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Resumo 
 

Esta Unidade Pedagógica é referente à produção e à 
utilização do jogo de tabuleiro Damas, adaptado para 
alunos com deficiência visual. Tem-se como objetivo 
identificar materiais e formas de adaptar o Jogo de 
Damas para alunos com deficiência visual. O jogo tem 
uma importância fundamental para o desenvolvimento 
social, emocional e intelectual dos alunos. A utilização 
de jogos como mediação no ensino aprendizagem 
acaba por permitir ao aluno conhecer regras e a 
desenvolver as funções psicológicas superiores, tais 
como: a concentração, a memória, a percepção, a 
linguagem e o pensamento, leitura e interpretação, 
abstração, atenção e imaginação e as demais áreas 
cognitivas as quais são fundamentais à apropriação de 
conhecimentos. A implementação da Unidade Didática 
se dará com alunos do Centro de Atendimento 
Especializado na Área de Deficiência Visual – 
CAEDV/Cascavel e alunos matriculados no Colégio 
Estadual. Torna-se fundamental proporcionar meios que 
favoreçam a interação entre alunos videntes e alunos 
com deficiência visual no processo de aprendizagem. 
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Público 
 

Alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e no 1º 
ano do Ensino Médio, incluídos no CAEDV e 
matriculados no Colégio Estadual Eleodoro Ébano 
Pereira. 

 
 
 
  



 

 
1 APRESENTAÇÃO 

 

Embora a educação escolar seja um fator primordial na formação do indivíduo 

e na sua interação com qualidade e autonomia na vida social, sabe-se que muitas 

contradições ainda limitam a prática pedagógica, influenciando nas condições de 

ensino e, consequentemente, no processo de aprendizagem. Além de limitarem a 

ação pedagógica da escola, tais contradições se constituem em desafios cotidianos 

que a escola precisa transpor, principalmente no sentido de aproximar teoria e prática 

e garantir uma aprendizagem significativa. 

Quando se trata do aluno com deficiência visual, o problema se torna mais 

grave. Isso porque muitas escolas não dispõem de materiais ou de metodologias 

adaptadas às necessidades educacionais deste aluno. Assim, o ensino ainda é 

praticado com ênfase em conteúdos teóricos que, em muitos casos, são 

descontextualizados da realidade socioeconômica e cultural do educando. 

Por outro lado, observa-se que quando atividades lúdicas são utilizadas no 

processo de ensino, a aprendizagem se configura de maneira mais significativa e 

prazerosa.  

Apesar disso, a escola ainda pouco se utiliza de jogos e brincadeiras como 

instrumentos de aprendizagem. Percebe-se que o aluno com deficiência visual tem 

dificuldade de acessibilidade aos jogos, pois muitos não são adaptados às suas 

necessidades. 

Embora ainda pouco utilizado pela escola no processo de ensino, o jogo tem 

uma importância fundamental para o desenvolvimento social, emocional e intelectual 

dos alunos. A utilização de jogos como mediação no ensino-aprendizagem acaba por 

permitir ao aluno conhecer regras e a desenvolver as funções psicológicas superiores, 

tais como: a concentração, a memória, a percepção, a linguagem e o pensamento, 

leitura e interpretação, abstração, atenção e imaginação e as demais áreas cognitivas 

as quais são fundamentais à apropriação de conhecimentos.  

Neste sentido, conforme esclarece Tezani (2006, p.1),  

O jogo não é simplesmente um “passatempo” para distrair os alunos, 
ao contrário, corresponde a uma profunda exigência do organismo e 
ocupa lugar de extraordinária importância na educação escolar. 
Estimula o crescimento e o desenvolvimento, a coordenação 
muscular, as faculdades intelectuais, a iniciativa individual, 
favorecendo o advento e o progresso da palavra. Estimula o indivíduo 



 

 
a observar e conhecer as pessoas e as coisas do ambiente em que 
vive. 

 

Por isso, e considerando a experiência com alunos do Centro de Atendimento 

Especializado na Área de Deficiência Visual – CAEDV/Cascavel, este estudo visa 

contribuir com a acessibilidade de alunos com deficiência visual no processo de 

aprendizagem a partir da utilização de jogos de damas adaptados às necessidades 

dos mesmos. 

A motivação para este estudo reside em responder: como os jogos didáticos 

de tabuleiro com materiais adaptados podem contribuir para o desenvolvimento dos 

processos psicológicos superiores dos alunos com deficiência visual? 

A ludicidade propiciada por meio do jogo de dama permite ao aluno com 

deficiência visual desenvolver funções psicológicas superiores que nem sempre 

seriam estimuladas apenas por meio do ensino tradicional.  

Existem, no uso dos jogos, dois aspectos primordiais: um referente à 
afetividade, expresso durante a ação, e outro referente aos aspectos 
cognitivos, por meio dos quais o jogo proporciona avanços nos 
processos de aprendizagem e desenvolvimento (TEZANI, 2006, p.2). 

Considerando isso, para desenvolvimento das atividades previstas nesta 

Unidade Didática, propõe-se um trabalho com alunos com deficiência visual, que 

frequentam o CAEDV/Cascavel e que encontram-se matriculados no Ensino Médio, 

do Colégio Estadual Eleodoro Ébano Pereira, no município de Cascavel – PR. 

O trabalho será desenvolvido por meio de oficinas nas quais serão 

trabalhados o histórico do jogo de damas, a confecção de jogos de damas adaptados 

para alunos com deficiência visual, as regras do jogo e atividades escolares que 

podem ser adaptadas por meio de jogos de tabuleiros. 

A metodologia usada nesta unidade didática buscou uma aproximação com a 

teoria de Almeida et. al. (2007), abordada na obra “Mediação dialética na educação 

escolar: teoria e prática”. 

A implementação da produção didática será por meio de oito oficinas, 

perfazendo o total de 32 horas, destinados a alunos com deficiência visual e colegas 

da classe regular, desenvolvidas com os seguintes temas: 

 Encontro I: Concepção de Jogos de Tabuleiro; 

 Encontro II: O jogo de damas; 

 Encontro III e IV: Confecção de jogo de damas adaptado para alunos com 



 

 
deficiência visual; 

 Encontro V: As regras do jogo de damas;  

 Encontro VI e VII: Procedimentos para o ensino do jogo de damas às pessoas com 

deficiência visual; 

 Encontro VIII: Divulgação e avaliação do projeto. 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Explicitar a contribuição do jogo didático de tabuleiro “Damas” para o 

desenvolvimento cognitivo do aluno com deficiência visual, propiciando o 

conhecimento de suas regras e a acessibilidade do aluno ao jogo.    

 

2.2 Objetivos Específicos 

1- Conhecer a história do surgimento do jogo de tabuleiro “Damas”. 

2- Contribuir com o desenvolvimento das funções psicológicas superiores como: 

Memória mediada, atenção voluntária, linguagem, pensamento, concentração, 

percepção e raciocínio lógico.    

3- Pesquisar como confeccionar o jogo Damas, adaptando-o para o uso dos alunos 

com deficiência visual. 

4- Ensinar como jogar Damas aos alunos com deficiência visual. 

5- Fortalecer a socialização dos alunos com deficiência visual com a comunidade 

escolar por meio da utilização do jogo, enquanto instrumento pedagógico de 

aprendizagem. 

 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O ato significado da educação escolar tem seu foco centrado no ensino e na 

aprendizagem dos diversos conteúdos científicos e acontece por meio de mediações 

que permitem ao indivíduo sair do estado de alienação e, gradativamente, enriquecer-

se intelectualmente.  

É por meio da educação que o indivíduo tem a possibilidade de “humanizar-

se”, agindo conscientemente em seu meio, transformando-o e transformando a si 



 

 
mesmo, dialeticamente. A educação amplia as possibilidades de emancipação social, 

econômica, cultural e política, pois permite que o indivíduo compreenda as relações 

que necessita na vida social, bem como interaja conscientemente em seu meio. “O 

trabalho educativo é o ato de produzir direta e intencionalmente em cada indivíduo 

singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos 

homens” (SAVIANI,1995, p.17).  

Assim sendo, proporcionar uma educação democrática e emancipadora é o 

papel fundamental da escola pública, principalmente quando se pretende a construção 

de uma sociedade mais justa, humanizada e menos excludente.  

 Segundo Mészáros (2006, p. 13), “educar não é a mera transferência de 

conhecimentos, mas sim conscientização e testemunho de vida. É construir, libertar o 

ser humano das cadeias do determinismo neoliberal, reconhecendo que a história é 

um campo aberto de possibilidades”. 

Como a educação e os processos de produções da sociedade estão 

intimamente ligados, ela só mudará, quando os quadros sociais excludentes de 

miséria, pobreza e desigualdade também mudarem.  

Assim, a inclusão existe devido aos processos de exclusão postos nesta 

sociedade. Isso porque se vivêssemos numa sociedade igualitária não haveria 

exclusão social, educacional e econômica. A bandeira da inclusão é importante para 

tentar diminuir o abismo entre os que são mais favorecidos economicamente e os 

desafortunados, porém é uma ação paliativa. Isso não significa que não traz 

benefícios a determinados segmentos sociais, como é o caso das pessoas com 

deficiência. 

A pressão de organismos internacionais e a luta de muitas pessoas com 

deficiência pela conquista de seu espaço social e de seus direitos fez com que se 

criassem leis que garantissem direitos a estes educandos. Conforme destacam 

Carvalho et. al. (2007, p. 15-16): 

Nos últimos tempos, como resultado da luta das próprias pessoas com 
deficiência vem ganhando espaço na sociedade a proposta de romper 
com os tradicionais paradigmas segregativos e a adoção de 
procedimentos que possam contribuir para a essas pessoas as 
condições necessárias à sua participação como sujeitos sociais. Este 
processo ganhou mais força com a Declaração de Salamanca (1994) 
que propôs o paradigma da inclusão social, afirmando a necessidade 
de todos se comprometerem com a eliminação das barreiras que vêm 
incluindo uma parcela considerável da população mundial, dentre a 
qual se encontram as pessoas com deficiência física, sensorial e 



 

 
mental (CARVALHO et. al., 2007, p. 15-16). 

A partir deste novo paradigma e da pressão das pessoas com deficiência para 

a garantia de seus direitos, criaram-se leis e novas perspectivas para a educação 

especial brasileira, principalmente a partir da promulgação da LDB nº 9394/96. 

Encontramos ainda os relatos de Sá (2007, p. 15), os quais afirmam que a 

criança que enxerga estabelece uma comunicação visual com o mundo exterior desde 

os primeiros anos de vida porque é estimulada a olhar para tudo o que está à sua 

volta, sendo possível acompanhar o movimento das pessoas e dos objetos sem sair 

do lugar. 

Por outro lado, alunos que possuem alguma limitação visual, em muitos 

casos, enfrentam limitações na escola que contribuem para excluí-los da apropriação 

de conhecimentos fundamentais para o seu progresso intelectual e social. Estes 

conhecimentos são apropriados pela experiência da prática histórico-cultural da 

humanidade e são transmitidos principalmente por meio da linguagem, um dos meios 

principais de interação entre os indivíduos. À medida que vai internalizando as 

experiências humanas, a criança vai transformando-se, desenvolvendo-se 

intelectualmente e ampliando suas possibilidades de ações no mundo.  

É importante destacar que a falta da visão não interfere no processo de 

apropriação da linguagem verbal, da criança. Desde que nasce, ela está inserida no 

meio social e as estimulações proporcionadas pelo ambiente é que permitirão o 

desenvolvimento desta. A língua oral e escrita não é, então, apenas um meio de 

comunicação, mas fator preponderante de socialização e de apropriação dos 

conhecimentos científicos. 

No caso da criança deficiente visual, a qual apresenta um 
comprometimento num importante veículo de representação do 
mundo, a percepção visual, as influências psicológicas, dela própria e 
do seu ambiente, começam, desde o nascimento, a moldar o seu 
crescimento. A fala e a linguagem são de importância incalculáveis 
para o desenvolvimento da criança cega, pois é através delas que a 
criança amplia seu desenvolvimento, adquirindo um meio de controle 
sob objetos que estão fora de seu alcance (CUTSFORTH, 1969 apud 
CUNHA, 1997).  
 

E é também por isso que é importante estimular a criança com deficiência 

visual a ampliar a utilização dos demais sentidos no processo de aprendizagem. O 



 

 
fato de ela ter uma redução na capacidade visual, não significa ter reduzido a sua 

capacidade de aprender, de interagir com o mundo e com o conhecimento. 

Neste sentido, ao afirmar a necessidade da estimulação precoce para o aluno 

com deficiência visual adquirir condições de aprender, não significa que a falta da 

visão será substituída pelo tato, olfato, paladar, enfim, os demais sentidos. Sobre isso, 

Vygotsky aponta que 

 [...] não se pode falar sobre nenhuma substituição dos órgãos dos 
sentidos. [...] Portanto, a substituição é preciso compreendê-la, não no 
sentido de que outros assumam diretamente as funções fisiológicas 
da visão, senão no sentido da reorganização complexa de toda 
atividade psíquica, provocada pela alteração da função mais 
importante, e dirigida por meio da associação, da memória e da 
atenção à criação e formação de um novo tipo de equilíbrio do 
organismo para mudança do órgão afetado (VYGOTSKI, 1997, p. 76). 

 

Neste sentido, a estimulação dos demais órgãos sensoriais do aluno com 

deficiência visual implica em uma reorganização da percepção, da memória e da 

atenção para que ele possa interagir sem grandes dificuldades no mundo em que o 

rodeia. Embora o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, tais como a 

linguagem, a memória, a atenção, o raciocínio, a aprendizagem, etc., aconteçam em 

outras esferas da interação humana e social, é na escola que este processo se dá de 

forma articulada, sistematizada e planejada. Aí reside também a importância da 

educação escolar no processo de desenvolvimento integral do aluno.  

Além disso, cada pessoa adquire uma maneira muito particular de interpretar 

e compreender os estímulos que recebe do meio. Conforme destaca Sá et. al. (2007, 

p.16): 

 

Cada pessoa desenvolve processos particulares de codificação que 
formam imagens mentais. A habilidade para compreender, interpretar 
e assimilar a informação será ampliada de acordo com a pluralidade 
das experiências, a variedade e qualidade do material, a clareza, a 
simplicidade e a forma como o comportamento exploratório é 
estimulado e desenvolvido (SÁ et. al., 2007, p. 16). 

 

Daí reforça-se a importância do aluno com deficiência visual estar incluído na 

rede regular de ensino. Torna-se igualmente importante que a escola tenha recursos 

pedagógicos, jogos e materiais que estejam adaptados às necessidades educacionais 

destes educandos. Pois, do contrário, apenas incluí-los na classe comum não é 

garantia de aprendizagem e de desenvolvimento integral deste aluno. 



 

 
A escola é espaço mediador das relações dos indivíduos, sendo assim, pode 

auxiliar os mesmos a lidar com as novas experiências provindas deste convívio social, 

realizando através de suas relações sociais o exercício com os demais sentidos, para 

interpretar os estímulos do meio, buscando com isso, novas formas de aprender e de 

agir no mundo exterior e com a sociedade.  

 

[...] desigualdades entre os homens não provem das suas diferenças 
biológicas naturais. Ela é produto da desigualdade econômica, da 
desigualdade de classes e da diversidade consecutiva das suas 
relações com as aquisições que encarnam todas as aptidões e 
faculdades da natureza humana, formadas no decurso de um 
processo sócio-histórico (LEONTIEV, 1978, p. 274).  

 

Portanto, novamente reafirma-se a necessidade de considerar o educando 

como um ser único, singular em suas potencialidades e em seus limites. As tentativas 

de homogeneizar educandos, com ou sem deficiências, esbarram em entraves que 

comprometem a qualidade da educação ofertada pela escola. 

É importante salientar que a falta de conhecimento, de estímulos, de 

condições e de recursos adequados pode reforçar o comportamento passivo, inibir o 

interesse e a motivação do aluno em aprender, independente deste ser ou não pessoa 

com deficiência. Tais atitudes colaboram com a segregação destes educandos que, 

em muitos casos, acabam por serem classificados como alunos que têm dificuldades 

de aprendizagem. 

Sá (2007, p. 21) salienta que 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. 

Faz-se necessário promover o aprofundamento teórico para que a prática 

educativa possa vir ao encontro das reais necessidades de cada educando e romper 

com práticas discriminatórias e preconceituosas que apenas colaboram para reforçar 

as diferenças e a exclusão social. 

 

Ao considerar o ser humano como ser social, entender que sua 
aprendizagem e seu desenvolvimento na medida em que ele se 
relaciona com os demais seres humanos e com a cultura produzida na 
História da humanidade. Assim, os cegos não tem dificuldade para 
realizar tais processos, pois podem desenvolver a linguagem. Dessa 
forma, afirma-se que os cegos, ao conseguirem materializar suas 
capacidades, não sofrem nenhum tipo de prejuízo que seja impeditivo 
ao processo de aprendizagem e desenvolvimento (CASCAVEL – PR, 



 

 
2008, p. 90).  

 

Deste modo, o lúdico no ensino exerce uma fundamental importância para o 

ensino do aluno com deficiência visual. 

 

O lúdico permite uma maior interação entre os assuntos abordados e, 
quanto mais intensa for esta interação, maior será o nível de 
percepções e reestruturações cognitivas realizadas pelo estudante. O 
lúdico deve ser considerado na prática pedagógica, 
independentemente da série e da faixa etária do estudante, porém, 
adequando-se a elas quanto à linguagem, à abordagem, às 
estratégias e aos recursos utilizados como apoio (PARANÁ, 2008, p. 
77). 

 

Nesse processo, o jogo e o brincar são atividades mediadoras que contribuem 

para a formação intelectual e para o desenvolvimento cognitivo dos alunos do CAEDV. 

Assim, busca-se fundamentar as estratégias dos jogos, como atividades e mediações 

do professor de DV, subsidiado pela Teoria da Psicologia Histórico Cultural em 

Vygotsky.   

Por meio do jogo de tabuleiro, neste caso o jogo de Damas, ampliam-se as 

possibilidades de desenvolvimento das funções psicológicas superiores, as quais são 

fundamentais no processo de ensino e de aprendizagem. Ao aluno com deficiência 

visual, o jogo também se constitui em um importante recurso para a internalização de 

signos auxiliares externos, permitindo estimulações que nem sempre seriam possíveis 

apenas pelo ensino dos conteúdos científicos. Mais do que o prazer na utilização do 

lúdico, o jogo permite uma proximidade maior entre o professor e o aluno, o aluno e 

os seus colegas, o aluno e os diversos conteúdos. O jogo possibilita que o aluno com 

deficiência amplie a linguagem e as formas de interação com o meio e com outras 

pessoas. 

Através do jogo, que é um signo externo e simbólico, o aluno se relaciona com 

o mundo, com sua cultura e com outros indivíduos. Assim, não somente a linguagem, 

o pensamento, a percepção tátil e auditiva são estimuladas, mas todas as funções 

psicológicas superiores. O lúdico favorece o desenvolvimento cognitivo, sendo este 

fundamental para a aprendizagem. Por meio dele, ampliam-se as formas de interação 

do aluno e os meios pelos quais o professor fará as mediações necessárias para que 

a aprendizagem aconteça de forma significativa. 

O jogo é um signo importante que pode ser usado pela escola no processo de 



 

 
ensino e de aprendizagem. Ele favorece o desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores na medida em que possibilita conexões entre o uso de instrumentos (o 

jogo) e a linguagem, desencadeando além do desenvolvimento de operações 

sensório-motoras, a ampliação da percepção, da atenção, da memória, da linguagem, 

do pensamento, do raciocínio e da abstração. 

O jogo favorece, entre outras coisas, o desenvolvimento da percepção e da 

atenção, funções psicológicas importantes para que o aprendizado aconteça. 

Conforme esclarece Vygotski: 

 

O papel da linguagem na percepção é surpreendente, dadas as 
tendências opostas implícitas na natureza dos processos de 
percepção visual e da linguagem. Elementos independentes num 
campo visual são percebidos simultaneamente; nesse sentido, a 
percepção visual é integral. A fala, por outro lado, requer um 
processamento sequencial. Os elementos, separadamente, são 
rotulados e, então, conectados numa estrutura de sentença, tornando 
a fala essencialmente analítica. Um aspecto especial da percepção 
humana - que surge em idade muito precoce - é a percepção de 
objetos reais. Isso é algo que não encontra correlato análogo na 
percepção animal [...]. Essas observações sugerem que toda 
percepção humana consiste em percepções categorizadas ao invés 
de isoladas. A transição, no desenvolvimento para formas de 
comportamento qualitativamente novas, não se restringe a mudanças 
apenas na percepção. A percepção é parte de um sistema dinâmico 
de comportamento; por isso, a relação entre as transformações dos 
processos perceptivos e as transformações em outras atividades 
intelectuais é de fundamental importância. Esse ponto é ilustrado por 
nossos estudos sobre o comportamento de escolha, que mostram a 
mudança na relação entre a percepção e a ação motora em crianças 
pequenas (VYGOTSKI, 2003, p. 25). 

              

As funções psicológicas superiores da memória e pensamento inicialmente 

são naturais, no processo vão se tornando mais complexas e constituídas no mundo 

circundante do ser social, tornando-se funções mediadas através de signos e 

ilustradas através das imagens, surgindo como consequência dos estímulos externos: 

O estudo comparativo da memória humana revela que, mesmo nos 
estágios mais primitivos do desenvolvimento social, existem dois tipos 
fundamentalmente diferentes de memória. Uma delas, dominante no 
comportamento de povos iletrados, caracteriza-se pela impressão não 
mediada de materiais, pela retenção das experiências reais como a 
base dos traços mnemônicos (de memória). Nós a chamamos de 
memória natural [...]. Esse tipo de memória está muito próximo da 
percepção, uma vez que surge como consequência da influência 
direta dos estímulos externos sobre os seres humanos mesmo nos 
estágios mais primitivos do desenvolvimento histórico os seres 



 

 
humanos foram além dos limites das funções psicológicas impostas 
pela natureza, evoluindo para uma organização nova, culturalmente 
elaborada, de seu comportamento [...]. Mesmo essas operações 
relativamente simples, como atar nós e marcar um pedaço de madeira 
com a finalidade de auxiliares mnemônicos, modificam a estrutura 
psicológica do processo de memória. Elas estendem a operação de 
memória para além das dimensões biológicas do sistema nervoso 
humano, permitindo incorporar a ele estímulos artificiais, ou auto-
gerados, que chamamos de signos. Essa incorporação, característica 
dos seres humanos, tem o significado de uma forma inteiramente nova 
de comportamento. A diferença essencial entre esse tipo de 
comportamento e as funções elementares será encontrada nas 
relações entre os estímulos e as respostas em cada um deles 
(VYGOTSKI, 2003, p. 28). 
 

 

Em síntese, a utilização do jogo de tabuleiro “Damas” por alunos com 

deficiência visual, conforme pressupõe esta Unidade Didática, amplia as 

possibilidades interacionais entre o aluno e a escola, favorecendo o desenvolvimento 

das funções psicológicas superiores, bem como a autonomia e a emancipação do 

aluno. Mais do que possibilitar o uso do lúdico pelo aluno, buscam-se metodologias 

que estimulem a aprendizagem do aluno com deficiência visual, bem como a 

democratização da educação, função social da escola pública. 

 

4 METODOLOGIA 

 

A implementação será realizada com alunos que estudam no 9º ano do Ensino 

Fundamental e no 1º ano do Ensino Médio, inseridos no Centro de Atendimento 

Especializado na Área de Deficiência Visual-CAEDV/Cascavel, no Colégio Estadual 

Eleodoro Ébano Pereira, na cidade de Cascavel - PR. 

O projeto de intervenção será desenvolvido através de oficinas temáticas. A 

princípio, o projeto será apresentado para os alunos do CAEDV, professores, 

pedagogos e gestores da escola. 

Os alunos do CAEDV participarão de palestra sobre a história da origem do 

jogo de Damas e sua contribuição para ampliar a capacidade cognitiva, das funções 

psicológicas superiores, espacial, de percepção tátil, de construção da imagem 

mental, entre outras, que facilitam o processo de aprendizagem. 

Na escola serão confeccionados jogos de Damas. Colegas do ensino regular 

dos alunos com DV serão convidados a conhecer os procedimentos para adaptação 



 

 
do material didático e auxiliarem na produção, com o intuito de perceberem a 

importância do uso de materiais perceptíveis ao tato para os alunos cegos e materiais 

ampliados com cores contrastantes, para os alunos com baixa visão. Os alunos com 

deficiência visual participarão do processo, selecionando entre diversos materiais com 

cores, formas, tamanhos e texturas diferentes, os mais perceptíveis ao tato e a visão, 

para serem utilizados na confecção dos jogos. 

Os alunos cegos ou com a visão muito comprometida, farão exploração tátil 

para acompanhar a produção, conhecer o tabuleiro e peças do jogo, durante e após 

confecção. 

Quando o material pedagógico adaptado estiver bem representado e 

concluído, o aluno com DV explorará o tabuleiro, as peças do jogo, aprenderá as 

regras e a dinâmica explorada no jogo e entenderão as metodologias do jogo. 

 À medida que o aluno com deficiência visual tiver noções básicas da dinâmica 

do jogo, o mesmo será utilizado nas aulas de educação física, promovendo a 

socialização dos alunos com DV e colegas. 

Será exposto banner sobre a contribuição do jogo de Damas para o processo 

de desenvolvimento cognitivo dos alunos, com fotos do material confeccionado, em 

lugar de acesso a toda comunidade escolar. 

O projeto será avaliado pelos participantes, de modo que as ações propostas 

possam ser realimentadas e o mesmo continue a fomentar novas estratégias de 

ensino e produção de materiais adaptados para o ensino de alunos cegos e/ou com 

baixa visão. 

 
 
 
 
4.1 ENCONTRO I 

CONCEPÇÃO DE JOGOS DE TABULEIRO 

 

Objetivos: 

1. Conceituar jogos de tabuleiro. 

2. Acentuar a contribuição dos jogos de tabuleiro para o desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores. 

 

Carga Horária: 3 horas. 



 

 
 

 

Participantes: 

 Alunos com deficiência visual que frequentam o CAEDV e colegas da classe 

regular do Colégio Estadual Eleodoro Ébano Pereira. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

1º Momento: RESGATANDO E REGISTRANDO 

 

Como atividade à distância desta oficina, os participantes irão ler o texto: “Por 

trás dos tabuleiros”, de Erik Hewitt e Raphaela Vieira. O texto será adaptado com 

recursos que garantam a acessibilidade dos alunos com deficiência visual. O texto 

fala sobre dois jogos de tabuleiros: o xadrez e a dama.  

No encontro presencial, será feito um levantamento dos conhecimentos que 

os participantes têm sobre “jogos de tabuleiros”. Para tanto, oralmente os mesmos 

terão que responder questões norteadoras: 

 O que é um jogo de tabuleiro? 

 Que jogos de tabuleiros eles conhecem? 

 É possível usar um jogo de tabuleiro para aprender conteúdos escolares? 

 Qual a diferença ente os jogos de tabuleiro e os jogos eletrônicos atuais? 

 É possível um deficiente visual utilizar um jogo de tabuleiro? Como? 

 

 

2º Momento: PROBLEMATIZANDO E SISTEMATIZANDO  

 

Para que os participantes conheçam um pouco mais sobre jogos de tabuleiros 

será apresentado o vídeo com uma reportagem sobre jogos de tabuleiros usados pela 

escola. O vídeo será: “10/04/2014 – Jornal da Cultura/Jogos de tabuleiro no 

currículo”1. 

                                         
1 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Wa0zeHdhKzU.  



 

 
Mesmo que os alunos com deficiência visual possam apenas ouvir a 

reportagem, ela é importante pois ilustra exemplos de atividades desenvolvidas por 

escolas com o uso de jogos de tabuleiros para o ensino. 

 

 

3º Momento: PRODUZINDO E AVALIANDO  

 

O próximo passo desta oficina se constituirá em apresentar aos alunos para 

que estes possam manipular diferentes jogos de tabuleiros. Os jogos utilizados nesta 

oficina não serão adaptados às necessidades dos alunos com deficiência visual. 

Após a manipulação dos jogos por parte dos alunos, será realizado um debate 

para que os mesmos sugiram modificações e/ou materiais que podem ser usados para 

adaptar alguns destes jogos às suas necessidades visuais. 

Os resultados deste debate serão registrados pela professora. 

 

4.2 ENCONTRO II 

O JOGO DE DAMAS 

 

Objetivos: 

1. Caracterizar o Jogo de Damas. 

2. Apresentar o histórico do Jogo de Damas. 

 

Carga Horária: 4 horas. 

 

Participantes: 

 Alunos com deficiência visual que frequentam o CAEDV e colegas da classe 

regular do Colégio Estadual Eleodoro Ébano Pereira. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

1º Momento: RESGATANDO E REGISTRANDO 

Nesta etapa, torna-se importante apresentar o Jogo de Damas, bem como sua 

trajetória histórica, apresentando aos participantes as características do mesmo. 



 

 
É importante saber quais são os conhecimentos que os participantes têm 

sobre o jogo. Para tanto, será feito um debate por meio do direcionamento das 

seguintes questões: 

 Quem conhece o jogo de damas? 

 Quem já jogou? 

 Você conhece a história do jogo de damas? 

 Como uma pessoa com deficiência visual poderia jogar damas? 

 Que materiais poderiam ser utilizados para confeccionar um jogo de damas 

adaptado para um aluno com deficiência visual? 

 

 

2º Momento: PROBLEMATIZANDO E SISTEMATIZANDO 

 

  Após os levantamentos prévios dos conhecimentos dos participantes. Será 

apresentada, por meio de exposição oral da professora, a história do jogo de damas. 

Como na oficina também haverá alunos videntes, a professora usará cartazes 

ou projetor de imagens para auxiliar na exposição oral do assunto, com imagens e 

textos sobre a história do jogo de damas. Para produção deste material, serão usadas 

imagens da internet e pesquisa realizada no site: 

<http://www.topdam.com.br/historia.html>. 

 

 

3º Momento: PRODUZINDO E AVALIANDO  

 

Como meios de produção e de avaliação desta oficina, os participantes irão 

elaborar um texto coletivo, o qual apresente a síntese da história do jogo de damas. 

Este texto será construído no quadro e reproduzido em cartolina pelos alunos 

videntes. O texto será exposto no saguão da escola. 

 

 

4.3 ENCONTROS III e IV 

CONFECÇÃO DE JOGO DE DAMAS ADAPTADO PARA ALUNOS COM 

DEFICIÊNCIA VISUAL 



 

 
 

Objetivos: 

1. Confeccionar jogo de damas adaptado para alunos com deficiência visual. 

2. Pesquisar diferentes formas de adaptar o jogo de damas para alunos com 

deficiência visual. 

3. Conhecer os diferentes materiais e necessidades de adaptação do jogo de 

damas para alunos cegos e com baixa visão. 

 

Carga Horária: 10 horas. 

 

Participantes: 

 Alunos com deficiência visual que frequentam o CAEDV e colegas da classe 

regular do Colégio Estadual Eleodoro Ébano Pereira. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

1º Momento: RESGATANDO E REGISTRANDO 

Para esta etapa da implementação torna-se importante pesquisar que tipo de 

materiais, como e quais as necessidades de adaptação do jogo de damas para alunos 

com deficiência visual. 

Para identificar as necessidades dos alunos, será proporcionado um debate 

sobre os materiais que poderiam ser utilizados. Como subsídio ao debate, será 

passado um texto sobre adaptação de materiais pedagógicos, com exemplos de jogos 

para alunos cegos e de baixa visão, do Catálogo de Materiais Pedagógicos Adaptados 

da Fundação Catarinense de Educação Especial. Além da exposição oral do texto, a 

professora fará a descrição das figuras apresentadas para facilitar a compreensão dos 

alunos com deficiência visual. 

 

2º Momento: PROBLEMATIZANDO E SISTEMATIZANDO 

 

Após a explanação da professora, apoiada pelo texto, será exposto os 

diferentes tipos de materiais que podem ser utilizados para a confecção do jogo de 

damas adaptado. 



 

 
É importante ressaltar que, tanto para o aluno cego quanto para o aluno com 

baixa visão, a percepção tátil é fundamental na hora de manipular. Assim sendo, serão 

usados materiais porosos ou com relevo para facilitar a percepção tátil do aluno, como 

por exemplo: velcro, tecidos com texturas variadas, EVA etc. Para os alunos com 

baixa visão, também serão apresentados materiais com cores contrastantes para 

confecção do jogo de damas ampliado. 

Neste momento da oficina, é importante a participação do aluno com 

deficiência visual. Isso porque ele conhece suas limitações e possibilidades. Assim, 

ele pode sugerir materiais que poderiam ser utilizados para a produção do jogo de 

damas adaptado.  

 

3º Momento: PRODUZINDO E AVALIANDO  

 

A produção desta oficina consiste na produção de jogos de damas adaptados. 

Assim, com materiais adaptados que facilitem a percepção tátil dos alunos cegos e a 

percepção visual dos alunos com baixa visão, serão confeccionados diferentes jogos 

de damas. 

 

 

4.4 ENCONTRO V  

AS REGRAS DO JOGO DE DAMAS 

 

Objetivos: 

1. Conhecer as regras do jogo de damas. 

 

Carga Horária: 4 horas. 

 

Participantes: 

 Alunos com deficiência visual que frequentam o CAEDV e colegas da classe 

regular do Colégio Estadual Eleodoro Ébano Pereira. 

 

 

 



 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

1º Momento: RESGATANDO E REGISTRANDO 

Agora que os alunos já conhecem a história do jogo de damas e 

confeccionaram jogos adaptados para alunos cegos e com baixa visão, torna-se 

fundamental que eles saibam as regras do jogo. 

O resgate dos conhecimentos prévios dos alunos sobre as regras do jogo será 

feito de maneira oral, com debate mediado pela professora. 

 

2º Momento: PROBLEMATIZANDO E SISTEMATIZANDO  

Para que os alunos aprendam as regras do jogo de damas, os mesmos irão 

até o laboratório de informática para realizar uma pesquisa sobre a temática. Os 

alunos com deficiência visual realizarão a pesquisa utilizando notebooks com 

programas chamados “leitores de tela”, que possibilitam o acesso à internet. Após a 

pesquisa, os alunos irão compartilhar oralmente os resultados. 

 

 

3º Momento: PRODUZINDO E AVALIANDO   

Mediados pela professora, os alunos irão confeccionar um painel informativo 

com as regras do jogo de damas. O painel irá contribuir para que os alunos videntes 

possam apropriar-se das regras do jogo de damas. Para os alunos cegos e/ou com 

baixa visão, o acesso a este conteúdo será proporcionado por meio de texto adaptado 

pela professora, com a utilização dos recursos necessários. 

Tanto o painel quanto o texto serão estudados pelos alunos por meio da 

mediação da professora. 

 

4.5 ENCONTROS VI e VII 

 

PROCEDIMENTOS PARA O ENSINO DO JOGO DE DAMAS ÀS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

Objetivos: 

1. Desenvolver procedimentos para o ensino do jogo de damas às pessoas com 

deficiência visual. 



 

 
2. Apresentar as diferentes características do jogo de damas para alunos cegos, 

com baixa visão e/ou videntes. 

 

Carga Horária: 8 horas. 

 

Participantes: 

 Alunos com deficiência visual que frequentam o CAEDV e colegas da classe 

regular do Colégio Estadual Eleodoro Ébano Pereira. 

  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

1º Momento: RESGATANDO E REGISTRANDO 

 

Dando continuidade na oficina anterior, a professora irá dialogar com os 

alunos sobre a sua compreensão das regras do jogo de damas. 

Por meio de um debate, serão tiradas as dúvidas que os participantes venham 

a ter. 

 

2º Momento: PROBLEMATIZANDO E SISTEMATIZANDO 

  

Apoiado pelo livro “O jogo de damas – ludo pedagógico”2, a professora irá 

ensinar os alunos a jogar damas, utilizando-se dos diferentes tabuleiros e peças que 

foram confeccionados na oficina anterior. 

Neste sentido, é fundamental a interação entre os alunos (videntes, cegos e 

com baixa visão). Assim, serão feitos grupos variados para que os alunos possam 

jogar entre si. 

  

 

                                         
2 O livro é de Mestre Conrado, foi publicado em 2013, pela editora All Print. O livro traz as regras de 
como jogar damas. De acordo com o autor, “o jogo de damas segue a teoria do construtivismo. A mesma 
explica como a inteligência humana se desenvolve à partir das relações entre o indivíduo e o meio. O 
homem não nasce inteligente, mas também não é passivo sob a influência do que está a sua volta. 
Portanto, fatores externos agem sobre ele para que o conhecimento se construa” (CONRADO, 2013, 
p.12). 



 

 
3º Momento: PRODUZINDO E AVALIANDO  

 

Por meio de um debate, os alunos irão avaliar os diferentes tabuleiros que 

foram confeccionados. 

Os participantes irão avaliar qual o tabuleiro que melhor contribuiu para que 

os alunos com deficiência visual possam jogar.  

 

 

4.6 ENCONTRO VIII 

DIVULGAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROJETO 

 

Objetivos: 

1. Avaliar as contribuições do projeto para a escola, bem como seus limites, 

de modo a possibilitar a sua melhoria e continuidade. 

2. Criar um banner ilustrativo das diferentes atividades e materiais 

confeccionados nas oficinas. 

 

Carga Horária: 3 horas. 

 

Participantes: 

 Alunos com deficiência visual que frequentam o CAEDV e colegas da classe 

regular do Colégio Estadual Eleodoro Ébano Pereira. 

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

1º Momento: RESGATANDO E REGISTRANDO 

Por meio de um debate, a ser mediado pela professora, os participantes irão 

avaliar o projeto de implementação apontando, de maneira oral, seus limites e suas 

possibilidades para continuidade do mesmo na escola. 

 

2º Momento: PROBLEMATIZANDO E SISTEMATIZANDO 

Todos os apontamentos dos participantes serão registrados no quadro da 

sala de aula pela professora. 



 

 
  

3º Momento: PRODUZINDO E AVALIANDO  

Coletivamente, os alunos irão construir um banner demonstrativo das ações 

do projeto. O banner irá demonstrar as possibilidades e materiais que podem ser 

usados para a produção de jogos de damas adaptados para alunos com deficiência 

visual. 

O banner será exposto no saguão da escola, para a divulgação do projeto. 

 

5 CRONOGRAMA 

 

Atividades/Oficinas 

                               Meses 

Fevereiro 
2015 

Março 
2015 

Abril 
2015 

Maio 
2015 

 

 

 

 Encontro I: Concepção de 
Jogos de Tabuleiro. 

 
X 

    

     
 

  Encontro II: O jogo de 
damas. 

      X    

     

 
 

  Encontro III e IV: 
Confecção de jogo de 
damas adaptado para 
alunos com deficiência 
visual. 

 
 
 
 
 

    X 

 
 
 
 

  

 Encontro V: As regras do 
jogo de damas. 

  X   

 

 Encontro VI e VII: 
Procedimentos para o 
ensino do jogo de damas às 
pessoas com deficiência 
visual. 

 

  X X  

 Encontro VIII: Divulgação e 
avaliação do projeto. 

 
 

   X  

Carga Horária 
3h 14h 8h 7h 

Total 
32h 
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