o discurso pedagógico, na qual só 

seria salientada a negatividade da prática pedagógica. 

Na década de 80, a dimensão sociopolítica dominaria o discurso 

pedagógico, sobretudo as relações/determinações sociopolíticas e ideológicas da 

prática pedagógica. [...] Os saberes escolares, os saberes docentes tácitos ou 

implícitos e as crenças epistemológicas, como destaca Linares (1996), seriam muito 

pouco valorizadas e raramente problematizadas ou investigadas tanto pela pesquisa 

acadêmica educacional como pelos programas de formação de professores.  

Embora  a prática pedagógica em sala de aula e os saberes docentes tenha 

começado, neste período, a ser investigados,, as pesquisas não tinham o intuito de 

explicá-los e/ou valorizá-los como formas válidas ou legítimas de saber. Segundo 

Caramão (apud ALVES, 2007) a negatividade da prática pedagógica, isto é, 

procuravam analisar a prática pedagógica e os saberes docentes pelas suas 

carências ou confirmações em relação a um modelo teórico que os idealizava. 

 Conforme Caramão (2009), as contribuições de autores como Maurice 

Tardif e António Nóvoa (1991; 1992), no contexto internacional e Selma Garrido 

Pimenta (2003), Maria Isabel da Cunha (2005), entre outros, no contexto nacional, 

reforçam a importância desses estudos para melhor entendermos o que constitui a 

profissão docente, suas práticas entre outros.Aos poucos as pesquisas e estudos 

demonstram que os professores não só precisam aprender em sua formação inicial 

as teorias do conhecimento científico,mas que estas se entrelaçam aos saberes da 

experiência que esses docentes possuem. As pesquisas e estudos que vem se 

alargando com referência aos saberes docentes, em grande parte, vão além de uma 

abordagem exclusiva acadêmica  científica, perpassam a estrutura organizacional da 

escola, o pessoal e a profissão docente como trabalho. 

Na busca constante que os cursos de formação docente reformulam suas 

bases curriculares, focando-as para as experiências pessoais, organizacionais e 

profissionais as quais o ser professor realmente exige. Pensamos que buscar 

informações sobre os saberes docentes envolve os professores em leituras e 

estudos que instiguem as curiosidades e necessidades individuais de cada aluno. 
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Cada professor apropria-se também no decorrer da profissão dos saberes 

curriculares que correspondem aos conteúdos, objetivos e métodos que se utilizam, 

vivencia novos saberes na medida em que se envolve com os saberes dos 

alunos.Os saberes, o ensinar e o aprender se entrelaçam com as diferenças e 

particularidades de cada sujeito.A escola ao receber alunos com necessidades 

educacionais especiais está exposta aos conhecimentos que cada professor tem ou 

está disposto a passar a ter. O professor necessita estar consciente de que para 

cada desafio precisa esta preparado e atualizado sobre as diferenças que cada ser 

humano poderá apresentar. 

 

[...] A grande importância dessa perspectiva reside no fato de os professores 
ocuparem, na escola, uma posição fundamental em relação ao conjunto de 
agentes escolares: em seu trabalho cotidiano com os alunos são ele os principais 
atores e mediadores da cultura e dos saberes escolares. Em suma é sobre os 
ombros deles que repousa, no fim das contas, a missão educativa da escola 
(TARDIF, 2002, p. 228). 

. 

Pensando assim os fios condutores que são apresentados por Caramão 

(apud TARDIF, 2002) que relata sobre os saberes humanos, no qual cada aluno 

apresenta conhecimentos e saberes prévios, isto é, da relação do professor com o 

seu objeto de trabalho que é o aluno surge a aprendizagem e o conhecimento para 

serem colocados em prática.  

Dessa forma em nossa experiência profissional percebemos que é muito 

importante que o professor do ensino regular com seus conhecimentos teóricos e 

sua experiência profissional faça as adaptações necessárias ao aluno com NEE 

tanto em relação ao material pedagógico, conteúdo ou outro aspecto relacionado a 

sua socialização , pois com a criação das  salas de recursos multifuncionais nas 

escolas ,ele  poderá contar com o apoio dos professores especialistas  que lhe 

darão o suporte. 

 

 

5.7 Orientações necessárias ao professor do ensino regular no relacionamento 

com o aluno cego 

 

Bruno e Mota (2001) destacam algumas orientações que o professor do 

ensino regular deve adotar para facilitar a inclusão do aluno cego em sua sala de 
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aula: tratar o aluno cego como os demais, sem discriminar, rejeitar ou superproteger; 

preparar a turma para recebê-lo; permitir que ele se apresente e que ouça seus 

colegas se apresentarem; sempre que desejar sua participação, dizer seu nome, 

bem como identificar-se quando iniciar um diálogo e informar quando for embora, 

para que o aluno não passe pelo constrangimento de ficar falando sozinho; permita 

que sente-se próximo à sua mesa para que possa ouvir melhor.  

Durante as aulas, as autoras orientam que o professor prefira as explicações 

orais, leia em voz alta e clara e dê mais tempo para que o aluno anote e acompanhe o 

raciocínio; ofereça modelos, objetos e mapas em relevo para exploração tátil, seguidos 

de explicações minuciosas, tenha consciência de que a leitura e escrita Braille são mais 

lentas e cansativas; dê oportunidades para que possa gravar as aulas. 

Para Bruno e Mota (2001), o professor deve perguntar se ele deseja ajuda; 

para guiá-lo, ofereça se braço para que ele segure acima do cotovelo ou coloque sua 

mão sobre seu ombro; explique o ambiente para que ele se localize; se for orientá-lo, 

nunca diga ―ali, mais para lá‖, mas sim, à direita, para frente. e necessário    para que 

desenvolva a prática pedagógica  necessária  ao desenvolvimento do aluno . 

 

 

5.8 Adaptações curriculares de pequeno porte para o aluno cego 

                                 

As adaptações curriculares de Pequeno Porte, segundo Aranha (2000), 

auxiliam o professor para favorecer a aprendizagem de todos os alunos presentes 

em sala de aula. São adaptações promovidas no currículo que venham a permitir e 

promover a participação produtiva dos alunos que apresentam necessidades 

educacionais especiais, na escola, junto com os colegas da mesma faixa etária. 

Estas adaptações são consideradas de pequeno porte porque são de 

responsabilidade e ação exclusiva do professor regente, não exigindo autorização, 

nem dependendo de ação de qualquer outra instância superior nas áreas políticas, 

administrativas e ou técnicas. Elas podem ser implementadas em várias áreas e 

momentos de atuação do professor: na promoção do acesso ao currículo, nos 

ajustes que cabem ao professor, nos objetivos de ensino, no conteúdo, no método 

de ensino, no processo de avaliação, na temporalidade e nas adaptações de 

materiais. 
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Pensamos então, que a partir de seu planejamento, o professor deverá 

considerar a diversidade, o que envolve: a organização do espaço e dos aspectos 

físicos da sala de aula, a seleção, a adaptação e a utilização de equipamentos e 

mobiliários de forma a favorecer a aprendizagem de todos os alunos, o 

planejamento das estratégias de ensino que se pretende adotar em função dos 

objetivos pedagógicos e consequentes conteúdos a serem abordados, a pluralidade 

metodológica tanto para o ensino como para a avaliação, a flexibilização da 

temporalidade. Também é de responsabilidade do professor regente identificar os 

recursos didáticos especiais que alunos seus possam necessitar, para solicitá-los 

junto à direção da escola. 

Para a garantia do acesso do aluno com NEE a todas as instâncias no 

currículo escolar, o professor deverá desenvolver e implementar ajustes tais como:a 

criação de condições físicas, ambientais e materiais para a participação do aluno 

com NEE em sala de aula, o favorecimento de melhores níveis de comunicação e de 

interação do aluno com as pessoas com os quais convive na comunidade escolar, a 

participação do aluno com NEE nas atividades escolares, a aquisição dos 

equipamentos e recursos materiais específicos necessários, a adaptação de  

materiais de uso comum em sala de aula, sistemas alternativos de comunicação, 

tanto no processo de ensino como no processo de avaliação,  eliminação de 

sentimentos de inferioridade, de menos valia, ou de fracasso. 

 Em nossa experiência profissional na Educação Especial, verfificamos que 

uma das responsabilidades do professor, quanto à tarefa de garantir o acesso a 

todos os seus alunos ao conhecimento que lhe cabe, é promover os ajustes na 

utilização do espaço, eles podem ser importantes para permitir que os alunos, por 

exemplo, possam se deslocar sem maiores riscos pela sala de aula para buscar 

material, interagir com a professora ou para se reunir com as colegas para trabalho 

em grupo. 

 Acreditamos, também, que os professores devem estabelecer um 

relacionamento aberto e cordial com a família dos alunos para conhecer melhor suas 

necessidades, hábitos e comportamentos devendo conversar naturalmente e 

esclarecer dúvidas ou responder perguntas dos colegas na sala de aula. Todos 

precisam criar o hábito de evitar a comunicação gestual e visual na interação com 
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esses alunos. Também é  recomendável  evitar a fragilização ou a super proteção e 

combater atitudes discriminatórias. 

 

 

5.9 Necessidades Especiais e Adaptações Específicas para o Aluno Cego 

 

De acordo com Aranha (2000) é muito importante que o professor possibilite 

ao aluno cego um lugar em sala de aula que possa lhe ouvir claramente. 

A disposição do mobiliário da sala também é muito importante para facilitar a 

locomoção e o deslocamento do aluno, e evitar acidentes, quando este precisar 

obter materiais ou informações do professor; 

É necessário sempre que se faça explicações verbais sobre todo o material 

abordado em sala de aula de maneira visual; ler, por exemplo, o conteúdo que 

escreve na lousa. Oferecer suporte físico, verbal e instrucional para a locomoção do 

aluno, no que se refere à orientação espacial e à mobilidade. A oferta da utilização 

de recursos e materiais adaptados disponíveis: pranchas, presilhas para evitar o 

deslizamento do papel na carteira, lupa, máquina de escrever perkins, sorobã, livro 

falado, livros em Braille, equipamento de informática, materiais desportivos como 

bola de guiso, entre outros. 

Geralmente a distribuição do espaço físico não é percebida de forma 

imediata por alunos cegos, tal como ocorre com os que enxergam, por isso é 

necessário possibilitar o conhecimento e o reconhecimento do espaço físico e da 

disposição do mobiliário. A coleta de informações se dará de forma processual e 

analítica através da exploração do espaço concreto da sala de aula e do trajeto 

rotineiro dos alunos: entrada da escola, pátio, cantina, banheiros, biblioteca, 

secretaria, sala dos professores e da diretoria, escadas, obstáculos. 

É necessário que as portas fiquem completamente abertas ou fechadas para 

evitar imprevistos desagradáveis ou acidentes. O mobiliário deve ser estável e 

qualquer alteração deve ser avisada. Os professores devem  reservar um espaço na 

sala de aula com mobiliário adequado para a disposição dos instrumentos utilizados 

por esses alunos que devem incumbir-se da ordem e organização do material para 

assimilar pontos de referência úteis para eles. 
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A falta de visão desperta curiosidades, interesse, inquietações e não raro 

provoca grande impacto no ambiente escolar. Costuma-se ser abordada de forma 

pouco natural e pouco espontânea porque os professores não sabem como 

proceder em relação aos alunos cegos. Eles manifestam dificuldade de aproximação 

e de comunicação, não sabem o que fazer e como fazer. Nesse caso, torna-se 

necessário quebrar o tabu, dissipar os fantasmas, explicitar o conflito e dialogar com 

a situação. Somente assim será possível assimilar novas atitudes, procedimentos e 

posturas (ARANHA, 2000). 

 

 

5.10 Adaptações de Objetivos 

 

Conforme Aranha (2000), o professor poderá fazer nos objetivos 

pedagógicos constantes de seu plano de ensino de forma a adequá-los às 

características e condições do aluno cego. 

O professor pode priorizar determinados objetivos para um aluno, caso essa 

seja a forma de atender às necessidades educacionais. Assim, o professor pode 

investir mais tempo, ou utilizar maior variedade de estratégias pedagógicas na busca 

de alcançar determinados objetivos, em detrimento de outros, menos necessários, 

numa escala de prioridade estabelecida a partir da análise do conhecimento já 

aprendido pelo aluno, e do grau de importância do referido objetivo para o seu 

desenvolvimento e aprendizagem significativa para o aluno. 

Em nossa experiência com alunos cegos, percebemos que o professor 

jamais deverá mudar os objetivos de sua aula para este aluno, mas proporcionar 

uma variedade maior de recursos táteis e sensoriais para que possa compreender o 

conteúdo e atingir desta maneira os objetivos propostos para todos. 

Por exemplo, a introdução do conteúdo de 7ª série de matemática: reta, 

semi-reta, tipos de linhas, ângulos, o professor deverá subsidiar os alunos cegos 

com material adaptado que deverá ser previsto anteriormente em suas horas 

atividades, onde poderá e deverá receber ajuda na confecção e orientação do 

Centro Especializado de sua escola ou do município, onde o aluno é atendido 

(ARANHA, 2000). 
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5.11 Adaptações de conteúdos 

 

Este tipo de adaptação de pode  ser a priorização  de conteúdos, de área ou 

unidades de conteúdos, a reformulação de sequência de conteúdos, ou ainda a 

eliminação de conteúdos secundários, acompanhando as adaptações propostas 

para os objetivos educacionais conforme explicita Aranha (2000). 

Assim, o conteúdo a ser trabalhado com o aluno será sempre de acordo com 

os objetivos postos no plano de ensino, porém a ordem em que o conteúdo e suas 

subdivisões são apresentados, a prioridade que o professor dará às diferentes 

unidades, áreas, itens e subitens do plano de ensino, bem como a importância que 

dará a um determinado conteúdo, é de sua competência decidir, sempre em função 

das necessidades especiais presentes (ARANHA, 2000). 

Salientamos aqui que o professor deve saber que o aluno cego demanda de 

maior tempo na realização das atividades que o vidente, desta maneira deverá evitar 

exercícios repetitivos. O que se preza nesta adaptação é a compreensão da 

realização do exercício, por isso é importante que o aluno cego compreenda o 

conteúdo, como fazer e ter o material necessário para tal, assim o professor poderá 

exigir dele a resolução do exercício de forma autônoma, pois estará em condições 

favoráveis para isso. 

Não podemos esquecer que quando se trabalha um conteúdo onde o 

professor usa o sentido visão quase que totalmente, deverá prever antecipadamente 

material adaptado ao aluno cego para que compreenda e participe da aula. Por 

exemplo, vamos pegar o conteúdo tipos diferentes de caule da 7ª série. Para a 

compreensão deste conteúdo o aluno deverá usar o tato para depois abstrair com 

compreensão, para isso o professor deverá providenciar material adaptado, sempre  

mantendo o contato com o professor do CAEDV de sua escola. Então o aluno cego 

através do tato irá reconhecendo e tirando as dúvidas junto à classe quando houver. 

 

 

5.12 Adaptações do Método de Ensino e da Organização Didática 

 

 Segundo Aranha (2000) adaptar o método de ensino às necessidades de 

cada aluno é, na realidade, um procedimento fundamental na atuação profissional 
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de todo professor, já que o ensino não ocorrerá, de fato, se o professor não atender 

ao jeito que cada um tem para aprender. Faz parte da tarefa de ensinar procurar 

estratégias que melhor respondam às características e às necessidades peculiares 

de cada aluno. 

Há professores que adotam sempre uma mesma maneira em sala de aula: 

ao chegar faz chamada, levam aquele papo introdutório de boas-vindas e de 

identificação da data e do dia da semana, recolhem as tarefas e passam então para 

a apresentação do novo conteúdo; escrevem a matéria na lousa, após terminar a 

atividade de passar, começam ler o que escreveu, depois de terminada a leitura, 

muitas vezes como explicação, passam exercícios para os alunos fazerem, 

enquanto eles fazem as atividades, o professor às vezes vai andando pela classe, 

cuidando para que a disciplina e o silêncio se mantenham, após o tempo que acha 

adequado, passa à correção dos exercícios, às vezes na lousa, às vezes 

individualmente, pedindo que cada aluno leve seu caderno até a mesa do professor 

(ARANHA, 2000). 

Em nossa experiência como professora na Educação Especial, acreditamos 

que o professor do Ensino Regular deverá fazer uma reflexão sobre as 

necessidades específicas de seus alunos, principalmente dos alunos cegos que 

necessitam de adaptações pois desta maneira estará dando condições reais para 

sua efetiva participação, compreensão e aprendizagem em sala de aula. É 

importante que o professor não adote sempre o mesmo procedimento em suas 

aulas, pois realmente acaba se tornando uma aula cansativa e desestimulante. 

Muitas vezes, para responder efetivamente às necessidades educacionais 

especiais de alunos, faz-se necessário modificar nossos procedimentos de ensino, 

tanto introduzindo atividades alternativas às previstas, como introduzindo atividades 

complementares àquelas que havíamos originalmente planejado. 

Para alunos com baixa visão ou cegos, será certamente necessário que o 

professor descreva verbal e minuciosamente as características do conteúdo, ou até 

mesmo manipular o objeto de estudo para receber suas características. Outra 

adaptação no método é a modificação do nível de complexidade das atividades; nem 

todos os alunos conseguem apreender um determinado conteúdo se ele não lhe for 

apresentado passo a passo, mesmo que o tamanho dos passos precise ser diferente 

de aluno para aluno. O professor poderá também ter de fazer modificações na 
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seleção de materiais que havia inicialmente previsto em função dos resultados que 

esteja observando no processo de aprendizagem do aluno. O ajuste de suas ações 

pedagógicas tem sempre de estar atrelado ao processo de aprendizagem do aluno. 

 

 

5.13 Adaptações no Processo de Avaliação 

 

Segundo Aranha (2000) as avaliações podem ser modificadas . Devemos 

utilizar vários procedimentos de avaliação, adaptando-os desta maneira às 

necessidades e peculiaridades de cada aluno cego. 

O professor pode utilizar a escrita Braille, onde o aluno cego irá ler 

posteriormente as respostas ao professor, também poderão ser feitas avaliações 

orais onde poderá gravar as respostas do aluno cego. 

O professor deverá analisar as avaliações antes de encaminhar ao aluno, 

tomando o cuidado para não exigir questões repetitivas, isto criará uma situação  de 

maior morosidade ao aluno cego, pois ele terá a leitura da avaliação em Braille 

depois deverá utilizar a máquina e posteriormente o sorobã quando for uma 

avaliação de matemática, vejamos isto não significa que o professor vai diferenciar a 

avaliação, de maneira alguma, como foi dito  nas adaptações de conteúdos se o 

professor der as condições necessários para aprender o conteúdo, nas avaliações 

não será necessário mais que uma questão do que foi  trabalhado em sala 

(ARANHA, 2000). 

 

 

5.14 Adaptações na temporalidade do Processo Ensino Aprendizagem 

 

 Este é outro aspecto em que Aranha (2000) enfatiza, pois o professor pode 

organizar a tempo das atividades propostas, levando-se em conta que atividades 

exclusivamente escritas tomarão mais tempo dos alunos cegos, poderá ser feita 

também avaliações, atividades orais ou lidas com as respostas digitadas em Braille. 

O importante é que o aluno esteja consciente de que tem que realizar as atividades 

propostas à classe, e que terá que realizar as atividades da mesma maneira que os 
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outros colegas. O professor também pode usar o bom senso de permitir que o aluno 

termine as avaliações em outro lugar quando o tempo for insuficiente. 

Em nosso trabalho com alunos cegos, percebemos de que deverá haver 

uma harmonia na relação professor/aluno. O aluno cego deverá realizar as 

atividades em sala de aula como os outros videntes, porém o professor deverá estar 

bem consciente de que quantidade para o aluno cego não é importante mas que 

consiga realizar a atividade sozinho  sabendo que compreendeu  o conteúdo 

explicado e num tempo maior que o aluno vidente. Então o professor deverá ter a 

sensibilidade e  percepção de saber o tempo necessário e o aluno ter   a liberdade 

de  dizer quando não compreendeu o conteúdo quantas vezes  for preciso. 

 

 

5.15 Adaptações de Materiais e Recursos Didáticos 

 

 É muito importante a questão das adaptações de materiais pois os recursos 

didáticos visuais geram uma visão fragmentada da realidade e desvia o foco de 

interesse e motivação dos alunos cegos e com baixa visão. Os recursos destinados 

ao AEE desses alunos devem ser inseridos em situações e vivências cotidianas que 

estimulem a exploração e desenvolvimento dos outros sentidos. A variedade, a 

adequação e a qualidade dos recursos disponíveis possibilitam o acesso ao 

conhecimento, à comunicação e à aprendizagem significativa. Com bom senso e 

criatividade, é possível selecionar, confeccionar ou adaptar recursos abrangentes de 

uso específico (ARANHA, 2000). 

A confecção de recursos didáticos para alunos cegos, deve se basear em 

alguns critérios muito importantes para a eficiência de sua utilização. A fidelidade da 

representação que deve ser tão exata quanto possível em relação ao modelo 

original, além disso, deve ser atraente para a visão e agradável para o tato. A 

adequação é outro critério a ser respeitado, considerando-se a pertinência em 

relação ao conteúdo e à faixa etária. As dimensões e o tamanho devem ser 

observados. Objetos ou desenhos em relevo pequeno demais não ressaltam 

detalhes de suas partes componentes ou se perdem com facilidade. O exagero no 

tamanho pode prejudicar a apresentação da totalidade dificultando a percepção 

global. A estimulação visual baseia-se na escolha adequada do material, que deve 
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ter cores fortes ou contrastes que melhor se adaptem à limitação visual de cada 

aluno e significação tátil. 

O relevo deve ser facilmente percebido pelo tato e, sempre que possível, 

constituir-se de diferentes texturas para melhor destacar as partes componentes do 

todo. Contrastes do tipo liso/áspero, fino/espesso, permitem distinções adequadas. 

O material não deve provocar rejeição ao manuseio e ser resistente para que não se 

estrague facilmente à exploração tátil e ao manuseio constante. Deve ser simples e 

de manuseio fácil, proporcionando uma  prática utilização e não deve oferecer perigo 

aos alunos. 

A utilização de maquetes e de modelos é uma boa maneira de trabalhar as 

noções e conceitos relacionados aos acidentes geográficos, ao sistema planetário e 

aos fenômenos da natureza. Os modelos devem ser criteriosamente escolhidos e 

demonstrados com explicações objetivas. Os mapas políticos, hidrográficos e outros 

podem ser representados em relevo, utilizando-se de cartolina, linha, barbante, cola 

e outros materiais de diferentes texturas. A riqueza de detalhes em um mapa pode 

dificultar a percepção de aspectos significativos. A transcrição de um texto ou de um 

livro para o sistema braille tem características específicas em relação ao tamanho, à 

paginação, à representação gráfica, aos mapas e às ilustrações devendo ser fiel ao 

conteúdo e respeitar normas e critérios estabelecidos pela Comissão Brasileira do 

Braille (ARANHA, 2000). 

Seguem alguns modelos de atividades adaptadas para alunos cegos: 

 

 

          

Figura  1 -   tipos de caule                                                         Figura 2 – tipos de caule 
Fonte: Arquivo pessoal                                                  Fonte:  Arquivo pessoal 
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Figura 3 –  régua e transferidor adaptados                   Figura 4 - tipos de caule 
Fonte:  Arquivo pessoal                                                 Fonte:   Arquivo pessoal 
  

 
 

            
 

Figura 5 –  mapa do Paraná em alto relevo                      Figura 6 – transferidor adaptado 
Fonte:  Arquivo pessoal                                                     Fonte:  Arquivo pessoal    
 

 

       

Figura 7 – relógio em termoform com escrita em                 Figura 8- tabela periódica 
                  Braile                                                                   Fonte:  Arquivo pessoal 
Fonte: Arquivo pessoal                                                          
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Figura 9 - ligações químicas                                         Figura 10 -  ligação de moléculas 
Fonte:  Arquivo pessoal                                                Fonte:  Arquivo pessoal 

 
 

 

  

Figura11- Atividade de  matemática                     Figura12- Atividade adaptada de matemática 
Fonte:  Arquivo pessoal                                        Fonte:  Arquivo pessoal 
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Figura 13- atividade adaptada de literatura                  Figura 14 – atividade de literatura 
Fonte:  Arquivo pessoal                                                Fonte:  Arquivo pessoal 
 
 

Esses foram alguns exemplos de Adaptações Curriculares de Pequeno 

Porte, respostas educacionais que o professor pode e deve oferecer aos alunos 

cegos a sala de aula. Eles, porém não esgotam as necessidades, nem tampouco as 

possibilidades de ação.  

Essas adaptações resguardam o caráter de flexibilidade e dinamicidade que 

o currículo escolar deve ter; não é proposto situações remediativas, nem justifica a 

cristalização do fazer pedagógico igualmente produzido por todos em sala de aula, 

da mesma maneira não é defendido que o aluno cego se adapte à estrutura da 

escola, mas numa convicção de que aluno/professor devem se aprimorar para 

alcançar a eficiência da educação a partir da interatividade.  

Para trabalhar com os alunos com cegos é, essencial que o professor tenha 

a certeza de que as responsabilidades e as situações do dia-a-dia são sempre 

resolvidas pelos conhecimentos que ele traz em sua ―bagagem‖, através da sua 

subjetividade.  

O professor como agente de mudança nos processos escolares deve 

pretender a cada situação de desafio com os alunos cegos buscar novos 
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conhecimentos que possam envolver as aprendizagens e os conceitos que deverão 

ser desenvolvidos durante os trabalhos práticos onde eles possam se sentir parte 

integrante do ensinar e aprender através de descobertas e pesquisas  durante sua 

permanência na escola. 

Se cada aluno aprende partindo da sua experiência de vida, suas 

necessidades específicas, entendemos que o professor prevê uma participação na 

vida do aluno como forma de aprendizagem e entendimento dos conceitos  porém 

não esgotam as necessidades, nem tampouco as possibilidades de ação. Este 

documento  oferece  ao professor  conhecimentos  específicos à necessidade de 

seu aluno com cegueira, podendo então respaldá-lo em adaptações que  

resguardam o caráter de flexibilidade e dinamicidade que o currículo escolar deve ter 

onde não é proposto situações remediativas, nem justifica a cristalização do fazer 

pedagógico igualmente produzido por todos em sala de aula, da mesma maneira 

não é defendido que o aluno cego se adapte à estrutura da escola, mas numa 

convicção de que aluno/professor devem se aprimorar para alcançar a eficiência da 

educação a partir da interatividade. 

Espera-se então que o professor possa usá-lo em sua prática pedagógica  

como  material que venha a acrescentar seus conhecimentos e contribuir na 

integração e inclusão do aluno cego na rede regular de ensino. 
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