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Resumo: 

 

A inclusão de alunos com necessidades especiais 
constitui-se em uma tarefa desafiadora, para os 
professores do ensino comum. Lidar com as diferentes 
especificidades de cada área requer noções básicas, que 
levem o aluno a apropriar-se do conhecimento 
sistematizado escolar. Assim, este estudo oferece ao 
professor, especialmente do ensino comum, subsídios 
teóricos e práticos metodológicos para auxiliá-lo em sua 
ação docente. Sua organização tem formato de caderno 
pedagógico, dividido em oito unidades, assim 
organizadas: na primeira, as reflexões serão acerca dos 
conceitos, a evolução histórica, os pressupostos legais, 
além do embasamento teórico fundamentado na teoria 
histórico cultural, defendida por Vygotsky, sobre a 
educação do escolar com deficiência visual; a segunda e  
terceira  abordam o sistema de escrita  e leitura Braille; a  
quarta e quinta unidades tratam do conhecimento do 
soroban, instrumento mediador para o ensino da 
matemática; a sexta, os aspectos relativos à Orientação e 
mobilidade,  isto é, a  Locomoção da pessoa com 
deficiência visual;  a sétima os recursos tecnológicos 
comumente utilizados na área e, finalmente, a  oitava 
propõe  discussões acerca da temática levantada, ou 
melhor, das complementações curriculares especificas,  
esperando  por meio desta intervenção, contribuir 
efetivamente para sanar as dificuldades apresentadas e 
relatadas pelo professor quanto ao atendimento ao aluno 
com deficiência visual. 

Palavras-chave: 
Deficiência Visual. Inclusão. Complementações 
Curriculares Específicas. 

Formato do Material Didático: Caderno Pedagógico 

Público: 
Professores da Educação Básica. 
 



INTRODUÇÃO 

 

 

 Embora a inclusão educacional de alunos com deficiência não seja novidade, 

ainda há muitas dificuldades a serem  enfrentadas e eliminadas por nós, a fim de 

que possamos atender a todos os escolares em suas diferenças e necessidades, 

contribuindo para a formação de todos os seres que a nós estão subordinados no 

processo educativo, com a intenção de levá-los a se apropriarem do conhecimento 

formal, desenvolvam suas potencialidades e sejam capazes de acompanhar a 

evolução da sociedade, cooperando para que ela seja menos  excludente. 

Os paradigmas da inclusão de alunos com necessidades educacionais 

especiais vêm acontecendo desde a década de 1990, validada por documentos tais 

como a Constituição de 1988 art. 208, a Declaração de Salamanca de 1994, a Lei 

9394/96 - LDB - art. 57 e 58, entre outros, asseguram, especialmente, às pessoas 

com deficiência o direito à escolarização.  

O professor, em  seu cotidiano escolar, observa   nas diversas turmas da 

escola, a  presença dos  alunos com deficiência e, a cada dia  ele tem consciência 

que é necessário atender este educando em suas especificidades. Portanto, é 

preciso repensar as ações para que a inclusão não seja apenas assegurada 

legalmente, mas se concretize realmente na sala de aula. 

Como professora de educação especial, na área da deficiência visual, realizo   

visitas nas escolas em que os alunos efetivam sua escolaridade comum. Durante 

tais visitas, ouço os professores se queixarem da falta de formação ou de preparo 

para o atendimento ao aluno com deficiência, na classe regular ou comum a todos 

os alunos. Não é raro, ouvir os colegas comentarem que não conhecem o Sistema 

Braille, o qual permite aos alunos com cegueira o acesso a escrita e leitura por meio 

de um código em relevo; o soroban para a realização de operações matemáticas; a 

orientação e mobilidade para auxiliar o deficiente visual a se locomover com maior 

independência; a informática acessível que possibilita maior agilidade e melhor 

acompanhamento das atividades e exercícios em sala de aula. Enfim, desconhecem 

as adequações necessárias para auxiliar alunos com cegueira ou baixa visão grave 

durante o momento sistematizado de aprendizagem. 

Assim, ao ingressar no Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado 

do Paraná – PDE/PR, percebendo a necessidade dos docentes de conhecerem 



melhor as complementações curriculares específicas da área visual, surgiu a 

oportunidade de realizar estudos que contemplassem tal problemática e, fosse ao 

encontro das necessidades do professor, em  diminuir a lacuna, quanto a falta de 

conhecimento das áreas específicas  para o atendimento do educando com cegueira 

ou baixa visão grave, utilizando as adequações necessárias para o acesso ao 

conhecimento escolar. Portanto, esta produção didática pedagógica tem como 

finalidade proporcionar reflexões e/ou estudos acerca das atividades/adequações 

curriculares para o atendimento ao aluno com deficiência visual, utilizando como 

referencial a teoria histórico-cultural de Vygotsky e seus seguidores. Levando em 

consideração, as necessidades educativas especiais dos alunos, motivo central 

desta temática, contribuindo para que o educando com deficiência visual possa ter, 

em suas diferenças ou limitações, as mesmas condições de apropriar-se do 

conhecimento sistematizado e socialmente produzido,  durante sua escolarização. 

A produção didática pedagógica está estruturada no formato de Caderno 

Pedagógico. Busca refletir e oferecer estratégias para a inclusão do aluno com 

deficiência visual. O Caderno Pedagógico planejará um curso para professores da 

educação básica com carga horária de 32h/a. As aulas acontecerão no Colégio 

Estadual Professor Paulo Alberto Tomazinho, às quartas-feiras no período noturno. 

Acontecerá no primeiro semestre de 2015. Nos encontros, serão discutidos temas e 

conhecimentos acerca das complementações curriculares específicas, necessárias 

para  promover a   aprendizagem  escolar e o desenvolvimento que, historicamente, 

envolvem a pessoa com deficiência visual e, como já mencionado, utilizará como 

referencial teórico,  as contribuições da teoria histórico-cultural de Vygotsky,  

referentes ao processo educacional da pessoa com deficiência visual. 

Este trabalho foi elaborado para ser utilizado com professores da educação 

básica, mas poderá ser empregado com pessoas da comunidade que queiram 

aprender sobre as atividades já mencionadas. 

Faz-se necessário, ainda, enfatizar que esta produção não traz receitas 

prontas, mas trata-se de um trabalho que busca trazer direcionamentos que auxiliem 

o professor diante dos desafios da educação inclusiva. 

É importante ressaltar que este curso não tem a função de preparar o 

professor para atuar como professor especializado, mas sim de subsidiar as ações 

específicas necessárias para melhor atendimento do aluno no ensino comum, na 

tentativa de resolver a problemática questionada nesta formação. 



CADERNO PEDAGÓGICO – ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

UNIDADE I 

 

1. Tema: INTRODUÇÃO À DEFICIÊNCIA VISUAL 

1.1 Subtema: Conceitos, História, Legislação e Contribuições Sócio-históricas. 

 

2. Público alvo: Professores da educação básica 

2.1. Tempo/C/Horária: 4h/a 

 

3. Objetivos: 

3.1. Objetivo geral: Compreender a importância da capacitação e do domínio de 

estratégias para lidar com alunos DV no cotidiano da escola. 

3.2. Objetivos específicos:  

3.2.1  Conceituar e caracterizar a DV. 

3.2.2 Identificar os principais acontecimentos históricos na evolução da educação 

com DV. 

3.2.3 Conhecer e analisar a legislação pertinente à educação da pessoa com 

deficiência; 

3.2.4 Descrever as principais contribuições da Teoria Histórico-cultural na 

compreensão e na lida com a DV. 

 

4. Conteúdos: 

4.1  Conceitos e características da DV 

4.2  Breve Histórico da DV no mundo e no Brasil 

4.3  Legislação sobre a DV 

4.4  Contribuições da Teoria Histórico – cultural 

 

5. Metodologia: 

5.1  Dinâmica dos olhos vendados: 

5.1.2  Objetivo: Experimentar a falta da visão e utilizar os sentidos remanescentes. 

Esta técnica terá inicio antes da entrada dos participantes na sala de aula. 

Os participantes serão vendados na entrada  e deverão localizar uma cadeira para 

se sentar. A sala deverá estar com as cadeiras em meio circulo e distantes a 



aproximadamente 1,50m da parede, para que os alunos-professores tenham 

condições de se locomover e localizarem uma cadeira vaga. 

5.1.3 Após a entrada de todos, deverão ainda permanecer vendados e serão feitos 

os seguintes questionamentos: 

• Hoje você não está utilizando a visão, durante estes minutos. 

• Como você percebe o ambiente a sua volta? Estamos em uma sala grande ou 

pequena? Qual o formato dela, retangular, quadrada, oval, circular? 

• Você consegue observar os barulhos fora desta sala? Esta ventando aqui dentro? 

• E quanto ao seu aluno, você já parou para pensar que ele experimenta a sensação 

de não enxergar o tempo todo? 

• Tente se colocar em seu lugar por alguns instantes... 

5.1.4 Aguardar um minuto e solicitar  para retirarem a venda. 

5.1.5 Em seguida realizar o seguinte questionamento: 

• Qual a sensação ou sentimento ao vivenciar a falta da visão? 

• Abrir também para outras colocações ou contribuições dos participantes. 

5.1.6 Finalizar a vivência com considerações a partir das colocações dos 

participantes. 

5.2.Após a dinâmica, desejar as boas vindas e conversar sobre o desenvolvimento 

do curso, explicando que o mesmo faz parte do Projeto de Desenvolvimento 

Educacional - PDE, sendo esta, a terceira etapa de sua composição, ou seja, a 

Implementação do Projeto de Intervenção. Expor que serão realizados oito (8) 

encontros de quatro h/a, totalizando 32h/a. Em cada módulo, serão abordados 

temas que envolvem a educação e a inclusão da pessoa com deficiência visual:  

Portanto, nesta  primeira unidade, serão desenvolvidos assuntos referentes aos 

conceitos, evolução histórica, subsídios legais e as contribuições da teoria 

concebida por Vygotsky, isto é, a teoria histórico cultural. Nas demais, o enfoque 

será dado às complementações curriculares específicas para a escolarização do 

aluno com deficiência visual. Desta forma a segunda e terceira unidades abordam 

aspectos relativos ao Sistema Braille, a quarta e quinta os conteúdos são referentes 

à utilização do soroban, instrumento utilizado para cálculos matemáticos por alunos 

com deficiência visual. Na sexta, será trabalhada, a Orientação e Mobilidade da 

pessoa com cegueira ou baixa visão grave. Na sétima a informática acessível e 

finalmente na oitava, será realizado um debate, tendo como ação norteadora um 



filme sobre a temática em questão. As aulas envolverão a teoria e a prática dos 

referidos conteúdos.   

5.2.1 Abrir para dúvidas e questionamentos acerca da organização do curso. 

5.3 Apresentação dos conteúdos teóricos por meio de aula expositiva com a 

utilização de slides no projetor multimídia  

5.3.1 Entendendo a deficiência visual – conceitos e características 

5.3.2 A História da Pessoa com deficiência visual no Brasil e no Mundo:  

5.4  Apresentação do vídeo: Visão histórica da deficiência 

5.5 Educação Inclusiva – Subsídios Legais 

5.6 Contribuições da Teoria Histórico Cultural 

5.7 Durante a aula expositiva abrir para questionamentos 

 

6. Recursos: 

6.1 Sala de aula; 

6.2 Cadeiras e carteiras; 

6.3 Oclusor (vendas); 

6.4 Data show e notebook; 

6.5 Papel sulfite, canetas e lápis;  

6.6 Caixa de som. 

6.7 Quadro de giz e gizes 

 

7.Avaliação: 

A avaliação se realizará por meio da participação dos cursistas e ao final será 

solicitada uma  auto-avaliação quanto aos aspectos abordados na unidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE II 

 

1. Tema: SISTEMA BRAILLE: O PRAZER DA LEITURA EM NOSSAS MÃOS 

Figura – Sistema Braille 

           
 
Fonte: domínio público 
:https://www.google.com.br/search?q=figuras+do+sistema+brail
le+dominio+p%C3%BAblico&espv=2&biw=1280&bih=691&sour
ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=FMGEVNT1LceEgwS1sYLoAw&
ved=0CAYQ_AUoAQ 

 

1.1 Subtema: Aprendizagem do Sistema Braille 

 

2.  Público alvo: Professores da educação básica 

2.1 Tempo/c/h: 4h/a 

 

3.  Objetivos: 

3.1 Objetivo geral: 

Proporcionar ao professor, subsídios para que possa auxiliar ativamente o aluno 

com deficiência visual em sala de aula 

3.2 Objetivos específicos:  

3.2.1 Oferecer acesso ao conhecimento do Sistema de escrita e  leitura Braille; 

3.2.2  Mediar a aprendizagem dos recursos e técnicas específicas da educação da 

pessoa com deficiência visual; 

3.2.3 Reconhecer e explorar os caracteres Braille, com domínio no ato da escrita. 

 

4. Conteúdos: 

4.1 Louis Braille: vida e obra  

4.2 Definição do Sistema Braille 

CADERNO%20PEDAGu00D3GICO%20-%20produu00E7u00E3o%20didu00E1tico%20-%20%20%2030-11-2014.docx
CADERNO%20PEDAGu00D3GICO%20-%20produu00E7u00E3o%20didu00E1tico%20-%20%20%2030-11-2014.docx
CADERNO%20PEDAGu00D3GICO%20-%20produu00E7u00E3o%20didu00E1tico%20-%20%20%2030-11-2014.docx
CADERNO%20PEDAGu00D3GICO%20-%20produu00E7u00E3o%20didu00E1tico%20-%20%20%2030-11-2014.docx


4.3 Conhecimento do material usado para a escrita e leitura Braile: reglete, punção, 

máquina Perkins e demais recursos específicos da área visual; 

4.4 Identificação dos pontos em relevo; 

4.5 Verificação e treinamento da coordenação motora; 

4.6 Primeiros símbolos Braille; 

4.7 Prática de escrita 

 

5.Metodologia: 

5.1 Apresentação de vídeo, sobre o tema: Chico Anysio - Escolinha do Professor 

Raimundo - Rolando Lero: Quando Louis Braille ficou cego: Fonte: 

http://www.youtube.com/watch?v=pTqcCWoavO8  

5.2 Exibição de slides  expondo o conteúdo teórico, explicando sobre a vida e o 

legado de Louis Braille e o surgimento do Sistema Braille.  

5.3 Apresentar o processo de desenvolvimento, enfatizando que o Sistema Braille é 

conhecido universalmente como código ou meio de leitura e escrita das pessoas 

cegas. Baseia-se na constituição de seis pontos dos quais é possível realizar 63 

combinações que representam as letras do alfabeto convencional e suas variações 

como os acentos, a pontuação, os números, os símbolos matemáticos e químicos e 

até as notas musicais. Os seis pontos formam o que se convencionou chamar de 

"cela Braille". Estes seis pontos são caracteres de leitura e escrita tátil e estão 

dispostos em duas colunas de três pontos. Para facilitar a sua identificação, os 

pontos são enumerados da seguinte forma:: em duas colunas: 

Do alto para baixo, coluna da esquerda: pontos 1-2-3;  

Do alto para baixo, coluna da direita: pontos 4-5-6. 

1  4 
2  5 
3  6 

 
Conforme combinados os pontos entre si, constituirão as letras; por exemplo, o 

ponto 1, sozinho, representa “a”: 

1  4  - a 
2  5 
3  6 

3 

                                                      5.4 Expor o material utilizado para a produção Braille, explicitando que o equipamento 

utilizado para a escrita consiste em uma placa ou régua dupla que abre e fecha com 

apoio de dobradiças as quais devem ser posicionadas à esquerda. A abertura desta 

http://www.youtube.com/watch?v=pTqcCWoavO8


placa está destinada ao papel sulfite, o qual possui uma gramatura mais espessa 

(igual ou superior a 120 g/m²). Este papel deve ser fixado entre a placa inferior e a 

superior. Está placa contém quatro linhas. Na parte superior se encontram 

retângulos verticais vazados, cada um contém seis pontos na disposição de uma 

“cela” Braille. Na placa inferior, encontram-se várias “celas” Braille em baixo relevo. 

O punção é o instrumento perfurador com uma base de apoio, comumente 

lembrando o formato de uma pêra de um lado e do outro a extremidade  pontiaguda. 

Ele deve ser colocado dentro de cada janela e um a um, pressionam-se os pontos 

necessários para a formação de cada letra. Observa-se, ainda, que cada letra deve 

ocupar uma “cela” Braille, para a composição da palavra. A máquina de escrever 

Braille lembra a antiga máquina de datilografia, no entanto, ela possui (6) seis teclas 

que correspondem aos seis pontos da “cela” Braille, assim, para se obter uma letra é 

preciso pressionar juntas as teclas correspondentes aos pontos da “cela” Braille, 

além destas seis teclas existentes, há ainda outras três, que representam  o espaço, 

entre uma palavra e, a  outra é  a tecla, para mudar de linha e outra ainda, é a  tecla 

para voltar o cursor. Faz-se, aqui, uma observação que na reglete a escrita é 

realizada da direita para a esquerda e na máquina se escreve normalmente da 

esquerda para a direita. 

Existem, também, diversos materiais que representam a “cela” Braille, como o “gira 

Braille”, objeto composto por três cubos giratórios que combinados formam os 

símbolos do código Braille.  

5.4.1 Comentar e demonstrar as possibilidades de confecção de celas individuais, 

utilizando materiais recicláveis como bandejas de isopor, papelão, caixas de ovos, 

E.V.A. e outros materiais. 

5.5 Entregar o material (reglete, punção e sulfite 120m/g²) aos cursistas para a 

verificação e treinamento da coordenação motora, aplicando todas as etapas já 

anteriormente explanadas permitindo a  prática  do uso da regelte 

5.6 Permitir que os professores participantes perfurem as “celas” aleatoriamente. 

5.7 Formação das primeiras letras por meio da escrita na reglete. 

5.8 Praticar a utilização da reglete e punção com exercícios exploratórios, utilizando 

tabela de escrita e tabela de leitura do código Braille, em anexo. 

 

6. Recursos: 

6.1 Apostila do conteúdo 



6.2 Sala de aula, cadeiras e carteiras; 

6.3 Datashow e pen drive 

6.4 Materiais táteis de apoio e em relevo: livros com papel brailon de figuras 

diversas, alfabeto Braille em relevo, quadro de texturas diversas, linhas sinuosas, 

retas, quebradas e outras, produzidas com barbantes, linhas de crochê, cola em 

relevo entre outros. 

6.5 Materiais diversos confeccionados com sucata, como cela Braille em bandeja de 

isopor e papelão. 

6.6 Regletes e punções – sulfites com gramatura 120g/m² e sulfite A4; Máquina 

Perkins; 

6.7 Lousa e giz. 

 

7. Avaliação: 

O professor aluno será avaliado de forma contínua ao longo do processo, de acordo 

com sua participação, interesse e conclusão das atividades propostas. 

 

 

 

 

Escrevendo na máquina de Braille 

 

Fonte:Rosana Urbanski – acervo pessoal 

 

 

 

 

 



UNIDADE III 

 

1.Tema: SISTEMA BRAILLE 

1.1Subtema: Código Braille, como ferramenta de comunicação de escrita e leitura e  

acesso aos conteúdos de ensino na Educação formal Básica 

 

2. Público Alvo: Professores da Educação Básica 

2.1 Tempo: 4h/a 

 

3. Objetivos:  

3.1 Objetivo Geral 

Colaborar para a divulgação e valorização do sistema Braille como ferramenta de 

acessibilidade, comunicação e informação, bem como a inclusão educacional e 

social das pessoas com cegueira e com baixa visão. 

3.2 Objetivos Específicos:  

3.2.3 Reconhecer e explorar os caracteres Braille, com domínio no ato da escrita e 

da leitura; 

3.2.4 Associar a simbologia do código Braille ao código convencional de escrita em 

tinta, constituindo, na leitura, sentidos aos caracteres em relevo; 

3.2.5 Perceber como os indivíduos com deficiência visual entendem o mundo a partir 

da linguagem e do código de escrita, para efetivar e/ou incentivar políticas, práticas 

e culturas inclusivas no meio educacional e social. 

 

4.Conteúdos:  

4.1Identificando o alfabeto 

4.2 Letras acentuadas, sinais de pontuação e sinais acessórios; 

4.3 Números 

4.4 Práticas de escrita e leitura; 

 

5. Metodologia: 

5.1 Exposição teórica dos conteúdos abordados; 

5.2 Apresentação das demais letras não trabalhadas do alfabeto, enfatizando que as 

dez primeiras letras do alfabeto são formadas pelas diversas combinações possíveis 



dos quatro pontos superiores (1-2-4-5); as dez letras seguintes são as combinações 

das dez primeiras letras, acrescidas do ponto 3, e formam a 2ª linha de sinais. A 

terceira linha é formada pelo acréscimo dos pontos 3 e 6 às combinações da 1ª 

linha.Os símbolos da 1ª linha são as dez primeiras letras do alfabeto romano (a - j). 

Esses mesmos sinais, na mesma ordem, assumem características de valores 

numéricos 1-0, quando precedidas do sinal do número, formado pelos pontos 3-4-5-

6. Para a composição do alfabeto são utilizados vinte e seis sinais.  Dez,  para os 

sinais de pontuação de uso internacional, correspondendo aos 10 sinais de 1ª linha, 

localizados na parte inferior da cela Braille: pontos 2-3-5-6. Os vinte e seis sinais 

restantes são destinados às necessidades especiais de cada língua (letras 

acentuadas, por exemplo) e para abreviaturas. O sistema Braille é empregado por 

extenso, isto é, escrevendo-se a palavra, letra por letra, ou de forma abreviada, 

adotando-se códigos especiais de abreviaturas para cada língua ou grupo 

lingüístico. O tato é um sentido decisivo na capacidade de utilização da leitura 

Braille. 

5.3 Desenvolvimento de atividades práticas de escrita e leitura 

 

6. Recursos: 

6.1 Apostila do conteúdo 

6.2 Sala de aula, cadeiras e carteiras; 

6.3 Datashow e pen drive 

6.4 Regletes e punções – sulfites com gramatura 120g/m² e sulfite A 4;  

Máquina Perkins; 

6.5 Lousa e giz 

 

7. Avaliação: 

A avaliação será realizada de acordo com a participação dos cursistas, durante as 

atividades desenvolvidas de prática de escrita e leitura, levando em consideração a 

transcrição de textos escritos em código comum da língua escrita e, transpostos 

para o Braille e, textos escritos no código Braille e transcritos para a escrita comum 

em tinta. 

 

 



UNIDADE IV 

 

Figura– o soroban 

 

Fonte: Rosana Urbanski – acervo pessoal 

 

1. Tema SOROBAN COMO RECURSO PARA ALUNOS COM CEGUEIRA, NA 

RESOLUÇÃO DE CÁLCULOS MATEMÁTICOS 

1.1 Subtema: Soroban: Conceitos e Características 

 

2. Público Alvo: Professores da Educação Básica 

2.1. Carga horária: 4h/a 

 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo Geral: 

Habilitar docentes para a utilização do soroban no ensino das operações 

matemáticas, especialmente para as pessoas com deficiência visual. 

3.2 Objetivos Específicos 

3.2.1 Conhecer a história do soroban e a sua utilidade no ensino da matemática 

3.2.2 Compreender a importância do uso do soroban como instrumento mediador no 

ensino da matemática; 

3.2.3 Reconhecer, explorar e nomear os componentes do soroban 

3.2.4 Registrar e ler os números no soroban 

3.2.5 Realizar cálculos de adição e subtração utilizando o soroban; 

3.2.6 Distinguir em uma operação de adição ou subtração, o lugar de cada parcela 

no soroban.  

 

 

4. Conteúdos: 

4.1 Soroban ou Sorobã – aspectos históricos e práticos de sua utilização; 

4.2 Descrição do instrumento; 



4.3 Recomendações para utilizar o soroban; 

4.4 Escrita e leitura dos numerais no soroban; 

4.5 Operações fundamentais de números naturais: adição e subtração 

 

5. Metodologia 

5.1 Exposição dos conteúdos por meio de apresentação de slides no data show, 

destacando que a origem do soroban é desconhecida, havendo, indícios que tenha 

sido usado na Mesopotâmia de cinco a seis mil a.C. Foi introduzido no Ocidente por 

meio do Império Romano.  

A denominação Soroban foi estabelecida pelos japoneses ao ábaco e significa 

padrão de numeração ou padrão de contagem. O soroban com (“N”), foi trazido por 

imigrantes japoneses no inicio do século XX. Em 1949, Joaquim Lima de Moraes, 

adéqua o uso do soroban para pessoas com cegueira, depois de ter aprendido a 

técnica ensinada pelos imigrantes japoneses, abrasileirando o nome para sorobã. 

Assim sendo, surgiram dois modelos no Brasil: soroban, para as pessoas que 

enxergam e, sorobã,o mesmo, porém adaptado para pessoas com deficiência visual. 

Atualmente, utiliza-se apenas soroban para os dois modelos, pois apresentam o 

mesmo objetivo de uso e os cálculos são praticamente realizados de forma igual nos 

dois exemplares. A manipulação no Soroban (com "N") é mais rápida, pois as contas 

correm livremente, diferentemente do Sorobã, onde as mesmas são presas, mas 

ambos geram uma aptidão em comum: o cálculo mental.  

Utilizando o soroban para a resolução de operações matemáticas é possível 

desenvolver maior concentração, atenção, memorização, percepção e coordenação 

motora, também praticando as técnicas de cálculo é possível manter a mente em 

constante rapidez de raciocínio e lúcida ao longo dos anos. 

Ao se praticar o método do soroban o cérebro desenvolve uma ginástica mental, 

obtendo, desta forma, pensamento ágil, rápido e preciso. 

5.2 Apresentar o instrumento, disponibilizando um exemplar a cada participante, 

para melhor acompanhamento das atividades práticas. É importante comentar que 

existem sorobans de vários tamanhos, sendo o mais comum é o de  7 classes ou 21 

eixos, o qual neste curso. 

5.3 Descrevendo o soroban:O soroban é uma caixa retangular, comprida e rasa 

dividida longitudinalmente por uma régua em duas partes: uma superior estreita com 

uma continha em cada eixo; outra inferior, larga, com quatro continhas em cada eixo 



voltada para o operador. Sobre a régua existem seis pontos salientes e 

eqüidistantes que o dividem em sete* classes, de três eixos em cada uma. Em cada 

eixo há um pequeno traço na vertical que facilita a localização deste ponto. Os eixos, 

os pontos, e as classes contam-se da direita para esquerda. Partindo da direita para 

a esquerda, em cada classe os eixos correspondem respectivamente unidade, 

dezena e centena as quais são as ordens estabelecidas no sistema decimal de 

contagem. 

5.4 Apresentar as recomendações necessárias para o uso do instrumento, quanto 

à posição correta do soroban;postura adequada do operador; movimento dos dedos. 

5.5 Explicar que a escrita dos números no soroban é realizada pelo deslocamento 

das contas com a ponta dos dedos indicadores e polegar, para junto da régua. Cada 

conta do retângulo inferior, vale uma unidade da ordem a que corresponde, 

enquanto que cada conta do retângulo superior, vale cinco unidades da ordem a que 

corresponde. Quando todas as contas do mesmo eixo estiverem afastadas da régua, 

aí estará escrito zero. 

5.6 Solicitar para os cursistas acompanharem em com seus instrumentos a 

realização da explicação: Antes de iniciar a operação, verificar se todas as contas 

estão afastadas da régua de modo que fique registrado zero em toda sua extensão. 

Para escrever 1, 2, 3, 4, desloque sucessivamente, para junto da régua, uma, duas, 

três ou quatro contas do retângulo inferior. Para escrever 5, desloque para junto da 

régua, uma conta do retângulo superior.Para escrever 6, 7, 8, 9, desloque sobre o 

mesmo eixo a conta do retângulo superior, juntamente com uma, duas, três ou 

quatro contas do retângulo inferior.Para numerais de dois ou mais algarismos, utilize 

tantos eixos quantos forem os algarismos, observando que os pontos em relevo 

funcionam naturalmente, como separadores de classes.Observar que, assim como 

no caderno, escrevendo com lápis ou caneta, o registro de qualquer número deve 

iniciar da ordem mais elevada. 

5.7 Realização de exercícios orais diversificados de colocação de números no 

soroban. Exemplo: registre o número 2, o 6, 9, 12, 15, 73, 89. 102 e assim 

sucessivamente. 

5.8 Após o término dos exercícios, apresentar, o processo da adição: explicitando 

que se efetua uma adição no soroban, colocando-se as parcelas da seguinte 

maneira: 1ª parcela na última classe do soroban (onde se localiza a mão esquerda); 

2ª parcela na 1ª classe (onde está a mão direita) repetindo-a na 3ª ou 4ª classe. 



Efetue 23+45 – represente a parcela 23 na última classe e 45 na 1ª classe, 

repetindo-a na 3ª ou quarta classe. Coloque o dedo indicador da mão esquerda na 

unidade da sétima classe onde está o 3; coloque o dedo indicador da mão direita na 

unidade da 1ª classe onde está o 5; efetuando: 3+5= 8; apague o  três na unidade 

da 1ª classe, e em seu lugar escreva o resultado 8.Desloque o indicador da mão 

esquerda para a dezena da sétima classe, onde está o 2; e o  indicador  da mão 

direita para a dezena da primeira classe onde está o 4, efetuando: 2+4=6; apague o 

2, na dezena da 1ª classe e em seu lugar escreva o resultado.  Observe que na 

primeira classe ficou representado o numeral 68, soma de 23+45, representados na 

sétima e terceira classes. 

5.9 Aplicar diversas operações de adição para que os participantes realizem, 

como forma de fixação do conteúdo. 

5.10 Explicar também o processo da técnica operatória da subtração:Estrutura da 

Subtração Efetue 843-231 – represente o minuendo 843 na 3ª ou quarta classe, 

repetindo-o na 1ª classe; represente o subtraendo 231 na 7ª classe.Coloque o 

indicador da mão esquerda na unidade da sétima classe onde está o1; e o indicador 

da mão direita na unidade da 1ª classe onde está o 3; efetue  1 para chegar no 3 

faltam 2; apague o 3 na unidade da 1ª classe e, em seu lugar escreva o resultado 2. 

Desloque o indicador da mão esquerda para a dezena da 7ª classe, onde está o 3; e  

o indicador da mão direita para a dezena da 1ª classe, onde está o 4; efetuando: 3 

para chegar no 4, falta 1. Apague o 4 da dezena da primeira classe e em seu lugar 

escreva 1.Desloque o indicador da mão esquerda para a centena da 7ª classe onde 

está 2; e o indicador da mão direita para a centena da 1ª classe onde está o 8, 

efetuando 2 para chegar no 8, faltam 6. Apague o 8 na centena da 1ª classe e em 

seu lugar escreva o resultado 6.Observe que na primeira classe está representado o 

numeral 612, diferença entre 843-231, representada, na quinta e na sétima 

classes.Observação: O perfeito domínio da técnica da subtração assume grande 

importância para a aprendizagem da técnica da divisão, uma vez que os produtos do 

quociente pelo divisor são subtraídos do dividendo, à medida que a operação vai 

sendo efetuada. 

5.11.  Realização de exercícios de adição e subtração para fixação do conteúdo. 

É importante observar que as explicações quanto aos conteúdos serão realizadas 

utilizando-se o soroban e todas demonstradas por meio do soroban do professor. 

 



6. Recursos: 

6.1 Sala de aula, cadeiras e carteiras; 

6.2 Data show e pen drive; 

6.3 Lousa e giz 

6.4 Papéis sulfite, lápis caneta e borracha 

6.5 Sorobans para os cursistas 

6.6 Soroban do professor 

 

7.Avaliação 

Será efetuada de acordo com a participação dos cursistas e a realização dos 

exercícios propostos quanto à utilização do soroban. 

 

 

 

Realizando operações no soroban 

 

Fonte:Rosana Urbanski – acervo Pessoal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE V 

  

Calculando com o soroban 

 

Fonte: Rosana Urbanski – acervo pessoal 

 

1.Tema: CALCULANDO COM O SOROBAN 

1.1Subtema: Utilizando o Soroban nas Operações básicas de Cálculo; 

 

2. Público – alvo: Professores da Educação Básica 

2.1Carga horária: 4h/a 

 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo Geral: ministrar orientações para o manejo das técnicas operatórias 

apropriadas das operações matemáticas, utilizando o soroban; 

3.2 Objetivos Específicos: 

3.2.1 Refletir sobre o  processo de multiplicação e divisão utilizando o soroban;   

3.2.2 Identificar o lugar de cada parcela da multiplicação e divisão no soroban 

3.2.2 Realizar cálculos de multiplicação e divisão utilizando o soroban; 

 

4. Conteúdos 

4.1 Relembrando as operações de adição e subtração; 

4.2 Multiplicando no soroban; 

4.2.1 Multiplicação por um algarismo 

4.2.2 Multiplicação por dois algarismos 

4.3 Dividindo no soroban; 

4.3.1 Divisões com um algarismo; 

4.3.2 Divisões por dois algarismos; 

 

 



5. Metodologia 

5.1 Retomar as técnicas já trabalhadas anteriormente de adição e subtração; 

5.2 Apresentação das técnicas de resolução da multiplicação no soroban, 

adotando-se o seguinte procedimento: para a realização de operações de 

multiplicação, a forma de colocar as parcelas é diferente da adição e subtração.  O 

multiplicando é colocado na 7ª classe (ou 6ª e 7ª, de acordo com o tamanho da 

parcela). O multiplicador é colocado na 3ª ou 4ª classe. A 1ª classe fica zerada e, é 

nela que se coloca o produto (resultado). Exemplo: 16x4= 64. O número 18 ficará 

registrado na sétima (7ª) classe e o número 4, no caso o multiplicador, será 

registrado na 4ª classe. O produto ou resultado na 1ª classe. Efetuando-se da 

seguinte forma: mão esquerda na unidade da 7ª classe e a mão direita  na 1ª classe, 

podendo deslizar até a 4ª  onde está registrado o 4 neste exemplo, o multiplicador. 

Deste modo o aluno fará o seguinte raciocínio: 4x6=24. Registra-se o 4 na unidade e 

o 2 na dezena da 1ª classe, em seguida o aluno deve multiplicar o número que está 

na dezena da 7ª classe: 4x1= 4, o qual deverá ser somado com o valor que já está 

na dezena da primeira classe, neste exemplo o 2, assim 2 +4 = 6. Sendo resultado 

64.  

5.2.1 Multiplicação por dois algarismos 

Na multiplicação por dois algarismos, a operação será realizada observando o 

mesmo procedimento inicial da multiplicação por um algarismo, no entanto, no 

registro da operação, na segunda etapa,a  forma do registro, será escrito a partir da 

dezena da segunda classe, exemplo: 

21x14= 294. Registrar o número 21 (multiplicando), na (7ª) sétima classe, e o 

número 14(multiplicador) na (4ª) quarta classe, o resultado, isto é, o produto deverá 

ser colocado na (1ª) primeira classe. Procedimento: mão direita no número 14, 

trabalhando inicialmente a unidade 4 que se encontra na quarta classe, pela unidade 

da mão esquerda1 que se encontra na unidade da sétima classe: quatro: 4 x1 igual 

a 4.  Registra-se o 4 (quatro) na unidade de 1ª primeira classe. Na seqüência 

multiplicamos: 4 x 2  (o qual é a dezena da (7ª) sétima classe) igual à 8. Resultado 

parcial 84. Em seguida multiplicamos o 1 da dezena do numeral 14, vezes 1 do 

numeral 21: 1x1=1.Somamos este resultado com o 8 ( do produto 84) que está 

registrado na dezena da (1ª) primeira classe::1+8 = 9. Deslizamos o dedo indicador 

para a dezena do multiplicando (na sétima classe), ou seja, o número 2. Realizando 



a multiplicação 1x2= 2. Este produto é registrado na centena da 1ª classe. Assim o 

resultado final, ou produto é igual a 294 e fica registrado na (1ª) classe. 

5.2.2 Realizar diversas multiplicações com apenas um algarismo no multiplicador. . 

5.3 Divisão: Explanar as técnicas de realizar as operações de divisão no soroban 

adotando-se a seguinte metodologia:  coloca-se o  dividendo na 1ª classe (repetindo-

se na 4ª classe ) e o divisor na 7ª classe. Para que sobre lugar, na direita do soroban 

após o resultado, para um possível resto, usa-se o seguinte procedimento: 

Exemplo: 42÷2: Divide-se a dezena da primeira (1ª)classe, neste exemplo, quatro 

(4), pelo divisor dois (2): quatro dividido por dois igual a dois: 4÷2=2, pula-se um eixo 

para a esquerda da dezena da primeira (1ª) classe e em seguida registra-se este 

resultado , na unidade de milhar ou seja, no quarto eixo a esquerda.  

5.3.1Realiza-se a operação inversa: resultado dois (2) multiplicado pelo divisor três 

(3): duas vezes dois: igual a quatro: 2x2=4. Subtrai-se o quatro (4), (resultado da 

operação inversa) do número que está na dezena da 1ª classe (6). Assim, após 

realizado o cálculo, zera-se o eixo da dezena da primeira (1ª) classe. 

5.3.2 Divide-se a unidade da primeira (1ª) classe, o dois (2) pelo divisor dois (2).que 

está na sétima (7ª) classe: 2÷2=1, registrando-se  este resultado na centena da 

primeira classe. Ao lado direito do número 2 que está registrado na unidade de 

milhar na  segunda classe. Assim o resultado lê-se 21, resto zero(0).  Faz-se ainda 

uma observação de que quando for uma divisão não exata, o resto deverá ser 

sempre registrado deixando-se um eixo vazio entre o resultado e ele. 

5.3.3Segundo exemplo: 157÷7. Neste caso como não dá para dividir um por cinco, 

(1÷5), é necessário pegar de uma só vez, o eixo das centenas (1) e das dezenas (5) 

da primeira classe para começar a divisão: 15÷5=3. Registra-se o três à esquerda do 

dividendo (157), sem deixar eixo vazio, pois se usaram dois eixos para dividir. Em 

seguida realiza-se a operação inversa: 3x5=15 (três vezes cinco, igual a quinze);  

quinze para quinze, zero (15-15=0). Zera-se o eixo das centenas e dezenas da 

primeira classe. Em seguida, divide-se a unidade da primeira classe, sete (7) pelo 

divisor cinco (5): sete dividido por cinco igual a 1, resta 2: 7÷5=1, resto 2. Deixa-se 

um eixo vazio à esquerda do que sobrou do dividendo sete (7), registrando-se o 

resultado um (1), logo em seguida. Na seqüência, realiza-se a operação inversa: 

uma vezes cinco  igual a cinco 1x5=5). Sete menos cinco, igual a dois (7-5=2). 

Registrando-se o resto dois (2) na unidade da primeira classe. Assim o algoritmo 



ficará na horizontal com a operação de divisão concluída desta forma: 157÷5=31 

resto (2). 

5.3.5Praticar diversas operações de divisão no soroban conforme atividades em 

anexo. 

 

6. Recursos 

6.1Sala de aula, cadeiras e carteiras; 

6.2 Data show e pen drive; 

6.3 Lousa e giz 

6.4 Papéis sulfite, lápis caneta e borracha 

6.5 Sorobans para os cursistas 

6.6 Soroban do professor 

 

7. Avaliação: 

Será realizada por meio da participação e execução das atividades propostas  desta 

unidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE VI 

 

1. Tema: ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE 

1.1Subtema: A Orientação e Mobilidade para pessoas com deficiência visual 

 

2. Público - alvo: Professores da Educação Básica 

2.1 Carga horária: 4h/a 

 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo Geral:Oferecer ao professor elementos que o auxiliem no atendimento  

ao aluno com deficiência visual, quanto a  sua locomotividade. 

3.2 Objetivos Específicos: 

3.2.1 Refletir sobre os limites sensórios – perceptivos ocasionados pela cegueira e 

suas implicações e, em especial, sua mobilidade; 

3.2.2 Conhecer as formas de Orientação e Mobilidade comuns utilizadas pelo 

individuo com deficiência visual;  

3.2.3 Instruir sobre os processos e técnicas deda capacidade do caminhar 

independente da pessoa deficiente visual; 

 

4.  Conteúdos: 

4.1 Noções Básicas de Orientação e Mobilidade; 

4.2 Formação de Conceitos; 

4.3 Formas Comuns de Orientação e Mobilidade: Técnicas de Guia Vidente; 

Técnicas de auto-proteção; Técnicas com a Bengala Longa 

 

5. Metodologia 

5.1Dinâmica das vendas; Os participantes entrarão na sala, em seguida receberão 

uma venda oclusora e irão realizar diversas observações:devendo ficar em silêncio 

para ouvir os sons ao redor. Andarão livremente pela sala para observar o espaço e 

o tipo de superfície. Será borrifado um perfume para sentirem e/ou reconhecerem a 

fragrância. Receberão uma embalagem contendo um alimento que pode ser doce ou 

salgado para identificação do sabor; 



5.2 Contextualizar a dinâmica, expondo que a deficiência visual compromete a 

capacidade de se orientar e se locomover com independência e segurança, afetando 

também a aquisição de conceitos, a interação, consigo próprio e com os outros e, 

conseqüentemente, com o meio (BRASIL, 2001). Assim, é necessário que a pessoa 

com cegueira utilize com maior eficiência os sentidos remanescentes, os quais não 

envolvem as percepções visuais, como a audição,o tato, olfato,a consciência 

cinestésica e, em caso de pessoas com baixa visão grave, a utilização do resíduo 

visual. É necessário ainda exercitar ou até mesmo desenvolver funções tais como a 

percepção, observação, atenção, memória, imaginação, raciocínio, generalização, e 

abstração. 

Esclarecer também, que todos nós realizamos a orientação e mobilidade quando 

nos movimentamos. A orientação é a capacidade de perceber o ambiente, saber 

onde estamos, estabelecendo relações corporais, espaciais e temporais com o 

ambiente.  A mobilidade é a habilidade que temos de nos movimentar.  A visão é o 

sentido que colabora mais diretamente para a nossa orientação e mobilidade. E 

como é a Orientação e Mobilidade para a pessoa com cegueira? É o aprendizado no 

uso dos sentidos para obter informações do ambiente. Saber onde está, para onde 

quer ir e como fazer para chegar ao lugar desejado. A mobilidade é o aprendizado 

para o controle dos movimentos de forma organizada e eficaz. Para se movimentar a 

pessoa com deficiência visual pode utilizar-se de técnicas apropriadas que a 

auxiliarão neste processo. As formas mais comuns são: a utilização de uma pessoa 

como guia ou  Técnicas do Guia Vidente;  Utilização do próprio corpo ou Técnicas 

de auto-proteção e  utilizando uma bengala: ou  Técnicas com o uso da bengala 

longa.  

5.3 Em seguida realizar com os  participantes a prática das técnicas descritas a 

seguir: 

5.3.1Técnicas do guia do Guia Vidente: 

1ª - Técnica para o deslocamento com guia vidente: A pessoa com deficiência 

visual deve segurar no braço do guia na altura do cotovelo, no punho ou no ombro, 

dependendo da diferença da estatura entre ambos. Esta posição garantirá ao aluno 

com deficiência visual, interpretar as pistas dadas pelo guia, ou seja, quando 

caminha, anda, para, se vira à direita ou esquerda, desvia de obstáculos ou pessoas 

quando sobe e desce degraus. 



2ª - Troca de lado: O guia ou pessoa com dv. Fornece uma pista verbal para a 

mudança de lado. Com a mão livre, a pessoa segura o braço do guia, posicionando-

se um passo atrás dele, soltando a 1ª mão, ele rastreia as costas do guia até 

encontrar o braço do outro lado. Faz a troca de lado retornando a posição básica. 

3ª - Passagens Estreitas: O guia dá uma pista verbal ou cinestésica da passagem 

estreita. A pessoa com cegueira, também pode pressentir a necessidade de tomar a 

posição de passagem estreita antes do guia avisar. A pessoa estende o braço e se 

posiciona atrás do guia, formando coluna (em fila) com o mesmo.  Ao fim da 

passagem estreita, a pessoa reassume a posição básica. Dependendo da situação, 

a pessoa deve ficar ao lado do guia, formando fileira e andar lateralmente. 

4ª - Aceitando, Recusando ou Adequando Ajuda: Ao sentir alguém segurar o seu 

braço com a intenção de conduzi-lo, o dv deve relaxar o braço, levantando-o em 

direção ao ombro oposto e manter sua posição sem andar. Com a mão livre, deve 

segurar o punho do suposto guia enquanto verbaliza as suas intenções. Faz o 

desvencilhamento. Se for necessitar da ajuda, a pessoa segura o braço do guia com 

a mão livre e assume a posição básica para acompanhá-lo. Caso contrário, deve 

dispensar a ajuda tão logo se desvencilhe. 

5ª - Subir e Descer Escadas: A posição adotada para subir e descer escadas é a 

básica. Nessa condição, a pessoa com DV sempre estará um degrau atrás do guia. 

Isto favorecerá a interpretação das pistas cinestésicas quando sobe ou desce os 

degraus. Ao iniciar a subida ou descida das escadas, uma breve pausa do guia, em 

frente ao primeiro degrau, será suficiente para que a pessoa que acompanha faça o 

deslize do pé para encontrar o degrau e se posicionar. Uma breve pausa do guia 

também deve funcionar como pista no final das subidas e descidas (ao final das 

escadas e nos patamares). Quando a escada tiver corrimão, a pessoa com 

deficiência visual deve ter preferência de uso. 

6ª - Passagem por Portas: Ao aproximar-se de uma porta, o guia dá uma pista 

verbal cinestésica e a pessoa assume a posição de passagem estreita. O guia puxa 

ou empurra a porta e o acompanhante eleva o braço livre com a palma da mão para 

frente. A pessoa com deficiência visual toca a porta e localiza o trinco. Guia e 

acompanhante passam pela porta em posição de passagem estreita. O guia faz uma 

breve pausa e o acompanhante fecha a porta. Após a passagem, ambos retomam a 

posição básica. 



7ª - Sentando-se: O guia conduz os eu acompanhante até a proximidade de um 

assento, relatando verbalmente a posição e características do mesmo. O aluno com 

deficiência visual solta o braço do guia, tão logo faça o contato com o assento. Este 

contato pode ser feito com a perna ou com o guia conduzindo a mão do 

acompanhante até o espaldar ou o braço do assento. Estabelecido o contato, a 

pessoa faz com as mãos uma pesquisa breve do assento, certificando-se da 

posição, das características e das condições de uso e senta-se. No momento de se 

levantar, o guia estabelece o contato ou a pessoa solicita uma pista verbal. 

8ª - Sentar-se em Auditório ou Assentos Perfilados: O guia para na fileira e dá 

uma pista verbal para o acompanhante. A pessoa se alinha (em fileira) ao lado do 

guia e inicia a entrada andando de lado o guia deve entrar na frente. A pessoa com 

deficiência visual deve usar a mão livre, para rastrear a parte de trás dos espaldares 

(encostos) das cadeiras a sua frente. Ao chegar aos assentos desejados, o guia dá 

uma pista verbal. O acompanhante usa a parte de trás de suas pernas para fazer o 

contato com o assento. Faz uma breve pesquisa com as mãos e se senta. Ao 

saírem, usam-se os mesmos procedimentos da entrada, com o guia andando na 

frente. Ao chegar aos assentos desejados, o guia dá uma pista verbal. O 

acompanhante usa a parte de trás de suas pernas para fazer o contato com o 

assento. Faz uma breve pesquisa com as mãos e senta-se.  Ao saírem, usam-se os 

mesmos procedimentos da entrada. 

5.3.2  - Técnicas de Auto-proteções: 

1ª - Proteção Inferior: A pessoa coloca o braço à frente do corpo com a mão na 

linha média (meio do corpo). O dorso da mão fica voltado para frente. A mão deve 

ficar distante do corpo o suficiente para se antecipar as pontas dos pés durante a 

marcha. 

2ª - Proteção Superior:A pessoa flexiona o braço ao nível do ombro, mantendo-o 

paralelo ao chão> Flexiona o cotovelo mantendo o dorso da mão voltada para frente. 

As pontas dos dedos e a mão dão proteção ao ombro oposto. O antebraço dá 

proteção ao rosto e ao tórax. À semelhança da proteção inferior, a mão deve estar 

distante do corpo o suficiente para se antecipar as pontas dos pés durante a 

marcha. 

3ª - Rastreamento com mão: A pessoa posiciona-se paralelamente e próxima ao 

objeto a ser rastreado (linha-guia – superfície que indica uma direção a seguir: 

parede, corrimão, balcão, móveis, etc.). Rastreia com o dorso da mão (de 



preferência apenas  com o dedo mínimo e anelar) a linha-guia. Os dedos devem 

estar semi flexionados e relaxados. Novamente, a mão deve estar distanciada de 

forma a se antecipar a ponta dos pés durante a marcha. O rastreamento pode ser 

usado em conjunto com a proteção inferior e superior, dependendo da situação e do 

ambiente. 

4ª - Enquadramento e Tomada de Direção: A pessoa encosta a parte de trás do 

seu corpo num objeto significativo no ambiente (enquadramento). Dessa posição, a 

pessoa projeta uma linha reta de caminhada estabelecida a partir da linha média do 

seu corpo e perpendicular ao objeto usado para o enquadramento (tomada de 

direção). O enquadramento ainda pode ser feito com a ponta dos pés ou 

calcanhares e um degrau, ou com os ombros, quadril ou lateral das pernas em um 

objeto (alinhamento paralelo). 

5ª - Localização de objetos: A pessoa para logo que o objeto cai, procurando ouvir 

onde caiu. Pela localização do som, a pessoa volta-se de frente para essa direção. 

Caminha para o ponto onde julga encontrar o objeto. Agacha-se enquanto assume a 

posição de proteção superior. Inicia o processo de busca sistemática empregando 

movimento circulares (leque), verticais e horizontais (grade) a partir do meiodo 

corpo, rastreando a área com o dorso dos dedos.  

5.3.3 - Técnicas com a utilização da Bengala Longa: 

À semelhança das auto-proteções, o uso da bengala longa também é um sistema da 

Orientação e Mobilidade no qual a pessoa com deficiência visual depende apenas 

de si mesma para se deslocar pelo ambiente. A bengala longa é um simples bastão 

que, mesmo com todo o avanço tecnológico, ainda se traduz como o mais eficiente 

instrumento para dar a independência à mobilidade de pessoas com def. visual total 

e de baixa visão. 

A bengala funciona como uma extensão tátil-cinestésica para transmitir à pessoa 

uma riqueza de informações tal qual ela teria se caminhasse passando a mão pelo 

solo. É possível desenvolver a percepção para detectar desníveis, buracos e outros 

obstáculos ao nível do chão. A bengala também será um anteparo eficiente para 

possíveis choques contra objetos e pessoas que se encontrem na linha de 

caminhada da pessoa com deficiência visual. 

A bengala longa pode ser usada em conjunto com outras formas de mobilidade, ou 

seja, com o guia vidente, com as autoproteções, com o cão-guia e com as ajudas 

eletrônicas. 



1ª - Técnica de Hoover: 

Se segura a bengala na parte mais alta, mantendo-se o dedo indicador estendido ao 

longo de sua parte lateral. Deve-se flexionar o polegar por cima do topo, flexionando, 

também, o dedo médio por baixo. Os outros dedos ficam dobrados, isentos de 

função. Desta forma, a bengala se apoia no dedo médio flexionado e contra a parte 

interna do polegar, havendo uma pressão entre este e o dedo médio e uma 

estabilização por meio do indicador. Flexiona-se o braço à altura do ombro, com o 

cotovelo estendido e a mão aduzida para a linha média. Deve-se elevar o pulso, 

inclinando, ligeiramente a mão para baixo. A ponta da bengala deve mover-se num 

arco  a uma distância aproximada de 3 cm da superfície do solo e tocar levemente 3 

cm além de cada ombro. Antes de dar o primeiro passo, a área em frente do corpo 

deve ser varrida (fazer limpeza) com um arco completo, permanecendo o aluno 

parado no lugar. Após ter feito a “limpeza” da área em frente, o aluno começará a 

andar, alternando bengala e pé. Se o aluno der o primeiro passo com o pé direito a 

bengala estará do lado oposto e vice-versa. 

2ª - Técnica de Varredura: Determinada a direção a seguir, a pessoa posiciona a 

bengala na linha média do corpo, na vertical, com a ponteira próxima às pontas dos 

seus pés. A pessoa desliza a bengala à sua frente numa reta. A bengala é recuada 

ao ponto de partida, descrevendo semicírculos concêntricos, procedendo a 

varredura 

3ª - Andando com o guia e a bengala; 

A pessoa e o guia assumem a posição básica de guia vidente. A pessoa posiciona a 

bengala em diagonal à frente do corpo. Nas passagens por portas, nas trocas de 

lado e nas escadas, a pessoa deve aprender a segurar a bengala juntamente com o 

braço do guia e usar dos mesmos procedimentos já descritos para essas situações.  

4ª - Técnica para Subir Escadas 

O aluno deve abordar as escadas em passo normal, fazer enquadramento, 

colocando os dedos dos pés contra a parede do primeiro degrau. O aluno deve se 

locomover para o lado direito da escada a fim não impedir a passagem de outras 

pessoas que possam vir descendo pela esquerda, e via de regra este é o padrão 

comum de trânsito. O aluno deve colocar a bengala verticalmente, contra o primeiro 

degrau para verificar a altura do degrau. Deve estender o braço, a partir do cotovelo, 

para verificar a profundidade do degrau e o tipo de superfície (solo). 

Conscientizando-se da altura, profundidade e largura, ele está então, pronto para 



subir os degraus. Segurando a bengala em posição firme, o aluno saberá que 

chegou ao topo de escada, quando a ponta da bengala não fizer contato com o 

degrau. 

5ª - Técnica para Descer Escadas 

O aluno deve abordar a escada em marcha normal e assim localizar o inicio da 

descida, enquadrar a ponta dos dedos do pé com a borda do degrau de cima e se 

movimentar para o lado direito da escada, usando a bengala para verificar a altura, 

profundidade e largura do degrau antes de descer. O aluno segura a bengala como 

na técnica de Hoover para descer as escadas. Segurar a bengala, firmemente nesta 

posição, e começar a descida. A bengala vai detectar o fim da escada, assim que o 

pé descer. O aluno terá que fazer a “varredura” dessa área antes de prosseguir. 

 

6. Recursos 

6.1 Sala de aula,quadra de esportes, pavilhão aberto para as  aulas práticas; 

6.2 Data show; 

6.3 Bengalas de Hoover (Longa); 

6.4 Vendas oculares e lenços descartáveis; 

6.5 Lousa e giz; 

 

7. Avaliação 

A avaliação será realizada por meio da observação direta, quanto à prática  das 

técnicas de Orientação e Mobilidade. Ao final, será realizado um momento de 

reflexão com os participantes para que eles expressem suas experiências, utilizando 

a venda e se locomovendo com a bengala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE VII 

 

1.Tema: INFORMÁTICA PARA DEFICIENTES VISUAIS: INFORMAÇÕES BÁSICAS  

1.1Subtema: A Utilização da Informática na Educação de alunos com deficiência 

Visual 

2. Público - alvo: Professores da Educação Básica 

2.1 - Carga horária: 4h/a 

 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo Geral: Proporcionar  acesso às informações referentes à tecnologia e 

aos recursos especiais para uso de alunos com  deficiência visual; 

3.2 Objetivos Específicos: 

3.2.1 Estabelecer relação entre escolaridade do aluno com deficiência visual e 

informática; 

3.2.2 Compreender a estrutura de funcionamento dos softwares: diálogos via 

comandos do teclado e estruturas de menus; 

3.2.3 Apropriar-se dos comandos de vozes, velocidade, timbre e entonação dos 

softwares apresentados.  

3.2.4 Reconhecer a eficiência da informática na escolarização do aluno com 

deficiência visual;  

 

4. Conteúdos: 

4.1 Evolução tecnológica no atendimento as necessidades da pessoa com 

deficiência. 

4.2 Recursos Tecnológicos Especiais para PessoaDeficiência Visual 

4.3 O Sistema Dos Vox como  ferramenta tecnológica em sala de aula. 

 

5. Metodologia 

5.1 Exposição da evolução histórica, quanto ao uso das tecnologias utilizadas por 

pessoas com deficiência visual, explanando que desde a criação do sistema Braille, 

considerado um dos principais marcos na história da pessoa com deficiência visual, 

têm-se verificado grandes avanços tecnológicos para este público. Observa-se que, 

ao longo dos anos, a pessoa com deficiência visual vem obtendo maior 



independência, por meio do surgimento de novas tecnologias que vão desde o 

surgimento do sistema Braille, da bengala longa até os avanços propiciados pela 

utilização da informática.  Em muitos momentos, foram utilizados equipamentos de 

uso comum, mas que serviram como um suporte de grande valor na escolarização 

do aluno com cegueira ou baixa visão, como é o caso do gravador que auxiliou a 

muitos alunos com deficiência visual a concluírem seus estudos. Outro exemplo, é a 

máquina de datilografia que colaborou de forma significativa para melhor 

aproveitamento escolar destes alunos. No entanto, com o advento da informática 

estes recursos foram lentamente sendo substituídos por recursos tecnológicos com 

melhores condições para o acesso ao conhecimento. Exemplo de tais tecnologias é 

o uso do computador, o qual permite o uso deprogramas como o Sistema 

Operacional Dos Vox, o Leitor de telas Virtual Vision, o Jaws, o NVDA, enfim, são 

vários os softwares utilizados pela pessoa que apresenta deficiência visual e 

permitem a este usuário realizar tantas atividades quantas as que as pessoas que 

enxergam, também realizam. Assim, com a finalidade de proporcionar informações 

quanto ao uso em sala de aula destes recursos, será detalhado a seguir a utilização 

de alguns deles, especialmente, do Dos Vox, por ser um software livre e muito 

utilizado pelos alunos e demais pessoas com deficiência visual. 

5.2 Alunos que apresentam baixa visão podem se beneficiar com ampliadores de 

tela para a realização de leitura de textos, do livro didático e da escrita efetuada pelo 

próprio aluno. São sistemas de mesa ou portáteis,chamados de Circuitos Fechados 

de Televisão – CCTV ou, ainda, ampliador digital. Além deste recurso, existem, entre 

outros, a possibilidade de ampliar a letra no próprio computador, utilizando a fonte e 

tamanho que melhor se ajuste à dificuldade visual do escolar. 

5.3 Quanto aos recursos utilizados por pessoas com cegueira, consideram-se os 

microcomputadores que oferecem vários recursos de acessibilidade e participação, 

dentre estes se destaca o Dos Vox, por ser um software gratuito e a comunicação é 

muito mais simples, além de se adaptar bem com outros programas específicos já 

instalados no computador. Este programa foi desenvolvido pela Universidade 

Federal do Rio de Janeirono Núcleo de Computação Eletrônica, sob a coordenação 

do professor Antonio Borges, da Divisão de Assistência ao Usuário. Participam 

também da equipe de desenvolvimento, programadores deficientes visuais que 

fazem uso do sistema, sem necessitar da ajuda de pessoas que enxergam. O 

programa é composto por Sistema operacional que contém os elementos de 



interface com o usuário; sistema de síntese de fala; editor, leitor e 

impressor/formatador de textos; impressor/formatador para Braille; diversos 

programas de uso geral para o cego, como jogos de caráter didático e lúdico; 

ampliador de telas para pessoas com visão reduzida; programas para ajuda à 

educação de crianças com deficiência visual; programas sonoros para acesso à 

Internet, como correio eletrônico, acesso a homepages, telnet e FTP; Leitor 

simplificado de telas para windows. 

5.4 Prática de utilização do Dos Vox, em que deverá ser comentado, como se abre e 

fecha o programa e as teclas de opção dos comandos de acordo com o seguinte 

processo: Iniciando o Dos Vox: O Dos Vox pode ser ativado da seguinte forma: 

Pressione Ctrl+Alt+D ou AltGr+D e você ouvirá a seguinte mensagem: 

"SISTEMA Dos Vox – versão 4.1 – Núcleo de Computação Eletrônicada UFRJ. Dos 

Vox – O que você deseja?" A pergunta "Dos Vox – O que você deseja?" será ouvida 

sempre quando ele necessitar que você forneça alguma informação. A partir desse 

momento, você pode comandar de forma interativa o computador. 

Na tela do computador aparecem informações acerca de como adquirir ou obter 

ajuda sobre o Dos Vox. Para saber as opções do Dos Vox, pressione a tecla de 

função F1 ou pressione as setas para baixo ou para cima. Será mostrado o seguinte: 

As opções do Dos Vox são: T: testar o teclado; E: editar texto; L: ler texto; I: imprimir; 

A: arquivos; D: verificar discos J: jogos; U: utilitários falados; R: acesso a rede e 

Internet; M: multimídia; P: executar um programa qualquer; S: subdiretórios; V: vai 

para outra janela do Windows; C: configura o Dos Vox. Configuração avançada do 

Dos Vox; Q: informa a quem pertence este Dos Vox. Para fechar o Dos Vox deve se 

teclar F1 ou Esc. Uma mensagem de despedida ecoa, perguntando qual a opção: se 

deseja desligar o computador, se fazer logoff, se permanecer no Windows 

normalmente ou reiniciar o computador. Teclando a letra correspondente, será 

executada a ação; caso a escolha seja permanecer no Windows, é perguntado se 

deseja manter o leitor de telas ativo para continuar com suporte falado em ambiente 

Windows, ao que deve responder sim com a tecla S ou não com a tecla N. 

 

6. Recursos 

6.1 Sala de Informática; 

6.2 Microcomputadores; 

6.3 Lousa e giz; 



6.4 Sulfite, lápis, caneta 

 

7. Avaliação: 

Será realizada por meio da participação dos cursistas nas atividades oferecidas 

desta unidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE VIII  

 

1.Tema: ASPECTOS RELATIVOS A EDUCAÇÃO DO DEFICIENTE VISUAL 

1.1 Subtema:Momento Pipoca 

 

2. Público - alvo: Professores da Educação Básica 

2.1Carga horária: 4h/a 

 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo Geral: Oportunizar a reflexão  a partir da exibição de filme “Vermelho 

como o Céu” (cuja temática envolve alunos com deficiência visual),  considerando os 

processos referentes aos estudos realizados durante este curso. 

3.2 Objetivos Específicos: 

3.2.1 Assistir ao filme proposto sob a óptica da educação de alunos com deficiência 

visual; 

3.2.2 Refletir sobre os limites sensórios – perceptivos ocasionados pela cegueira e 

suas implicações referentes a aquisição de conceitos visuais;  

3.2.3 Analisar o contexto abordado na temática da exibição apresentada. 

 

4. Conteúdo: 

4.1 Experiências de escolarização do aluno com deficiência visual, relatadas no filme 

a ser exibido 

 

5. Metodologia 

5.1 Apresentação de filme, cuja história refere-se a uma criança que perde a visão 

em um acidente e impedida (pelo governo e pelas leis) de freqüentar uma escola 

comum, é levada para uma instituição de meninos com cegueira.  Determinado a 

vencer as dificuldades, o garoto apaixonado pelo cinema descobre um antigo 

gravador e um novo mundo, por meio da sonorização, começa a ser criado. 

Aparecem muitas barreiras que, ao longo do filme vão sendo superadas e, assim o 

menino conquista os colegas e realiza uma revolução. Baseada em fatos reais, esta 

história é emocionante, pois deixa claro que a deficiência visual não é impedimento 

para que o indivíduo possa desenvolver suas capacidades. 



5.2 Após a realização do filme, deixar espaço para comentários sobre os pontos 

mais significativos e, em seguida,  realização de  atividade em dupla e formação de 

um relato abordando os aspectos educacionais percebidos durante o filme. 

5.3 Após o término das atividades, realização de  confraternização entre os 

participantes. 

 

6. Recursos 

6.1 Sala de aula 

6.2 Data show e computador 

6.3 DVD do filme a ser apresentado: Vermelho Como o Céu 

6.4 Sulfite, canetas, cadernos 

 

7. Avaliação 

A Avaliação acontecerá com a entrega das produções realizadas pelos cursistas, 

referentes ao tema proposto. Realização oral de uma avaliação sobre o curso 

elencando os pontos positivos e pontos negativos 
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ANEXOS 

 
 
Anexo I 
 

     (posição de escrita) 

 

 A      B      C      D      E     F      G      H        I     J 
○●    ○●    ●●    ●●    ○●    ●●    ●●    ○●    ●○    ●○           
○○    ○●    ○○    ●○    ●○    ○●    ●●    ●●    ○●    ●●  
○○    ○○    ○○    ○○    ○○    ○○    ○○    ○○    ○○    ○○ 
 
 K       L     M      N      O     P      Q      R      S     T 
○●    ○●    ●●    ●●    ○●    ●●    ●●    ○●    ●○    ●○        
○○    ○●    ○○    ●○    ●○    ○●    ●●    ●●    ○●    ●●    
○●    ○●    ○●    ○●    ○●    ○●    ○●    ○●    ○●    ○● 
 
 U      V      W     X      Y      Z      Ç      Á      Â     Ã  
○●    ○●     ●○   ●●    ●●    ○●    ●●    ○●    ○●    ●○ 
○○    ○●     ●●   ○○    ●○    ●○    ○●    ●●    ○○    ●○ 
●●    ●●     ●○   ●●    ●●    ●●    ●●    ●●    ●○    ○● 
 
 À      É      Ê       Í      Ó      Ô     Õ     Ú      Ü     & 
●●    ●●    ○●    ●○    ●○    ●●    ●○   ●○    ○●    ●●     
○●    ●●    ○●    ○○    ○○    ●○    ○●   ●●    ●●    ○●      
●○    ●●    ●○    ○●    ●●    ●○    ●○   ●●    ●○    ●● 
 
,         ;        :   P. final   ?       !      reticências    travessão 

○○    ○○    ○○    ○○    ○○    ○○    ○○ ○○ ○○    ○○ ○○ 
○●    ○●    ●●    ○○    ○●    ●●    ○○ ○○ ○○    ○○ ○○ 
○○    ○●    ○○    ○●    ●○    ○●    ○● ○● ○●    ●● ●● 
 
Hífen       (                )         S/M          S/N           “”             *  
○○    ○● ○○    ○○ ●○    ●○         ●○        ○○          ○○ 
○○    ○● ○○    ○○ ●○    ○○         ●○        ○●          ●○   
●●    ○○ ●○    ○● ○○    ●○         ●●        ●●          ○● 
             Abre e fecha                                      abre/ fecha  asterisco 
             Parênteses                                            aspas 
 
 
 

Legenda 
 

,= Virgula ; = Dois pontos : = Dois pontos 

! =Exclamação ? = Interrogação ___= Travessão 

. =Ponto final “ “= Aspas S/M= Sinal de Maiúscula 

S/N= Sinal de Número ..... = Reticências  

 
 



Anexo II 
 

 (posição de leitura) 
 
 A      B      C      D     E      F      G      H       I       J 
●○    ●○    ●●    ●●    ●○    ●●    ●●    ●○    ○●    ○●             
○○    ●○    ○○    ○●    ○●    ●○    ●●    ●●    ●○    ●●  
○○    ○○    ○○    ○○    ○○    ○○    ○○    ○○    ○○    ○○ 
 
K       L      M     N      O      P     Q      R      S      T     
●○    ●○    ●●    ●●    ●○    ●●    ●●    ●○    ○●    ○●        
○○    ●○    ○○    ○●    ○●    ●○    ●●    ●●    ●○    ●●    
●○    ●○    ●○    ●○    ●○    ●○    ●○    ●○    ●○    ●○ 
 
 U      V     W     X       Y      Z      Ç     Á      Â      Ã 
●○    ●○    ○●    ●●    ●●    ●○    ●●    ●○    ●○    ○● 
○○    ●○    ●●    ○○    ○●    ○●    ●○    ●●    ○○    ○● 
●●    ●●    ○●    ●●    ●●    ●●    ●●    ●●    ○●    ●○ 
 
 À      É      Ê       Í       Ó     Ô     Õ      Ú      Ü      & 
●●    ●●    ●○    ○●    ○●    ●●    ○●    ○●    ●○    ●●     
●○    ●●    ●○    ○○    ○○    ○●    ●○    ●●    ●●    ●○      
○●    ●●    ○●    ●○    ●●    ○●    ○●    ●●    ○●    ●● 
 
   ,      ;       :     P. final   ?        !        reticências   travessão 
○○    ○○    ○○    ○○    ○○    ○○    ○○ ○○ ○○    ○○ ○○    
●○    ●○    ●●    ○○    ●○    ●●    ○○ ○○ ○○    ○○ ○○ 
○○    ●○    ○○    ●○    ○●    ●○    ●○ ●○ ●○    ●● ●● 
 
Hífen        (              )          S/M    S/N      “”              * 

○○    ●○ ○○    ○○ ○●    ○●    ○●    ○○         ○○ 
○○    ●○ ○○    ○○ ○●    ○○    ○●    ●○         ○● 
●●    ○● ●○    ○● ●○    ○●    ●●    ●●         ●○ 
Abre e fecha                                    abre/ fecha asterisco 
 Parênteses                                          aspas 
 

 
 

Legenda 
 

,= Virgula ; = pontoe vírgula : = Dois pontos 

.  =Ponto final ... = Reticências ___= Travessão 

! =Exclamação S/M= Sinal de Maiúscula ? = Interrogação 

S/N= Sinal de Número “ “= Aspas abre/ fecha aspas 

 
 
 


