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APRESENTAÇÃO

Este livro é resultado de uma parceria entre a Secretaria Nacional de Promoção
dos Direitos das Pessoas com Deficiência (SNPD) e o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), que objetivou contribuir para a capacitação de
profissionais que atuam na reabilitação de pessoas com deficiência visual através do Curso
de Especialização em Orientação e Mobilidade.
A importância da obra vem corroborar com os profissionais de orientação e
mobilidade que, muitas vezes, atuam de modo empírico em detrimento da ausência de
uma formação regular e cíclica, assim como a falta ou poucas obras que aprofundam os
perfis dos sujeitos com deficiência visual, suas necessidades educacionais específicas, o
contexto social e familiar, as fases de desenvolvimentos linguístico e motor e a autonomia
do indivíduo.
Em função da falta de livros que tratam especificamente dessa temática, gera
sérias dificuldades aos professores ou profissionais que tem o contato com a primeira
pessoa cega, muitas vezes, se percebem perdidos e preocupados de como ministrar uma
formação ou interagir com aquela pessoa. Os mais dedicados buscam coletar estudos na
acadêmica e/ou de práticas isoladas em um contexto controlado e superficial que, por sua
vez, geram métodos diferenciados para atuar com a pessoa cega, com baixa visão e/ou
com surdocegueira, podendo, assim, levar bastante tempo para aperfeiçoar sua prática.
O presente livro traz uma coletânea, de conteúdo específico, com objetivo de
oferecer subsídio acerca da inclusão de pessoas com deficiência visual, na perspectiva de
lançar um processo mais amplo de reflexão e sensibilizar os profissionais para a área de
reabilitação.

Este livro está dividido em três partes abordando assunto pertinente a orientação e
mobilidade:
 Módulo 1: aborda de forma resumida o enfrentamento e a superação dos vários
problemas visuais e sociais vivenciados no cotidiano das pessoas com deficiência visual.
–– DEFICIÊNCIA VISUAL: ASPECTOS LEGAIS HISTÓRICOS E NORMATIVOS
–– DEFICIÊNCIA VISUAL: SISTEMA E FUNÇÃO VISUAL
–– DEFICIÊNCIA VISUAL: ELEMENTOS PSICOEVOLUTIVOS
–– O SISTEMA BRAILLE: MÉTODOS E TÉCNICAS DE LEITURA E ESCRITA
 Módulo 2: A abrangência e a profundidade do tratamento dado às diferentes dimensões
que envolvem direta e indiretamente a questão da orientação e mobilidade.
–– PSICOMOTRICIDADE E ATIVIDADE FÍSICA APLICADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA
VISUAL
–– ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE: ABORDAGEM HISTÓRICA E CONCEITUAL
–– TECNOLOGIA ASSISTIVA: ESTRATÉGIAS E PRÁTICAS NA ORIENTAÇÃO E
MOBILIDADE
–– TÉCNICAS E ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS APLICADAS EM ORIENTAÇÃO E
MOBILIDADE I
 Módulo 3: Apresenta estratégias para a construção da prática social inclusiva.
–– TÉCNICAS E ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS APLICADAS EM ORIENTAÇÃO E
MOBILIDADE II
–– ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE APLICADA À SURDOCEGUEIRA
–– PROJETO DE PESQUISA E INOVAÇÃO
A equipe organizadora agradece o empenho e a dedicação de todos os autores dos
capítulos que compõem este livro.
Os organizadores

MÓDULO I

Deficiência Visual –
Aspectos Legais,
Históricos e Normativos
Elinalva Alves de Oliveira

1

Deficiência Visual – Aspectos
Legais, Históricos e Normativos
Caro(a) cursista,
Nesta disciplina, Deficiência visual: aspectos legais, históricos e normativos, iniciaremos
um importante diálogo sobre a mobilização mundial das pessoas com deficiência ao longo
dos tempos. Essa temática, discutida principalmente no contexto nacional, está alicerçada no
princípio constitucional e nos demais aparatos legais em busca de igualdade de condições
para o acesso e a permanência em todos os ambientes visando à inclusão social.
Faremos um panorama normativo da educação especial e veremos que ela demanda
formação específica na área, ressalta a preocupação de muitos, propicia cada vez mais
discussões e interpretações, traduzidas por múltiplos olhares. Vamos acompanhar com
atenção a discussão que ora iniciamos e façamos desse momento uma oportunidade para
obtermos novos saberes. Certamente teremos a partir de então uma prática crítica e reflexiva.
Vamos embarcar nessa aventura e colher saborosos frutos de um inconfundível saber?

Objetivos
• Conhecer as políticas públicas na educação especial no contexto nacional e
internacional
• Entender como a legislação oficial normativa da educação especial pode favorecer
novas ações para a inclusão escolar e social na educação básica nos municípios
brasileiros
• Aprender os subsídios teóricos para a construção de práticas inclusivas para
pessoas com deficiência visual
• Compreender o papel da educação especial no contexto da inclusão escolar a
partir da legislação

10
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Fonte: http://www.freepick.com/

AULA

TÓPICO 1

Fundamentos históricos e
filosóficos: abordagem sobre a
atenção à pessoa com deficiência
ao longo dos tempos: da idade
Antiga aos dias atuais
OBJETIVOS
 Compreender a trajetória das pessoas com
deficiência no contexto educacional e social
 Conhecer aspectos históricos que formaram a
trajetória das pessoas com deficiência
 Refletir sobre a exclusão física, moral e social ao
longo dos tempos

A

partir de agora, vamos iniciar uma reflexão sobre os aspectos históricos
da trajetória das pessoas com deficiência. Vamos conhecer essa luta e o
empenho desse segmento e ver como familiares, profissionais e sociedade

em geral saíram em busca de um mundo mais justo e humano, almejando a cidadania
plena. Queremos que, ao nos inteirarmos desses acontecimentos, sejamos motivados
a realizar significativas mudanças. Esperamos que esse nosso diálogo possa contribuir
com todos os participantes dessa formação.

Aula 1 | Tópico 1

11

É comum algumas pessoas terem dúvidas de como devem se referir a alguém que tem
algum tipo de deficiência. Há aqueles que confundem deficiência e doença. Os estudos
voltados aos direitos das pessoas com deficiência não estão dissociados dos fatos históricos
e revelam a evolução da sociedade e a consequente edição de suas leis (todos têm direito
de não sofrer discriminação). Com as redes sociais e a tecnologia que avança em ritmo
acelerado, faz surgir uma nova sociedade, que está em constante mudança.
Os cinco sentidos humanos nos possibilita
interagirmos com o mundo, isto é, com
pessoas,

objetos,

luzes,

fenômenos

climáticos, cheiros, sabores. A temática
sobre a deficiência faz parte da história
da

humanidade

documentos,

e

citada
a

em

diversos

deficiência

visual

também o é, prova é que, nos templos
bíblicos, a cegueira foi considerada um
mal comum, estando os deficientes visuais
forçosamente condenados a uma vida de
expiação, pobreza e dificuldades, condição

SAIBA MAIS!
Os seres humanos são
todos diferentes e únicos.
Essas diferenças são
determinadas por influência do código
genético recebido dos pais, dos ancestrais
e também por influências bioquímicas do
próprio organismo, por estímulos do meio
ambiente e especialmente pela interação de
todas as experiências sociais possibilitadas
a partir do nascimento, que irão formar a
personalidade de cada ser. (OLIVEIRA, 2013).

punitiva frente a algum ato maligno ou
como um traço do destino, estando nas mãos do Criador reverter tal condição, pois eles
dependiam da misericórdia e piedade de Deus.
Durante milênios, as pessoas cegas viveram à margem da sociedade. A falta de visão
foi sempre caracterizada como um fator de invalidez generalizada. Esse entendimento
preconceituoso traçou fortes barreiras, inclusive as atitudinais edificadas e consolidadas
que ainda são encontradas até hoje nos mais diversos ambientes sociais e sob as variadas
formas, inclusive na comunicação.
Nessa perspectiva, a cegueira sensorial vem sendo tratada e representada através
dos tempos como sinônimo do medo, superstição e ignorância. Nesse panorama,
os deficientes sofrem extermínio, indiferenças, exclusão e preconceitos diante de um
Estado que ainda se mostra incapaz de garantir igualdade de oportunidades no acesso à
educação, à empregabilidade, ao lazer, à informação, à acessibilidade.
As pessoas com deficiência têm os mesmos direitos, sentimentos, sonhos, frustrações e
vontades que qualquer outro ser humano. Ter uma deficiência não as torna melhor ou pior,
tampouco as faz serem uns anjos ou modelos de virtude: são simplesmente pessoas.
12
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SAIBA MAIS!
A palavra “deficiência”
nos encaminha para a
insuficiência
orgânica
ou mental, porém, sob outro ponto de
vista, traz um significado relevante,
repleto de valores morais, contrapondose à “eficiência” em que a pessoa
com deficiência é aquela incapaz e,
certamente preguiçosa, desprovida de
inteligência. A ênfase vem acentuada
na limitação, no defeito, gerando

O termo deficiente, no dicionário Michaelis,
significa “que apresenta alguma deficiência;
falho,

imperfeito,

incompleto”.

Essa

descrição não é a mais adequada. O Artigo
primeiro da Convenção da ONU (1996), ao
firmar o conceito de pessoa com deficiência,
expressa em seu preâmbulo que:
1 - Pessoas com deficiência são aquelas
que têm impedimentos de longo prazo
de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial [...]. Portanto, o sentido dado
vai tornar-se um “conceito” superando

sentimentos negativos de desprezo,
indiferença, chacota, piedade ou pena.
Por mais que se negue, são pessoas
divididas em dois mundos: o mundo das
pessoas com deficiência e o mundo das
pessoas sem deficiência. (MEC, 2017).

paradigmas uma vez que as características
pessoais

não

irão

desaparecer

pelo

simples realce dado ao ambiente, quer
dizer, devemos remover todas as barreiras
impeditivas para a plena inclusão social

Portanto, o sentido dado ao termo deficiente
vai tornar-se um “conceito”, superando paradigmas, uma vez que as características
pessoais não irão desaparecer pelo simples realce dado ao ambiente. Assim devemos
remover todas as barreiras impeditivas para a plena inclusão social.
A história registra que essas pessoas foram vítimas, ao longo dos tempos, de inúmeras
discriminações e perseguições como agressões físicas, emocionais e, por isso, relegadas
do contexto social.
Sigamos essa trajetória compreendida pelo período referente à fase de exclusão, iniciada
na Idade Antiga. Perceberemos que este contexto também contribuiu para que novas
abordagens e trajetórias viessem a ser construídas.
1.1 IDADE ANTIGA
Na Antiguidade pagã, o indivíduo cego, por ser incapaz de manejar armas, era visto como
um inútil, um oprimido, quando não era sacrificado ao nascer.
Percebidas historicamente como aleijadas, deformadas ou débeis, as pessoas com
deficiência visual não foram poupadas e experimentaram forte discriminação, uma vez
que predominou por muito tempo na sociedade o princípio da eugenia . A sociedade
baseava-se no modelo em que as classes consideradas inferiores deviam realizar serviços

Aula 1 | Tópico 1
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braçais. Considerado um ser inútil, um oprimido, ao deficiente restou o descaso e a
exclusão.
1.2 IDADE MÉDIA
Também

SAIBA MAIS!

conhecida

pela

“Idade

das

trevas”, na Idade Média, havia a falta de
perspectiva progressão de vida, fazendo
sobressair o negativismo reinante entre
os homens, sendo, portanto, um período
complexo e cheio de contradições.
Devido a essa forte influência da Igreja
Católica, a deficiência foi considerada
um

fenômeno

de

natureza

espiritual

e metafísico, assim o nascimento de
crianças com deficiência passa a ser visto
como a personificação do mal, resultante
da união da mulher e o demônio, devendo

A despeito de toda
adversidade,
inúmeros
são os registros históricos,
em variadas épocas, em que personalidades
cegas superaram, principalmente, as
diversidades sociais e as próprias limitações
visuais, conseguindo destaque em diferentes
ramos da literatura, artes, filosofia, nas
ciências em geral. Dentre os grandes feitos
humanitários, destaca-se o genial menino da
cidade francesa em Coupvray, Louis Braille,
o redentor das pessoas cegas, criador do
Sistema Braille e José Álvares de Azevedo,
patrono da educação de cegos no Brasil.
(OLIVEIRA, 2008; 2013).

ser queimados a mãe e o bebê.

SAIBA MAIS!
Se atentarmos para os
escritos no Evangelho,
percebe-se
que
este
dignifica a pessoa cega. A limitação visual
deixa de ser um estigma de culpa, de
indignidade e se transforma em um meio de
ganhar o céu, tanto para a pessoa com a
perda, quanto para o homem que dela tem
piedade.

Na concepção espiritual, a deficiência era
considerada uma benção divina, vindo
contribuir ao dom da vidência ou do milagre
da cura. Aqueles com deficiência recebiam
tratamento diferenciado, eram as crianças
do bem, oriunda da vontade de Deus.
Percebemos, então, que, na Idade Média,
ora os deficientes eram considerados
demoníacos, ora expiadores de culpas
alheias

(de

seus

antepassados,

por

exemplo) que traziam o dom de apaziguar a cólera divina ao permitir receber todas as
consequências deixadas pelos pecados de muitos. Pelo caráter contraditório dessas
posições, dúvidas permearam claramente este cenário, o que nos levou a refletir: teriam os
deficientes uma alma, alguma virtude, estaria a salvos do inferno? Eram de fato cristãos?

14
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Figura 1: Parábola dos cegos Peter Bruegel (1530-1569)

https://www.wikiart.org

Por essa razão, ocorrem alterações no trato dessas pessoas, sendo retiradas de seus
locais de nascimento, passando a ser segregadas em conventos, asilos, hospitais
psiquiátricos e escolas especiais. Esse modelo que categorizava a todos segundo a
patologia e a natureza psicológica perdurou por oito séculos, desde a Idade Média até o
início do século XX.
1.3 IDADE MODERNA
O século XIX, apoiado nos reflexos das
ideias humanistas da Revolução Francesa,
em seus pilares da fraternidade, igualdade
e liberdade, deixa sua contribuição na
história das pessoas com deficiência, uma
vez que permitiu se tornarem visíveis, por
isso mesmo, carecedores de atendimento
médico hospitalar, de se abrigarem em

SAIBA MAIS!
Helen Keller, uma célebre
escritora,
filósofa,
conferencista, cega e
surda, foi capaz de abrir os olhos do mundo
para a imensa capacidade e disponibilidade
que a pessoa com deficiência visual tem em
ser útil à sua comunidade podendo interagir
com o meio.

asilos, embora ocorresse o isolamento ao
contexto familiar, percebeu-se que necessitavam de atenção especializada. Nesse cenário
surge oficialmente o interesse médico na busca de identificar as causas ambientais geradoras
das patologias que cada deficiência acarretava.
Deduz-se então, embora diante de todo investimento em tecnologia, que ainda persiste
um mundo de escuridão para as pessoas cegas, basta presenciar as representações
sociais, a elas destinadas. Nesse sentido, afirma Lukes (1973, apud OLIVEIRA, 2014, p.
16). “qualquer forma de ver é igualmente uma forma de não ver”.
Aula 1 | Tópico 1
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Confirma-se que, desde os tempos mais remotos da história da civilização, passando
pelos períodos da Idade Antiga, Idade Média, até o fim da Idade Moderna, no limiar dos
tempos contemporâneos, essa situação de penúria e preconceito, foi real. A cegueira
foi considerada um mal comum, estando estes, forçosamente condenados a uma vida
de expiação, pobreza e dificuldades, condição punitiva frente a algum ato maligno ou
como traço do destino, estando nas mãos do Criador reverter tal condição (Oliveira, p.
2014, p.16). Nesse quadro sinopse que segue a seguir, pontuam-se as atitudes sociais
dispensadas a estas pessoas.
Quadro 1: Sinopse das atitudes sociais relativas à deficiência

PERÍODO HISTÓRICO
IDADE ANTIGA

IDADE MÉDIA

IDADE MODERNA

IDADE
CONTEMPORÂNEA

CARACTERÍSTICAS DAS ATITUDES SOCIAS
•

Era da negligência

•

Abandono social explícito; negligência, extermínio.

•

Concepções paradoxais / institucionalização

•

(dubiedade Caridade /castigo) início do atendimento
meramente caritativo (assistencialismo); prática da
segregação institucional.

•

Educação segregada

•

Início do interesse científico pela temática da deficiência;
preponderância da área médica; inicio do atendimento
educacional; persistência da segregação em instituições.

•

Educação integradora / paradigma da inclusão.

•

Início das críticas aos modelos segregadores de
atendimento; reconhecimento dos direitos sociais
básicos das pessoas com necessidades especiais;
filosofia da integração; reforço ao paradigma da inclusão;
reconhecimento da diversidade e da heterogeneidade.

Fonte: Magalhães (2002)

1.4 IDADE CONTEMPORÂNEA: REFLEXÃO SOBRE OS DIAS ATUAIS
Na divisão histórica que vimos acompanhando, a Idade Contemporânea trouxe marcantes
avanços para as pessoas com deficiência, sobretudo no que se refere às ajudas técnicas
ou equipamentos tecnológicos assistivos. Os mais utilizados como cajados, bastões,
a cadeira de rodas, bengalas longas, reglete, punção, sorobã, sistema de ensino para
surdos e cegos, informática, dentre outros, estão sendo aperfeiçoados diariamente.
Apresentaremos a seguir alguns destes equipamentos:
16
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Figura 2: Reglete

a) Reglete – é um instrumento
idealizado por Louis Braille (recurso
pedagógico) apropriado para a
escrita e o aprendizado do Sistema
Braille, principalmente no inÍcio da
vida escolar. Muito funcional, tem
um baixo custo considerando
os demais equipamentos. Esse
recurso é composto basicamente
por uma régua-guia, com partes,
inferior e superior que permite
colocar a folha de papel com

Fonte: http://eebsaotarcisiosb.blogspot.com.
br/2013/04/rodrigo-aprendendo-braille.html

gramatura diferenciada (40 kg). Na
língua francesa (règle), significa régua contendo repetidas janelinhas alinhadas (selas) com
pontos correspondentes para formar o Sistema Braille.
Há diferentes tipos: com 4, 9 ou 10 linhas e as com maior número de até 26 linhas. A mais
usual, a reglete de mesa, geralmente acompanha uma prancha de madeira para fixar e
apoiar melhor o papel. São confeccionadas em alumínio e plástico.
b) Punção - é um instrumento pontiagudo, assemelha-se a uma pera. Embora possua
variados modelos, também idealizado por Louis Braille e seu pai, lembra a sovela que
lhe tirou a visão quando pequeno. Sua função se assemelha ao lápis ou caneta, servindo
para marcar o papel. Se as canetas marcam o papel com tinta, o punção imprime no
papel após a pressão sobre ele os caracteres em braille, formando a escrita.
Figura 3: Punção

Fonte: Adaptado de http://amandaaee2010.blogspot.com.br/2011/04/capacitacao-em-braille.html
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c) Sorobã - é considerado um ábaco refinado. No Brasil, foi adaptado por Joaquim Lima
de Moraes para uso das pessoas cegas com o fim de realizar cálculos matemáticos
nas operações fundamentais, potenciação e radiciação, seu manejo, propicia ao usuário,
maior eficiência e rapidez no raciocínio. É disseminado e utilizado pelos povos Orientais.
No Japão, até os dias de hoje, seu uso permanece no meio escolar e no comércio.

Figura 4: Sorobã

Fonte: https://pt.wikipedia.org

Percebe-se que houve esforços realizados por países do mundo inteiro na tentativa de
assegurar o direito à educação para todos, entretanto persistem realidades adversas a
esse desejo político, pois muitos ainda estão fora da escola, excluídos socialmente e
dentre eles estão as pessoas com deficiência. No próximo tópico, vamos conhecer os
marcos normativos e históricos da Educação Especial no Brasil.

SAIBA MAIS!
A importância do sorobã consiste em favorecer a compreensão de cálculos.
Constitui-se um eficiente método e um recurso didático de grande contribuição
prazerosa, utilizado em todo o mundo que proporciona a inclusão escolar e
social. A portaria nº 1.1010 (MEC) de maio de 2006, publicada no Diário Oficial da União em 11
de maio de 2006, institui o Soroban “[...] como um recurso educativo especifico imprescindível
para a execução de cálculos matemáticos para alunos com deficiência visual.” Conforme o art. 61
do Decreto 5.296/2004, ajudas técnicas, são produtos, instrumentos, equipamento ou tecnologia
adaptadas ou projetadas para melhorar a funcionalidade da pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida, de modo a favorecer sua autonomia pessoal, total ou assistida.
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TÓPICO 2

Marcos normativos e históricos da
Educação Especial na perspectiva
inclusiva no Brasil
OBJETIVOS
 Aprofundar o debate sobre o marco normativo da
educação especial
 Ampliar pela leitura conhecimentos para uma
nova ação inclusiva
 Romper com o estigma deixado pela exclusão
a pessoas com deficiência, legitimada pelas
políticas e práticas educacionais que ainda
invertem a ordem social na caminhada para a
diversidade

N

ossa viagem segue revelando os passos dados na construção sociocultural.
Neste tópico, discutiremos a política normativa da Educação Especial na
perspectiva da Educação Inclusiva que acena com a possibilidade de ampliar

e assegurar o direito à inserção social na educação regular e pública para todas as
pessoas, inclusive aquelas com limitações visuais.
A educação especial na perspectiva inclusiva pretende promover a convivência com a
diferença a fim de eliminar as práticas rotuladoras, classificatórias da aprendizagem e os
preconceitos já sedimentados e historicamente construídos em relação à pessoa com
deficiência, conforme vimos ao longo desse estudo.
Vivemos em um país rico e repleto de diferenças culturais, religiosas, étnicas, de gênero,
dentre outras, logo fica clara a necessidade de a sociedade se adequar para receber e
consolidar a participação de “todas as pessoas”. O mundo também espera e trabalha
para se alcançar a abertura de um novo cenário. Com efeito, pretende-se que as escolas
sejam inclusivas propiciando um ambiente favorável onde haja a aquisição de igualdade
de oportunidades e participação total. Porém, não será somente o professor e o aluno
que promoverão mudanças. Todos juntos deverão propor e encaminhar essa mudança
na aceitação do novo paradigma, mas para isso será preciso um esforço conjunto dos
profissionais da escola (gestores), dos colegas, pais, famílias e voluntários.
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Para Omote (2004), é inadmissível a existência de grupos de pessoas sumariamente
excluídas, sem direito à satisfação das mais básicas necessidades. Devemos promover o
diálogo de forma consciente e assim encontrar vias que propiciem a construção de uma
sociedade para todos. A inclusão social é uma dessas vias.

SAIBA MAIS!
Seguindo a psicologia
histórico-cultural
nas
proposições do bielorusso Lev Vygotsky, é clara sua dedicação
à educação de crianças com necessidades
educacionais específicas, concentrando
atenção nas habilidades que essas possuíam
e que poderiam formar a base para o
desenvolvimento de suas capacidades
integrais. Ao pesquisador interessava o
potencial mais do que a deficiência. O
seu olhar para essas crianças não era de
piedade, complacência ou desânimo, mas,
sim, o de uma visão dialética com base na
realidade. (OLIVEIRA, 2013).

O desafio que se percebe para uma
escola inclusiva é no que diz respeito
ao desenvolvimento de uma pedagogia
centrada na criança, sendo eficaz ao
atender e educar todas as crianças,
incluindo aquelas que possuam graves
desvantagens.

Neste

contexto,

uma

proposta educacional de qualidade deve
reconhecer e garantir o direito de todos os
alunos compartilharem o mesmo espaço
escolar, livres de discriminação.

2.1 MARCOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL E
NO MUNDO
Nosso país vem se destacando por sua

vasta legislação que ampara as pessoas com deficiência. Essa legislação tem o apoio dos
movimentos e de iniciativas diversas em âmbito mundial e local de organismos oficiais e
particulares traduzidos e assegurados pelos Tratados, Declarações, Convenção, Normas
e Leis fazendo valer o paradigma da educação inclusiva enquanto ação de feição política,
cultural, social e pedagógica, estimulando ações em defesa do direito para que todos os
alunos possam estar juntos, aprendendo e participando, sem que sofram qualquer tipo
de preconceito ou discriminação.
O cenário educacional no Brasil apresenta fases em que podemos visualizar e pontuar
dois momentos distintos. No primeiro momento, o Brasil Império, sob o comando de D.
Pedro I, foi marcado por grandes perdas em relação à Educação, pois somente os filhos
dos nobres detentores de boa situação financeira tinham acesso ao ensino. A sociedade
era escravagista e autoritária contemplava somente a uma minoria, e os considerados
pobres eram excluídos do interesse do governo Imperial.
Era nesse panorama em que as pessoas com deficiência estavam inseridas. Por serem
impedidas de contribuir ou realizar algum trabalho na agricultura ou mesmo nas tarefas
20
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domésticas, iam parar nos orfanatos, prisões, hospitais psiquiátricos ou asilos de caridade,
instituições públicas ou particulares. Jamais lhes foi oferecido acesso à educação. Havia
as ações asilares segregadoras e advindas de iniciativas privadas, por meio da filantropia
e do assistencialismo.
Em 1854, houve a fundação do Instituto dos Meninos Cegos, na cidade do Rio de Janeiro
no ano de 1854. Em 1891, ele passou a se chamar Instituto Benjamin Constant - IBC
pelo então Imperador D. Pedro II. O Instituto trata-se de um marco da história educacional
das pessoas com deficiência visual. Foi idealizado por José Álvaro de Azevedo que, ao
retornar de Paris, consegue sensibilizar alguns nobres, dentre eles, o Imperador D. Pedro
II que ergueu o suntuoso prédio na Urca, ainda hoje de pé e em funcionamento.
Embora estruturado e baseado no assistencialismo, considerado um local segregativo,
tornando a existência das crianças e jovens com deficiência que para ali se dirigiam um
mundo alheio à vida das demais pessoas, seguindo de forma isolada, agraciou a muitos
com o acesso à educação e aos sonhos de dias melhores. Não há como negar que, por
muito tempo, houve ali dois mundos: a sociedade tida “normal”, sem deficiência, e o
mundo dos acometidos pelo infortúnio da perda visual.
No Brasil, até a década de 40, não se vislumbra qualquer preocupação oficial voltada
para a educação das crianças com deficiência. As reformas efetivadas foram pensadas
para a educação do aluno considerado “normal”. Na década de 50, foi efetuada uma
considerável expansão das classes e escolas especiais, destacando-se a criação de
instituições filantrópicas, como é o caso da Associação de Pais e Amigos do Excepcional
– APAE, em 1954.
Somente no ano de 1957, a educação especial foi assumida pelo poder público através
da criação das “Campanhas”, planejadas em separado visando atender a cada uma das
deficiências de forma particular.
Tempos depois, passados 15 anos, em 1972, o Ministério de Educação e Cultura –
MEC, constituindo um Grupo-Tarefa de Educação Especial, convida o especialista James
Gallagher para vir ao Brasil e nesse momento traçou-se uma proposta inicial com o fim
de estruturar a educação especial brasileira. A partir daí, foi criado um órgão central
que passaria a administrar na sede onde funcionava o Ministério, denominando Centro
Nacional de Educação Especial - CENESP. Depois passaria a se chamar Secretaria de
Educação Especial - SEESP, preservando a competência e a estrutura organizacional,
permanecendo no Ministério da Educação - MEC.
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Somente a partir da última década de 80 e início dos anos 90, as pessoas com deficiência
passam a se organizar, sendo protagonistas de sua história. Estiveram presentes nas
Comissões, Coordenações, Fóruns e movimentos, na clara intenção de lutar, alcançar e
assegurar os direitos até hoje conquistados.
Com a força da legislação, dos organismos internacionais, dos tratados e Convenções,
apoiados pelo paradigma da inclusão social, os deficientes visuais se fortaleceram e hoje
são reconhecidos, respeitados e atendidos em suas necessidades básicas especialmente
no direito de ir e vir, de conviver com as demais pessoas, sair do anonimato, da invisibilidade
reinante de outrora, tornando-se cidadãos.
Apontamos neste subtópico marcos históricos da Educação Especial no Brasil e no
mundo considerados merecedores de destaque. Sigamos nossa caminhada rumo ao
contexto legal desse tema.

2.2 O CONTEXTO LEGAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL
Em se tratando do contexto da educação especial, esta se inicia a partir dos encontros
internacionais, cujas discussões giravam em torno da defesa dos direitos das pessoas
com deficiência. Como não podia ficar indiferente, o Brasil passou a inserir dispositivos
legais garantindo atendimento às pessoas especiais.
O marco vital desse novo cenário veio
consolidado na Constituição de 1988,

SAIBA MAIS!

momento em que o Brasil saía de um

O princípio fundamental
das escolas inclusivas
consiste
em
todos
os alunos aprenderem juntos, sempre
que
possível,
independentemente
das dificuldades e das diferenças que
apresentem, adaptando-se aos vários
estilos e ritmos de aprendizagem, de modo
a garantir um bom nível de educação para
todos, através de currículos adequados,
de uma boa organização escolar, de
estratégias pedagógicas, da utilização de
recursos e de uma cooperação com as
respectivas comunidades. (DECLARAÇÃO
DE SALAMANCA, 1994, p. 11).

regime

militar,

banindo

as

atitudes

autoritárias, passando para um sistema
livre,

democrático,

cidadão

plenos

assegurando

direitos,

inclusive

ao
o

acesso à educação. A Carta Magna em
seus fundamentos de caráter republicano
garante a cidadania e a dignidade da
pessoa humana (art. 1º, inc.II e III),
assegura a promoção do bem de todos,
sem preconceito de origem, raça, cor,
sexo, idade ou quaisquer outras formas
de

discriminação.

(CONSTITUIÇÃO

FEDERAL, 1988).
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Desse modo, a garantia da educação, nessa Constituição Federal, está voltada para todos,
sem excluir ninguém, pensando em um mesmo ambiente, sendo este o mais diversificado
possível, para assim efetivar o pleno desenvolvimento humano e o preparo para a cidadania
(art. 205, CF, 1988).
A partir dos anos 60, as Leis de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 4.024/1961, e
5.692/1971, explicitam dispositivos legais que definiram e regulamentaram a educação
e tratamento especial preferencialmente dentro do sistema geral de ensino, a fim de
integrá-los na comunidade.
Vejamos a seguir um panorama da legislação vigente no Brasil acerca da educação
especial:
a) A Lei 7.853/1989
Nesse instrumento legal, está assegurado o apoio às pessoas com deficiência, sua
integração social, por meio da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência – CORDE, instituindo a tutela jurisdicional de interesses coletivos
ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e
dá outras providências.
b) A Portaria do MEC 1793/94
Por meio dessa Portaria, o MEC recomenda a inserção da disciplina Aspectos Ético
- Político - Educacionais na normalização e integração da pessoa portadora de
necessidades especiais, prioritariamente nos cursos de Pedagogia, Psicologia e em
todas as Licenciaturas. Vai além ao citar em seu Art. 3º. a manutenção e expansão de
estudos adicionais, cursos de graduação e de especialização já organizados para as
diversas áreas da Educação Especial.
c) A Lei 9.394/1996- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
Essa Lei, ao destinar o Capítulo V
inteiramente à educação especial dispõe
no Artigo. 58º como uma [...] “modalidade
de

educação

escolar,

oferecida

preferencialmente na rede regular de
ensino, para educandos que apresentam
necessidades especiais”. Porém isso nos
encaminha a uma reflexão: será que há
algum avanço na educação especial?

SAIBA MAIS!
A Lei 8.859/1994 modifica
dispositivos da Lei nº
6.494 de 7 de dezembro
de 1977 (Lei de Estágio, revogada pela Lei
11.788/2008), estendendo aos alunos de
ensino especial o direito à participação em
atividades de estágio.
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Sim, há muitas conquistas! Por exemplo, a lei anterior se referia à “educação dos
excepcionais” enquadrando–a no sistema geral de educação. A partir da legislação
atual, há um capitulo específico, entretanto, como há subjetividade das interpretações,
permanece a referência do termo “preferencialmente”.
d) O Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999
Esse Decreto está regulamentado pela Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, e
dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência,
consolidando as normas de proteção e dando outras providências.
No Capítulo I, Das Disposições Gerais, encontra-se, no Artigo 1º, a Política Nacional
para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Ela compreende o conjunto de
orientações normativas que objetivam assegurar o pleno exercício dos direitos individuais
e sociais das pessoas portadoras de deficiência.
e) Resolução CNE/CEB 02/2001
Seguindo o processo de mudança, as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial
na Educação Básica, baseada na Resolução CNE/CEB nº 2/2001, nos artigo 2º e 3º,
determinam que “os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo
às escolas organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades
educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de
qualidade para todos.” (MEC/SEESP, 2001).) Plano Nacional de Educação – PNE, Lei nº
10.172/2001
O texto legal destaca que “o grande avanço que a década da educação deveria produzir
seria a construção de uma escola inclusiva que garanta o atendimento à diversidade
humana”.
g) Portaria MEC 2.678/2002
Essa portaria, trata de normatizar o uso do meio de leitura e escrita idealizado por Louis
Braille que é o Sistema Braille, contemplando um projeto da grafia para a língua pátria em
uso por todo o território.
h) A Lei 10.845/2004
Esta lei instituiu o Programa de Complementação ao Atendimento Educacional
Especializado às Pessoas Portadoras de Deficiência (PAED), com objetivos principais de
garantir a universalização do atendimento especializado de educandos portadores de
deficiência, cuja situação não permita a integração em classes comuns de ensino regular.
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i) O Decreto nº. 5.296/04
Esse Decreto tratou de regulamentar as leis nº. 10.048/00 e nº. 10.098/00 e trata de
estabelecer condições para a implementação de uma política nacional de acessibilidade,
trazendo consequências práticas que induzem a uma mudança de postura na sociedade
para a garantia da acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.
j) O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos
Em 2006, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, em comum acordo com o Ministério
da Educação, o Ministério da Justiça e a Unesco editam o Plano Nacional de Educação
em Direitos Humanos, inserindo o Brasil na Década da Educação em Direitos Humanos
prevista no Programa Mundial de Educação nessa temática. Esse Plano procurou definir
ações e assim fomentar, no currículo da educação básica, o assunto relativo às pessoas
com deficiência, desenvolvendo ações afirmativas propiciadoras da inclusão.
l) O Decreto 6.094/2007
Trata-se de mais um instrumento legal que surge em 2007, como meio de favorecer
a inclusão em seus amplos aspectos, por isso, traz temas como a sala de recursos
multifuncionais, a formação de professores, a acessibilidade arquitetônica como fator
preponderante para assegurar o ingresso e a permanência nas escolas de aluno com
deficiência.
A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva na sua
versão preliminar de 2007 (PNEE/2008) vem promover uma mudança de terminologia
retomando o PNEE/1994 caracterizando as necessidades educativas especiais como
deficiências, transtornos globais do desenvolvimento (que substitui o termo condutas
típicas da referida lei, termo este usado na literatura médica, superdotação /altas
habilidades). Considera a Educação Especial como modalidade de educação escolar e
como campo de conhecimento.
m) O Decreto Legislativo 186/2008
Aprova o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu
Protocolo Facultativo, nos termos do § 3º do artigo 5º da Constituição Federal, assinados
em Nova Iorque, em 30 de março de 2007.
n) O Decreto 6.949/2009
Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e
seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007.
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A Resolução CNE/CEB 04/2009 institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento
Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial.
o) O Decreto 7611/2011
Foi publicado em 18 de novembro de 2011 para a efetivação da educação especial,
relacionando o atendimento educacional especializado indo além citando outras conquistas
e providências. Esse instrumento legal invalida na íntegra o Decreto nº 6.571/2008, o qual
gerou controvérsias no tocante à sua instituição, pois trazia em seus artigos de forma
velada um recuo quanto às políticas em andamento que haviam se firmado na garantia
do direito de alunos com deficiência.
Na concepção de algumas pessoas que tiveram acesso a essa leitura, o novo decreto
“permite que espaços considerados segregados de escolarização sejam regulamentados
por lei”. (BRASIL. Brasília, DF. 2011. Decreto-lei nº 7.611).
p) O Decreto 7.612/2011 - Plano Viver sem Limite
Ao explicitar o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plano Viver Sem
Limite), este chega trazendo em seu bojo o desejo de promover, por meio da integração e
articulação de políticas, programas e ações, o exercício pleno e equitativo dos direitos das
pessoas com deficiência. Nesse cenário, o Governo Federal reconhece o compromisso
firmado a partir dos dispositivos legais e das prerrogativas assumidas na Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da ONU, ratificada pelo Brasil considerada
juridicamente como emenda constitucional, portanto tem força e status de Lei.
Igualmente, a presente propositura legal dá um novo formato em seus eixos principais ao
garantir o acesso à educação, aos equipamentos públicos acessíveis para as pessoas
com deficiência, inclusive por meio de transporte adequado. (Brasil, SNDH, 2011).

SAIBA MAIS!
Foram esboçados eixos
norteadores para assegurar
a execução do Plano Viver
Sem Limite:
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Ainda

bem

que

o

Governo

Federal

entendeu a tempo que, nessa relação
tecida com as pessoas com deficiência,
eram necessárias medidas apropriadas
que lhes assegurassem apoio e não
permitiu que se intensificasse a velada

Art. 4º. São eixos de atuação:

discriminação

I - acesso à educação;

base de sustentação as condições físicas,

II - atenção à saúde;

intelectuais, mentais ou sensoriais e, muito

III - inclusão social; e

menos, afastamento compulsório de suas

IV - acessibilidade. (BRASÍLIA, 2011).

comunidades.
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existente,

tomando

por

É importante destacar o empenho, a participação e o interesse do Governo Federal que
vem trabalhando para que o país possa registrar uma significativa evolução na política de
inclusão das crianças com deficiência em escolas de ensino regular. Entretanto não se
pode afirmar que este acesso assegure a permanência delas na escola.
q) O PNE – 2011-2020- metas e estratégias
Ao instituir o Plano Nacional de Educação (PNE), explícito na Meta 4, o poder público
federal pretendeu: universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; o
acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente
na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas
de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou
conveniados. (BRASIL, MEC, 2000).
Há uma visível intenção, conforme as diretrizes desse instrumento legal, em assegurar
nas políticas educacionais do país, ações até a próxima década. Em seus doze artigos
e um anexo, foram pontuadas vinte metas, ressaltando a necessidade de valorizar o
magistério, em especial, de assegurar a qualidade na Educação.
Esse plano traz em sua redação a legitimação
frontal da exclusão da população com
deficiência do sistema comum de ensino e
retoma o modelo da triagem de alunos para
o ingresso na escola, fazendo o caminho de
volta para instituir a segregação em escolas
e classes especiais,modelo discriminador
utilizado em épocas passadas, mantinham

SAIBA MAIS!
No item 4.8 do PNE, das
estratégias, a pretensão
governamental
é
de
garantir a oferta em educação inclusiva,
vedada a exclusão do ensino regular sob
alegação de deficiência e promovida a
articulação pedagógica entre o ensino regular
e o atendimento educacional especializado.

as pessoas com deficiência em asilos ou
instituições de caridade, afastados do convívio familiar e social
r) A LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015
Essa prerrogativa legal institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
(Estatuto da Pessoa com Deficiência) destinada a assegurar e a promover, em condições
de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com
deficiência, visando à sua inclusão social e plena cidadania.
Apesar de todos os avanços alcançados, não se deve finalizar o assunto, mas iniciar o
debate, pois, embora a população de deficientes tenha conquistado o direito de votar,
Aula 1 | Tópico 2

27

ainda é insignificante a garantia de acesso
à educação formal ou à informação de
qualidade, fator preponderante ao uso da
consciência crítica.
Esses fatores emperram a caminhada
inclusiva atropela os esforços envidados
no sentido de satisfazer as necessidades
básicas

de

inserção

escolar

e

da

aprendizagem, a precária falta de acesso
e permanência na educação básica da
significativa parcela da população de
pessoas com deficiência impede que
a sociedade enfrente seguramente o
entrave.

ATENÇÃO!
A Lei Brasileira de
Inclusão em seu artigo 14
pontua que o processo de
habilitação e de reabilitação é um direito da
pessoa com deficiência. Parágrafo único.
O processo de habilitação e de reabilitação
tem por objetivo o desenvolvimento de
potencialidades, talentos, habilidades e
aptidões físicas, cognitivas, sensoriais,
psicossociais, atitudinais, profissionais e
artísticas que contribuam para a conquista
da autonomia da pessoa com deficiência
e de sua participação social em igualdade
de condições e oportunidades com as
demais pessoas. (BRASIL. Lei brasileira de
Inclusão - 2015).

Após concluir essa leitura imersa na
legislação sobre a educação especial, vimos que o ato de formalizar leis ainda não assegura
a participação de todos e não foi capaz de remover o preconceito, a insegurança e o
estigma que fortalece a indiferença. Necessário será trabalhar para transformar e eliminar
tais atitudes, reafirmar alianças e assumir compromisso com a família, docentes, escola,
universidades enquanto campo formador, com o poder público, enfim com a sociedade
em geral.

2.3 INSTRUMENTOS LEGAIS UNIVERSAIS
a) A Declaração de Jomtien- 1990
A Conferência Mundial sobre Educação para Todos, ocorrida em março de 1990, época
da comemoração do Ano Internacional de Alfabetização, foi realizada na Tailândia. Lá
se firmou a Declaração de Jontien, cuja meta principal era buscar a revitalização do
compromisso mundial de educar todos os cidadãos do planeta. Naquela ocasião, os
países relembram que “a educação é um direito fundamental de todos, mulheres e
homens, de todas as idades, no mundo inteiro”.
Estavam representantes de 155 governos de diferentes países, patrocinados e financiados
pela Organização das Nações Unidas para a Educação (Unesco); o Fundo das Nações
Unidas para a Infância (Unicef); o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD); e o Banco Mundial (BID).
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O intuito do acordo era buscar respostas e soluções para o contexto que afirmava haver
mais de um terço dos adultos do mundo sem acesso ao conhecimento impresso, às
novas habilidades e tecnologias, meios que certamente iriam melhorar a qualidade de
vida de muitos cidadãos e ajudá-los a perceber as mudanças sociais e culturais. Visavase que uma educação de qualidade alcançasse a todos sem distinção de cor, credo,
sexo e raça ou qualquer outra diferença.
No Brasil, a situação educacional naquele momento seguia a própria história da luta
pelos direitos da cidadania. Havia altos índices de reprovação e evasão, mas era claro o
desejo de avançar rumo a uma educação cidadã, pública, de qualidade, que pudesse ser
voltada para todos. Essa Declaração não tinha intuitos de soluções imediatas, porém vem
trazendo benefícios ao Brasil e os resultados certamente virão em longo prazo.
b) A Declaração de Salamanca, 1994
O Brasil, como outros países, após se
tornarem signatários de acordos e tratados
internacionais, passou a contrair obrigações
devendo

seguir

as

recomendações

advindas do mesmo, e nesse projeto para
uma educação inclusiva, cuja meta era que
todas as escolas pudessem receber todos
os alunos, inclusive aqueles com algum
tipo de deficiência. As recomendações
foram frutos das discussões do encontro

SAIBA MAIS!
A
inclusão
desse
segmento de pessoas
com deficiência visual no
sistema regular de ensino é a questão central,
sobre a qual a Declaração de Salamanca
discorre. Essa declaração ampliou o conceito
de necessidades educacionais especiais,
incluindo todas as crianças que não estejam
conseguindo se beneficiar com a escola seja
por que motivo for. (BRASIL. DECLARAÇÃO
DE SALAMANCA, Espanha, 1994).

mundial na Espanha no ano de 1994. Daí
surgiu a Declaração de Salamanca. O Brasil esteve presente e assumiu com as demais
nações o compromisso de fazer valer esse paradigma.
Esse encontro em Salamanca é ainda hoje marco referencial traduzido em ação. Ele foi
organizado pelo governo espanhol em cooperação com a Unesco, cuja finalidade centrava
em informar sobre políticas e guiar ações governamentais, organizações internacionais
ou agências nacionais de auxílio, organizações não governamentais envolvendo outras
instituições, pontuando princípios, política e prática em Educação Especial.
c) Declaração Internacional de Montreal sobre Inclusão – 2001
Esse importante instrumento foi formalmente estruturado por ocasião de um Congresso
Internacional, realizado em Montreal, Quebec, em meados de junho 2001. Percebida a
Aula 1 | Tópico 2

29

negação ao acesso igualitário a todos os espaços da vida enquanto condição firmada
nos direitos humanos universais e liberdades fundantes das pessoas visando alcançar
uma sociedade inclusiva de fato para todos, como também assegurar o desenvolvimento
social sustentável, a comunidade internacional, reunida sob a liderança das Nações
Unidas, empreendeu e conseguiu a promulgação das garantias adicionais de acesso
para grupos de pessoas consideradas excluídas, expostas nessa Declaração.
No item 4 do citado instrumento, está pontuado que “todos os setores da sociedade
recebem benefícios da inclusão e são responsáveis pela promoção e pelo progresso
do planejamento e desenho inclusivos”. (Declaração Internacional de Montreal sobre
Inclusão – 2001).
d) Decreto 3.956/2001 - Convenção Interamericana da Guatemala
No Decreto 3.956/2001, é promulgada a Convenção Interamericana da Guatemala para
a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de
Deficiência. Nela, os Estados participantes reafirmam que “as pessoas portadoras de
deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais, inclusive o de
não ser submetidas à discriminação com base na deficiência, emanam da dignidade e da
igualdade que são inerentes a todo ser humano”.
VOCÊ SABIA?
Nos dias atuais, devemos utilizar a expressão pessoa com deficiência (PCD),
segundo documentos legais. Essa denominação tem “a intenção de considerar que
a pessoa possui uma deficiência; uma limitação e, portanto, possui potencialidades
que são possíveis de ser evidenciadas e admitidas”. (BRASIL. Decreto nº 5.296, de 2/12 /2004). O
termo pessoas portadoras de deficiência é inadequado.

e) Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD)
Aprovada pela ONU (2006), esse instrumento assegurou, conforme princípios trazidos na
Carta das Nações Unidas, “a dignidade e o valor inerentes e os direitos iguais e inalienáveis
de todos os membros da família humana como o fundamento da liberdade, da justiça e
da paz no mundo” (Decreto nº 6.949, 2009).
Resultante do empenho de muitos, foi incorporada a nossa legislação em 2008, tendo
sido igualada à emenda constitucional nos termos previstos no Artigo 5º, § 3º da
Constituição Brasileira, reconhecendo assim um instrumento gerador de respeito aos
Direitos Humanos. Em seu Protocolo Facultativo, referencial de maior importância para
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o País, almeja-se construir e acolher o
cidadão com deficiência, ofertando-lhe um

SAIBA MAIS!

humanos ao permitir que o Brasil relate a

Essa Convenção define
quem são os beneficiários
firmando que “pessoas
com deficiência são aquelas que têm
impedimentos de longo prazo de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial, os quais,
em interação com diversas barreiras, podem
obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdades de condições
com as demais pessoas”. (Convenção sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência –

sua situação e, com coragem, reconheça

CDPD, 2011, p. 26).

lugar com acessibilidade plena, conforme
preceitua o conceito dessa palavra.
Nesse

sentido,

a

Convenção

busca

defender e garantir condições de vida
com dignidade a todas as pessoas que
apresentam alguma deficiência, prevendo
ainda o monitoramento periódico para
avançar na “consolidação diária dos direitos

que, apesar do muito que já se fez, ainda
há muito que fazer”. (Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência – CDPD,
2011, p.13).

2.4 NOVO OLHAR SOBRE INCLUSÃO, ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Em nossa viagem pela trajetória social experimentada por esse segmento, de pessoas
com deficiência visual, encontramos novos atores e vimos que o ano de 1981, declarado
pela ONU como o Ano Internacional da Pessoa Deficiente (AIPD), semeou passos gigantes
nessa luta, a qual hoje já se colhe bons frutos dessa ação.

SAIBA MAIS!
A partir de 1981 – Ano
Internacional da Pessoa
Deficiente,
iniciativa
humanitária da ONU, as pessoas com
deficiência passaram a se organizar
politicamente, indo em defesa e busca
de seus direitos, e passaram a colher
significativas conquistas e visibilidade.

Para a organização das Nações Unidas
(1981), o êxito maior desse declarado ano
está na “conscientização” executada por
meio das várias manifestações de alertas
sobre a própria existência e os direitos
dessas pessoas outrora invisíveis para a
sociedade.
Ao mesmo tempo em que cresciam as
discussões sobre a perspectiva dos direitos

humanos, reconhecendo, portanto, ser estes cidadãos, como qualquer outro, chegam
devagar mudanças de paradigmas, recheados de avanços, sobretudo em relação às
ajudas técnicas e à tecnologia.
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Considerável foram os passos dados e a organização coletiva ocorrida para enfrentar
a problemática e melhor atender a pessoa com deficiência. A Declaração Universal dos
Direitos Humanos veio reforçar os primeiros movimentos organizados por seus familiares,
norteados pelas críticas à discriminação.
Essas mudanças passam a ter maior clareza a partir da década de 90, advindas das
políticas de inclusão, disseminadas mundialmente por instrumentos legais internacionais
como a Declaração de Cuenca (1981); UNESCO/OREALC – Equador (1981); Conferência
Mundial e Declaração Mundial de Educação para Todos (1990); Declaração de Salamanca
(1994), Convenção de Guatemala (2001); a Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência na ONU (2006), da qual o Brasil é signatário;; e atualmente a Lei Brasileira
de Inclusão- LBI (2015).
Essas normas, leis e tratados são políticas propiciadoras da ampliação dos espaços de
discussão sobre a educação especial. Elas venceram limites e envolveram os diferentes
níveis e modalidades de ensino, sugerindo mudanças nas práticas sociais e educacionais,
envolvendo os sujeitos da educação especial. O quadro abaixo confirma alguns eventos
efetivados pelo mundo.
Quadro 2: Sinopse de eventos relacionados à pessoa com deficiência
Ano
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Fatos e eventos internacionais/ nacionais

1784

Criação do Imperial Instituto dos Jovens Cegos de Paris- Valentin Häuy

1825

Criação do Sistema Braille em Paris por Louis Braille

1854

Fundação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, hoje Instituto
Benjamin Constant – IBC. No Rio de Janeiro.

1946

Fundação para o Livro do Cego no Brasil, hoje Fundação Dorina Nowill
para Cegos em São Paulo.

1948

Declaração Universal dos Direitos Humanos

1950

Conferência Internacional de Braille em Paris

1968

Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Racial

1981

Declaração de Cuenca sobre as novas tendências na Educação
Especial Unesco/OREALC - Equador.

1990

Conferência Mundial de Educação para Todos - Jomtien, Tailândia.
Declaração Mundial de Educação para Todos
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1990

Estatuto da Criança e do Adolescente - Brasil. Lei n. 8.069

1993

Conferência Hemisférica de pessoas com deficiências. Agenda para o
futuro - Washington, EUA

1994

Declaração de Salamanca e Linha de Ação sobre Necessidades
Educativas Especiais - Salamanca, Espanha

1998

Realização do III Congresso Iberoamericano de Educação Especial, em
Foz do Iguaçu - Brasil

2001

Convenção de Guatemala

2006

Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ONU.

2015

Lei Brasileira de Inclusão – LBI

Fonte: Aranha (2005) e Oliveira (2014)

É pertinente ressaltar que as discussões emergidas no contexto escolar envolvem
diretamente a formação de professores, ou sua falta, resultando em rejeição explícita,
ausência admitida pelos docentes. Daí emerge o medo, a resistência e as argumentações
para não alavancar a inclusão social justificada pela falta de experiências ou na lacuna
deixada na formação inicial e específica para o desenvolvimento do trabalho pedagógico.
Felizmente estão claros os ganhos quando as pessoas com deficiência vivenciam
ambientes diversos comuns a toda população, nas escolas, no trabalho, no comércio,
bares, restaurantes ou prédios públicos, enfim, expandindo os locais antes restritos à
família ou às instituições especializadas. Esta abertura está fortalecida pelo braço forte da
legislação sobre os mais variados temas a partir, principalmente, da década de 80.
O avanço da legislação nacional contribui assim como as próprias pessoas com deficiência
e seus familiares que, cientes de seus direitos civis, políticos, sociais e econômicos,
passam a exigir o cumprimento da legislação.
Vimos que, no aspecto legal, existiram alguns avanços, como a acessibilidade, mas ainda
há a necessidade de se ir avante, rumo à perspectiva que vislumbre qualidade e não
quantidade, pois o acesso e o aumento de atendimentos não garante a qualidade desse
serviço, o que por muitas vezes na realidade é precário e sem direcionamento formativo
capaz de garantir a permanência, gerando mais exclusão.
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É preciso saber enfrentar os desafios, de forma real, concreta. E uma vez que somos
parte dessa nação, todos são chamados a dar sua parcela de contribuição. Acreditamos
que está na educação básica o lugar apropriado para o investimento significativo que se
possa atuar se desejamos melhorias e um novo futuro do país.
Em síntese, o Brasil de hoje não poderá recuar na promoção e defesa dos Direitos
Humanos das pessoas com deficiência. Esse segmento forma um contingente presente
nos movimentos sociais com bases sólidas engajados para impulsionar o Estado e a
sociedade visando aprofundar essas conquistas.
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Deficiência Visual - Sistema e Função Visual
Caro(a) cursista,
Nesta aula, apresentaremos o conceito da deficiência visual em seus vários níveis, desde
a baixa visão até a cegueira. Neste nosso encontro, daremos relevância a questões
relacionadas à deficiência visual, no que se refere às suas causas, às origens e às principais
patologias que provocam implicações visuais.
Vamos iniciar a construção do conhecimento a partir do estudo do sistema visual. Vermos
que ele é uma rede integrada ao corpo, na qual os olhos são parte deste sistema, e
conheceremos seus aspectos fisiológicos, sensório motor e perceptivos. Esperamos que
esta aula seja instigante e que motive todos os alunos a se aperfeiçoarem nos estudo
sobre o sistema e a função visual. Vamos à aula!

Objetivos
• Conhecer o conceito e a etiologia da deficiência visual, baixa visão e cegueira
• Compreender o processamento da visão
• Estudar as patologias que causam a deficiência visual, suas características e
implicações mediante o funcionamento normal da visão

Aula 1

TÓPICO 1

Deficiência visual e aspectos
estruturais da visão
OBJETIVOS
 Compreender a deficiência visual e a diversidade
de sua manifestação
 Conhecer a estrutura do sistema visual
 Entender o estabelecimento da visão reconhecida
como “normal” no sistema visual
 Identificar as alterações da função visual que
afetam a acuidade e/ou o campo visual

T

odos nós já devemos saber que a visão é responsável pela captação de grande
parte das informações que encontramos em nosso cotidiano, verdade? Também
sabemos que este sentido possibilita a interação, a orientação e a mobilidade no

ambiente, não é mesmo? Por isso é fácil de concluir que a perda ou diminuição grave desse
sentido promovem inúmeras dificuldades ao indivíduo. O que temos de tomar consciência
é que a ausência do sentido visual não significa a impossibilidade de interação social
ou de aprendizagem, pois através de estratégias e recursos pedagógicos adequados,
a pessoa com deficiência visual tem condições de interação e de aprendizagem que
favorecem o seu desempenho enquanto ser humano e cidadão.
Por isso, neste primeiro tópico, aprenderemos alguns conceitos básicos relacionados à
deficiência visual, veremos a diferença entre cegueira e baixa visão e compreenderemos
o que são acuidade e campo visual. Além disso, conheceremos as estruturas do sistema
visual. Esses conceitos são importantes para a compreensão do próximo tópico dessa
disciplina, portanto fique atento!
De início, pare e reflita um pouco: o que você sabe sobre a deficiência visual, sua etiologia
e aspectos conceituais?
A deficiência visual é uma alteração no sistema visual que causa a incapacidade de ver ou
de ver bem. Dentre as pessoas com esta deficiência, encontram-se as com cegueira e as
com baixa visão, esta última, anteriormente designada por visão subnormal.
A cegueira, segundo BRASIL (2007, p. 15) é “uma alteração grave ou total de uma ou
mais das funções elementares da visão que afeta de modo irremediável a capacidade de
perceber cor, tamanho, distância, forma, posição ou movimento em um campo mais ou
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menos abrangente”. Esta perda severa da visão não pode ser corrigida por tratamento
clínico ou cirúrgico, nem por meio de lentes convencionais. Assim, não há correção para
a cegueira, mesmo após a realização de um procedimento cirúrgico ou com uso de
óculos convencionais.
Da mesma forma, para a baixa visão não tem correção. Ela é uma alteração parcial da
função visual, afetando de modo irremediável a acuidade ou o campo visual. Acuidade
visual diz respeito à capacidade de enxergar de cada olho em termos quantitativos.
Ela pode ser mensurada através de exames oftalmológicos ou mediante o uso de
tabelas. Como exemplo de tabelas, temos a de Snellen, também denominada de escala
optométrica de Snellen. Veja na figura 1 essa escala.
Figura 1: Tabela de Snellen

Fonte: wikipedia.org

A medida da acuidade visual é realizada pelo oftalmologista, entretanto profissionais que
possuem conhecimento na área da avaliação funcional da visão podem executar esta
avaliação, encaminhando a pessoa, quando necessário, ao médico especializado.
O campo visual refere-se à área total da visão. Dantas e Zangalli (1999) identificaram
Aula 1 | Tópico 1
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o campo visual como o conjunto de pontos no espaço que o olho, imóvel, consegue
identificar. Observe a figura a seguir:
Figura 2: Representação do campo visual

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

Na figura 2, observamos uma representação do campo visual de uma pessoa em pé.
De acordo com Conde (2005), na medicina, a pessoa que apresenta o campo visual
entre 20°e 50º apresenta baixa visão, enquanto o campo visual com arco abaixo de 20°
caracteriza a pessoa cega.
Compreendemos, então, que são consideradas a acuidade e o campo visual para que
seja estabelecida a natureza da deficiência visual. O tipo de perda (acuidade / campo
visual) e a intensidade dessas perdas influenciam nas possíveis dificuldades que o
indivíduo poderá apresentar. Por exemplo, se dissermos que uma pessoa com perda no
campo visual periférico, tendo preservado sua visão central terá maior dificuldade para
mobilidade que para atividades de leitura e escrita, vai lhe parecer uma informação clara?
Por isso, para entendermos as nuances que envolvem o campo visual, é necessário
estudar como está estruturado o sistema visual.
Além disso, é importante compreendermos as mais frequentes anomalias que podem
afetar a visão, para assim obtermos subsídios com vistas a posteriores estudos sobre a
orientação e mobilidade da pessoa com deficiência visual ou com surdocegueira.
Antes de adentrarmos na temática “sistema visual” é imprescindível que saibamos que
a ausência total ou parcial da visão pode ser manifestada em diversas fases da vida
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do ser humano. A deficiência visual congênita pode se manifestar por distintas razões,
dentre elas, lesões ou enfermidades acometidas pela mãe no período de gestação ou
pelo próprio feto.
Há também muitos casos de perda visual em períodos posteriores ao nascimento,
deficiência visual adquirida ou adventícia, que são ocasionadas, em especial, por doenças
infecciosas, enfermidades sistêmicas e traumas oculares.
As referidas enfermidades que podem causar a cegueira ou baixa visão são desenvolvidas
em um sistema visual, do qual o olho é parte integrante. Além dessa estrutura, estão
presentes os anexos oculares, os músculos, o aparelho lacrimal, o nervo óptico e o
córtex visual. Todas estas estruturas, que veremos a seguir, devem estar funcionando e
interagindo adequadamente para que a visão possa ser estabelecida de forma satisfatória.
Vamos conhecer cada uma dessas.
1. Olho – é o órgão responsável pela captação de imagens através de suas estruturas e
pelo envio de informações ao cérebro por meio do nervo óptico. Ele é composto pelo
globo ocular e por seus componentes, como a esclera, a córnea, íris, cristalino, pupila,
retina, cones e bastonetes. Observe imagem abaixo e veja a descrição de cada uma
dessas estruturas.
Figura 3: Olho

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

2. Esclera ou esclerótica – a parte branca do olho. É uma membrana que reveste o
globo ocular externamente. Esta membrana é toda recoberta por outra fina membrana
mucosa denominada conjuntiva, que tem a função de proteger o olho de corpos
estranhos.
3. Coroide – fica localizada entre a esclera e a retina. É altamente vascularizada e tem
a função de nutrir a retina. Em virtude da sua vascularização, é também denominada
úvea.
4. Córnea - estrutura responsável pela entrada dos raios de luz no olho e pela formação
da imagem na retina. Associamos a córnea a uma “janela transparente” localizada à
Aula 1 | Tópico 1
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frente do olho. Ela permite a passagem dos raios de luz, auxiliando na formação da
imagem na retina.
5. Íris – é um disco colorido, que dá cor ao olho, regulando a quantidade de luz que
entra no olho, controlando a abertura da pupila. Esta (pupila) é a abertura no centro
da íris que permite a passagem da luz para o interior do olho.
6. Cristalino – lente biconvexa, situada atrás da íris que focaliza os raios de luz para o
ponto certo da retina.
7. Humor aquoso – líquido transparente que circula na porção anterior do olho, entre o
cristalino e a córnea. Produzido nos processos ciliares, circula pela câmera posterior e
anterior para, finalmente, ser absorvido (sai do olho) através da malha trabecular. Esse
processo realizado de forma adequada mantém a medida normal da pressão ocular.
8. Humor vítreo – é composto por um líquido semiviscoso que ocupa um espaço
considerável no olho, entre o cristalino e a retina. Alterações no humor vítreo podem
causar certo desconforto, como as moscas volantes, que são pontos ou manchas
escuras que se apresentam na visão de determinadas pessoas.
9. Retina – camada nervosa onde se localizam os cones e bastonetes. As sensações
visuais recebidas são invertidas pela retina, levadas ao cérebro pelo nervo óptico
e corrigidas pelo córtex visual occipital, que interpretadas se tornam conscientes,
conforme já referido.
10. Mácula - uma pequena área no centro da retina que contém células supersensíveis
à luz; região mais irrigada da retina. É a mácula que possibilita a visão de detalhes,
sendo a fóvea a região de máxima acuidade visual da mácula.
11. Cones e bastonetes – são células que fazem sinapses com células bipolares que,
conectadas às células ganglionares, formam os axônios do nervo óptico. Os cones
são as células responsáveis pela visão de detalhes e cores, enquanto os bastonetes
relacionam-se com a visão noturna.
12. Anexos oculares – têm a função de proteger o globo ocular e são compostos por
sobrancelhas, cílios e pálpebras.
13. Aparelho lacrimal – produz e excreta a lágrima, ou seja, sua função é produzir,
lubrificar e nutrir o globo ocular.
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Figura 4: Anexos oculares e aparelho lacrimal

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

14. Músculos – São seis músculos responsáveis pela movimentação dos olhos,
conforme a figura a seguir:
Figura 5: Músculos do sistema visual

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

•

Reto Superior – função de elevação; adução; rotação interna.

•

Reto Inferior – função de abaixamento; adução; rotação externa.

•

Reto Interno – função de adução.

•

Reto Externo - função de abdução.

•

Grande Oblíquo - função de abaixamento; abdução; rotação interna.

•

Pequeno Oblíquo - função de elevação; abdução; rotação externa.
15.
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16.

Figura 6: Nervo óptico

Nervo óptico – É a estrutura que

conecta o olho ao cérebro, responsável
pela condução dos estímulos ao cérebro.

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

Figura 7: Córtex cerebral

Córtex visual – É a via óptica na
qual se processam as informações recebidas, convertendo-se
em percepções conscientes.

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

Todas essas estruturas devem estar funcionando e interagindo adequadamente para que
a visão possa ser estabelecida de forma satisfatória. No próximo tópico, conheceremos
algumas anomalias mais frequente da deficiência visual. Vamos lá!

SAIBA MAIS !
Veja como são formadas as imagens em nosso cérebro e descubra como o
sistema visual humano é complexo e extraordinário assistindo aos vídeos:

A visão: janela para o mundo
https://www.youtube.com/watch?v=uD04F2wyDiA
O olho humano: a supermáquina
https://www.youtube.com/watch?v=IDgPSd2OjJ8
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TÓPICO 2

A

Anomalias mais frequentes na visão
OBJETIVOS
 Conhecer anomalias que são causas mais
frequentes da deficiência visual
 Estudar as principais características das
patologias visuais

ausência total ou parcial da visão pode ser manifestada em diversas fases da
vida do ser humano. Algumas são identificadas logo após o nascimento e são
chamadas de deficiência visual congênita. Outras que surgem ao longo da vida são

conhecidas como deficiência visual adquirida ou adventícia. Neste tópico, conheceremos
algumas das principais anomalias que afetam a visão. Veremos as características e as
causas do glaucoma, da catarata, da retinose pigmentar, entre outras.
Como dissemos, a deficiência visual pode ser congênita ou adquirida. A deficiência visual
congênita pode se manifestar por distintas razões, dentre elas, lesões ou enfermidades
acometidas pela mãe no período de gestação ou pelo próprio feto. Já a deficiência visual
adquirida ou adventícia é ocasionada, em especial, por doenças infecciosas, enfermidades
sistêmicas e traumas oculares.

SAIBA MAIS!
Você sabe o que é a Rubéola?
A Rubéola é um vírus, também conhecida por Síndrome da Rubéola Congênita.
Caracteriza-se por manchas avermelhadas, gânglios inflamados, febre baixa,
olhos lacrimejantes, dor de garganta e das articulações. Pode se dar em crianças e adultos, e ser tão
suave ao ponto de sequer ser notada. Merecem maior cuidado as gestantes que contraem a rubéola
com até 4 meses de gravidez, pois há o risco de afetar os órgãos do feto ainda em desenvolvimento.
Os olhos e ouvidos são bastante atingidos neste caso.

Independentemente de serem adquiridas ou congênitas, as perdas ou abnormalidade
das funções visuais são causadas por afecções, as quais devemos conhecer, para que
possamos ter subsídios no trato da “Orientação e Mobilidade” da pessoa com deficiência
visual ou com surdocegueira.
Aula 1 | Tópico 2
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Vale ressaltar que nos deteremos especialmente nos sintomas, considerando que estes
são fundamentais para o atendimento à pessoa com deficiência visual. Então vamos
conhecer a primeira enfermidade: o glaucoma.
1. Glaucoma
Figura 8: Olho buftalmo

Diz respeito a um grupo de
doenças que envolvem o aumento
da pressão intraocular associada
à neuropatia óptica, causando
danos ao nervo óptico. Apresenta
as seguintes características:
• dor intensa no globo ocular
• olho buftalmo
• perda acentuada da visão
periférica
• visão

central

com

nitidez

Fonte: DEaD/IFCE - Adaptada de Corbisimages (2017)

comprometida
• dificuldade para visão de cores
• dificuldade para locomoção e leitura
• baixa visão noturna
2.
Figura 9: Glaucoma

Esta
ou

Catarata
patologia,
adquirida

congênita

(adventícia),

é

caracterizada pela opacificação do
cristalino, lente localizada atrás da
íris, conforme vimos anteriormente.
Na

maioria

das

vezes,

esta

se desenvolve com o avançar
da idade, e, por esse motivo,
denomina-se

catarata

senil.

Entretanto, sua etiologia se dá,
também, em virtude de alterações
metabólicas

identificadas

em

anomalias sistêmicas (diabetes),
Fonte: DEaD/IFCE - Adaptada de Corbisimages (2017)
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oculares (uveites), tabagismo, alcoolismo, trauma ocular ou até uso de determinados
medicamentos.
• redução da clareza de detalhes e visão para cores
• visão borrada
• fotofobia
• campo visual sem comprometimento (perda)

1. Retinose pigmentar
Doença

que

degeneração

Figura 10: Retinose pigmentar

provoca
da

retina,

inicialmente

na

periferia

e

lentamente

compromete

a

visão central. Causa cegueira
noturna e apresenta grande
possibilidade de evolução para
cegueira além de
• perda de visão periférica
• lenta adaptação à luz e ao

Fonte: DEaD/IFCE - Adaptada de Corbisimages (2017)

escuro
• dificuldade para visão de detalhes
• dificuldade para leitura
• dificuldade para locomoção
Atrofia do nervo óptico
Anomalia degenerativa das fibras ópticas, as quais ligadas à lesão cerebral podem evoluir
para a cegueira. Esta atrofia refere-se à desvinculação das ligações nervosas ao cérebro, o
que significa que as imagens captadas pelo olho não são transmitidas ao córtex cerebral.
O indivíduo com essa anomalia apresenta
• palidez papilar
• dificuldade de atenção e concentração
• diminuição da acuidade visual
• visão central comprometida
• afeta a percepção de formas e cores
• dificuldade para integração da imagem visual e para a formação de imagens mentais
Aula 1 | Tópico 2
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Figura 11: Degeneração macular

2. Degeneração macular
Mácula é a área mais nobre
da nossa retina, responsável
pela visão central. Quando
olhamos diretamente para um
objeto, por menor ou maior que
este seja, estamos utilizando
esta estrutura para enxergálo. Assim, a degeneração da
mácula ocasiona

Fonte: DEaD/IFCE - Adaptada de Corbisimages (2017)

• dificuldade na visão central
• possibilidade de evolução para cegueira
• dificuldade para leitura
• visão borrada
• ponto ou mancha negra no meio

Figura 12: Doença de Stargardt

da visão
3. Doença de Stargardt
Doença de Stargardt é a forma
mais

comum

de

degeneração

macular juvenil congênita. Também
conhecida como distrofia macular de
Stargardt ou flavimaculatus fundus.
É causada pela morte de células
fotorreceptoras na porção central
da

retina

denominada

mácula.

Apresenta
• perda da visão central
• visão periférica preservada
• visão de manchas amareladas
(em anel)
• diminuição da percepção das
cores
50
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• diminuição lenta e progressiva da visão no início, podendo acelerar posteriormente e
finalmente estabilizar
4. Coriorretinite Macular
Ocorre por infecção (toxoplasmose) da mãe durante a gestação. Esta é transmitida para
o feto provocando cicatriz na mácula. Os agentes transmissores estão nas fezes do
cachorro, gato, aves e na carne de porco, além de vegetais infectados por essas fezes.
Essa doença causa
• baixa acuidade visual
• visão central comprometida
Figura 13: Corrioretinite macular

Fonte: DEaD/IFCE - Adaptada de Corbisimages (2017)

• dificuldade para enxergar detalhes
• dificuldade para fixação e interpretação de imagens
• possível alteração na visão de cores
5. Retinopatia da prematuridade
Causada pela interrupção da vascularização normal da retina. Com o nascimento prematuro
do bebê o crescimento normal dos vasos da retina é interrompido. Posteriormente,
quando esse crescimento é retomado, semanas após o nascimento, pode dar-se de
forma desorganizada com a formação de vasos anormais que levam a alterações graves
da estrutura da retina. Em casos mais graves, leva à cegueira.
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Pode ocorrer também nos em bebês prematuros em decorrência da exposição à aplicação
de oxigênio na incubadora. Há o surgimento de uma massa fibrosa na região central da
retina podendo levar ao seu descolamento e possível perda visual. Essa doença pode
causar ainda:
• perda da visão variável
• aparecimento de escotomas, dificultando a visão
• visão residual
• tendência à miopia e ao estrabismo
Figura 14: Retinopatia da prematuridade

Fonte: DEaD/IFCE - Adaptada de Corbisimages (2017)

Nesta aula, conhecemos o conceito de deficiência visual, cegueira e baixa visão.
Conhecemos também a estrutura do sistema visual e aprendemos como ocorre o
processamento da visão. Ao final, estudamos um pouco das patologias mais frequentes
que são responsáveis pela etiologia da deficiência visual e que as ametropias, comuns em
nosso cotidiano, não são consideradas deficiência visual.
Através dos saberes adquiridos, será possível verificar como se processa a “visão” normal,
além de identificar a possibilidade de resíduos visuais na pessoa com deficiência visual, o
que irá favorecer ao trabalho de Orientação e Mobilidade junto a essa pessoa.
Vamos em frente, nos aprofundando e refletido sobre o potencial do indivíduo com
deficiência visual, como forma de otimizar o atendimento a essa pessoa, favorecendo o
seu processo de inclusão socioeducacional.
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SAIBA MAIS!
Você é acometido de alguma ametropia? Ametropias são erros de refração.
Não são consideradas deficiência, pois são corrigidas por cirurgias ou com
uso de lentes convencionais. As ametropias mais comuns são a miopia, a
hipermetropia e o astigmatismo. Observe a figura:
Figura 15: Ametropias

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

A miopia é um distúrbio de refração, no qual os raios de luz que penetram no olho através da córnea
são formados antes da retina. O eixo anteroposterior do olho é alongado, dificultando a formação
nítida da imagem na retina. Esta ametropia causa dificuldade de enxergar para longe.
A hipermetropia, diferentemente da miopia, refere-se à dificuldade de enxergar para perto. Nesse
caso, o eixo anteroposterior do olho é mais curto, ocasionando a formação da imagem depois da
retina.
No astigmatismo identificamos a formação da imagem em diferentes pontos da retina. Isso se dá
em função da curvatura da córnea ser ovalada e não esférica, como é observada no olho normal.
Essa anomalia causa a visão distorcida e desfocada, o que provoca, também, desconforto visual,
dores de cabeça e ardor no olho.
Vale ressaltar que, para a devida correção destas ametropias, usa-se como recursos o uso de lentes
com dioptrias e curvaturas diferenciadas, além da intervenção cirúrgica. Esses meios corrigem o erro
de refração e, por esse motivo, não são consideradas deficiência visual.
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GLOSSÁRIO
Abnormalidade – o que diverge do padrão de normalidade.
Células fotorreceptoras – são as células que recebem a luz que penetram no olho através
da córnea e chegam na retina. Observamos dois tipos: cones e bastonetes.
Escotomas – mancha escura observada na região do campo visual, na qual não há visão
normal. Os mamíferos possuem um escotoma em seu campo de visão nomeado de ponto
cego.
Estrabismo – desalinhamento ocular em consequência da função inadequada dos músculos
do olho.
Fotofobia – excesso de sensibilidade à claridade. As células fotorreceptoras não acolhem
a luz, causando desconforto.
Neuropatia óptica - distúrbios referentes ao nervo óptico. Dá-se por toxidade ou isquemia.
Olho buftalmo – olho protuso, com uma saliência para frente. Também conhecido como
olho de “boi”.
Surdocegueira – deficiência única proveniente de duas perdas sensoriais (auditiva e visual).
Esta perda sensorial concomitante traz à pessoa com deficiência características distintas
da deficiência visual e deficiência auditiva.
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Elementos Psicoevolutivos
Deonisia Maria José da Silva Pereira
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Deficiência Visual Elementos Psicoevolutivos

Caro(a) cursista,
Seja bem-vindo. Esta disciplina aborda a Deficiência Visual-Elementos Psicoevolutivos, a
qual integra o curso de especialização em Orientação e Mobilidade.
As contribuições ao trabalho docente são inúmeras e abrangem as teorias da aprendizagem
e do desenvolvimento humano. Para podermos compreender como a pessoa deficiente
visual constrói seu conhecimento, é importante refletirmos sobre como se processa o
desenvolvimento cognitivo e as condutas de interação com o meio.

Objetivos
•
•
•
•
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Conhecer o funcionamento da visão humana e as causas da deficiência visual
Identificar as atividades de autocuidado e mobilidade
Refletir sobre o atendimento educacional especializado a deficientes visuais
Identificar o desenvolvimento social e emocional do deficiente visual

Deficiência Visual – Elementos Psicoevolutivos

Fonte: http://www.freepick.com/

AULA

TÓPICO 1

O funcionamento da visão e os tipos
de deficiência visual
OBJETIVOS
 Estudar a anatomia do olho humano
 Compreender alguns conceitos acerca da
deficiência visual e suas possíveis causas
 Conhecer os padrões de anormalidade da
cegueira e da estereotipia

N

este tópico, trataremos um pouco da anatomia do olho, definiremos deficiência
visual, veremos sua caracterização, modos de prevenção, alguns sintomas,
principais alterações visuais, patologias, etc. Além disso, trataremos dos padrões

de anormalidade da cegueira e da estereotipia. Conhecer esses aspectos é importante
antes de realizarmos o percurso proposto nesta disciplina, que visa orientar profissionais
que realizam intervenção educativa na vida de pessoas com baixa visão e cegas.
Vamos lá!

1.1 SISTEMA VISUAL
O Sistema Visual que se inicia no globo ocular continua pelas vias ópticas até chegar
aos centros ópticos. As vias ópticas, que transportam os estímulos luminosos, estão
representadas por dois nervos ópticos, o quiama óptico e os dois tratos ópticos. O nervo
óptico é constituído pelos axônios das células ganglionares que correspondem aos
núcleos cinza do tronco cerebral. Em nível intraocular, organizam-se em três fascículos
fundamentais: o fascículo papilomacular que, situado entre o ponto de fixação e a
mancha cega (zona centrocecal), compreende 90% de todos os axônios do nervo óptico;
as fibras das regiões temporal, superior e inferior da retina que se estendem por cima e
por baixo do fascículo papilomacular; e as fibras da retina nasal, que correm em direção
à borda nasal da papila. (PAVAN-LANGSTON, 1988). Entre as partes mais importantes do
olho humano, está a íris, a córnea, o cristalino, a retina, a conjuntiva, a mácula e o nervo
óptico.
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Figura 1: Anatomia do olho

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

Neste primeiro contato, pode-se perceber que o sistema visual é algo muito complexo,
então se faz necessário um maior aprofundamento acerca da anatomia do olho, de todo o
seu funcionamento, além de discutirmos sobre a prevenção de doenças. Isso contribuirá
com a formação do profissional que realiza atendimento especializado à pessoa com
deficiência visual, a fim de que ele seja um pesquisador, um desafiador para facilitar os
limites e entender os percursos enfrentados pelo deficiente visual.

1.2 A DEFICIÊNCIA VISUAL
Para entendermos melhor a deficiência visual, vamos estudar um pouco os conceitos.
No que diz respeito a este assunto, Barraga (1994) considera cegos os indivíduos que
percebem somente a luz ou que não tem nenhuma visão e que precisam aprender a
se comunicarem “através do Braille e de meios de comunicação que não estejam
relacionados com o uso da visão” (BARRAGA, 1994, p.14).
Figueira (1996) divide a cegueira em quatro grupos. O primeiro é aquele em criança
cega congênita, que apresenta cegueira no momento do nascimento ou como o caso
da retinopatia do prematuro que ocorre mais amiúde em crianças prematuras, tratadas
com altas concentrações de oxigênio, durante os primeiros dias de vida. O segundo
grupo contempla criança de baixa visão cuja alteração da capacidade funcional da visão
decorre da redução do campo visual, sensibilidade aos contrastes que interferem o
desempenho visual da pessoa. O terceiro grupo são crianças com cegueira adquirida
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depois de 12 meses de vida, e o quarto grupo são crianças cegas ou de baixa visão do
Sistema Nervoso Central.
Ainda sobre a classificação da deficiência visual, Masini (1994) divide, do ponto de vista
educacional, os deficientes visuais em dois grupos: cegos e pessoas de visão subnormal.
A classificação tem sido feita a partir da acuidade visual, sendo cego aquele que dispõe
20/200 de visão no melhor olho após correção; e de visão subnormal aquele que dispõe
de 20/70 de visão nas mesmas condições.
Para Figueira, o atraso no desenvolvimento da linguagem das crianças está associado à
deficiência visual, pois a acuidade visual tem uma relação direta com a maneira com que
a criança utiliza seu resíduo visual considerando que a pessoa com cegueira total não
apresenta nenhuma referência visual que determine sua eficiência.
Como a acuidade visual de um deficiente visual pode ser zero, haverá uma dificuldade em
elaborar a recepção de informações que é de fundamental importância para a construção
de um sistema de significação que determina sua elaboração de pensamento para
desenvolver a linguagem.
No que se refere à prevenção da deficiência visual, Canziani (1995, p. 100) afirma que
deverão ser destacadas medidas de prevenção à deficiência visual, as quais incluem uma
“nutrição adequada para a mãe e a criança através da ingestão de vitaminas para evitar
a cegueira, especialmente a xeroftalmia, causada por deficiência de vitaminas”. Também
recebe destaque o controle das doenças como rubéola materna, tracoma, oncoceríase e
lepra; melhor saneamento e saúde pública; prevenção de acidentes.
Sabe-se que muitas instituições específicas na área da deficiência visual incluem em
seus programas um trabalho voltado para as atividades da vida diária, motivando para
um crescimento pessoal, por meio de atitudes e valores positivos. Os serviços incluem
atendimento de Psicologia, Serviço Social, Oftalmologistas, Terapeutas Ocupacionais,
Serviços de Estimulação Precoce, Fonoaudiologia, Orientação e Mobilidade, Alfabetização
e Aperfeiçoamento no Sistema Braille, Sorobã, Tecnologia Assistiva, cursos e palestras
para a comunidade.

1.3 AS CAUSAS DA DEFICIÊNCIA VISUAL E SUAS PATOLOGIAS
Segundo Bruno e Mota (2001), as causas da deficiência visual podem ser congênitas,
hereditárias, traumas, diabetes, glaucomas, cataratas e pelo avanço na idade do indivíduo.
A seguir, citamos algumas dessas causas:
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a) Congênitas
 Retinopatia da Prematuridade: ocorre por imaturidade da retina (camada mais
interna do globo dos olhos) em decorrência de parto imaturo. Os vasos sanguíneos
que suprem a retina estão terminando de se formar até o final da gestação e nos
prematuros não estão totalmente formados. Esses vasos podem sangrar e, em
casos mais sérios, a retina pode descolar e ocasionar a perda da visão da criança.
O excesso de oxigênio na incubadora é outro fator que pode ocasionar a doença.
Atualmente o nível de oxigênio usado pelos médicos está sendo mais baixo que
antigamente, para que não cause danos às crianças prematuras.
–– Corioretinite: é uma inflamação da retina que está associada à inflamação da coróide.
A coróide é uma membrana vascularizada, situada entre a retina e a esclerótica.
Tem como sinais e sintomas a diminuição da acuidade visual, alterações na forma
de ver os objetos e fotofobia.
–– Catarata congênita: essa patologia afeta o cristalino. A pessoa apresenta microftalmia
e perda da visão periférica, acompanhado de visão dupla, miopia e perda da visão
de profundidade. O tratamento pode ser realizado com medicação e cirurgia.
–– Glaucoma congênito: é o aumento da pressão ocular podendo causar fotofobia.
A pessoa apresenta diminuição da capacidade visual, dificuldades para leitura,
alterações no campo cromático, visão noturna diminuída podendo evoluir para
cegueira se não for tratada precocemente.
–– Atrofia óptica: é uma degeneração das fibras ópticas. Ocorre perda total ou parcial
da visão devido a lesões no nervo óptico. Ela pode ocorrer por doenças infecciosas,
hemorragias, diabetes, bactérias, vírus, traumatismos e tumores. A pessoa
apresenta diminuição da acuidade visual para perto e longe, visão embaçada com
aparecimento de escotomas, dificuldade para leitura, dificuldades para discriminar
objetos a distância ou perto, entre outros.
b) Adquiridas
Podem ser adquiridas através de doenças como diabetes, glaucoma, catarata,
degeneração senil e traumas oculares.
A seguir, veremos as principais alterações visuais que podem ser corrigidas através
de óculos ou cirurgias, que são a hipermetropia, miopia, astigmatismo, ambliopia e
estrabismo.
 Hipermetropia: é um erro de refração fazendo com que a imagem se forme atrás da
retina. A pessoa com hipermetropia passará a ter dificuldade na visão para perto,
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o olho perde a capacidade de focalizar as imagens mais próximas a partir da idade
dos 40 anos devido a uma anomalia do cristalino, uma insuficiente curvatura.
Figura 2: Olho normal e olho míope

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

–– Miopia: acontece quando a pessoa não consegue enxergar de longe, devido ao
alongamento do globo ocular que forma a imagem antes da retina.
Figura 3: Olho normal e olho míope

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

–– Astigmatismo: a pessoa apresenta vista embaçada, não se vê bem o que está na
vertical ou na horizontal, o foco visual, ao invés de se formar em um único ponto, se
forma em dois pontos, antes e depois da retina.
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Figura 4: visão normal e visão com astigmatismo

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

–– Estrabismo: é quando a pessoa apresenta um desequilíbrio na função dos músculos
oculares, é uma anomalia dos olhos em que eles perdem o paralelismo entre si.
Figura 5: Estrabismo

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

1.4 CEGUEIRA E ESTEREOTIPIAS
Na ausência de uma estimulação adequada, a falta de visão traz consigo certo retardo
na aquisição de aprendizagens básicas, como apreensão. Atitude como o arrastar-se,
atirar objetos, engatinhar, falar, caminhar, etc. são próprias dos primeiros estágios do
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desenvolvimento. Se essas condutas não forem instauradas no momento apropriado, a
criança cega vai substituí-las com cargas motoras próprias de etapas anteriores (BARDISA
et al.,1981).
Também são consideradas estereotipias os movimentos estranhos e repetitivos, as
condutas autolesivas e toda uma ampla gama de condutas que apresentam como
denominador comum a repetição.
A criança privada de visão, que segue um desenvolvimento anormal, tende a refugiarse em seu próprio mundo de sensações, de autoestímulo e autoprazer. O adulto não
deve manifestar passividade diante das condutas estereotipadas da criança. Se for
necessária a intervenção, nunca deve ser de tipo negativo, baseada na repressão ou
agressividade, o que produziria aumento das estereotipias; intervenção deve ser dirigida
a instaurar progressivamente condutas básicas e alternativas à própria estereotipia. Uma
estimulação variada em um ambiente afetivo adequado favorece na criança a desaparição
dos maneirismos.
Ao longo do desenvolvimento, nos períodos prévios à consolidação das condutas,
são produzidas repetições que tendem a fixá-las, que podem ser determinadas de
estereotipias. A seguir, veremos a classificação das Estereotipias.
Cantavella et al.(1992, p.35) classifica as estereotipias em cinco grupos:
a.
b.
c.
d.
e.

Estereotipias do desenvolvimento normal
Movimentos parasitas estereotipados
Comportamentos sociais estereotipados
Estereotipias em forma de tiques, hábito motor, hábito verbal
Auto-sensorialidade.

Essas condutas autoestimuladoras causam um superinvestimento tão forte que a criança
tem resistência enorme à mudança e mergulha em um quadro psicótico; do mesmo
modo que as condutas autoestimuladoras que as crianças autistas videntes realizam, em
que toda mobilidade sensorial está orientada em função da estereotipia, não podendo a
criança dispor da capacidade de conferir ou investir outras atividades.
Assim sendo, a criança cega submetida a um alto grau de controle ou exigência do
ambiente há de manter um ritmo rápido para desenvolver estereotipias de hábito motor,
assim ela adota comportamentos sociais estereotipados em situações que lhe causam
excitação, quando as situações supõem mais tensão emocional.
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TÓPICO 2

Adaptações educacionais para os
deficientes visuais
OBJETIVOS
 Entender como se dá o atendimento
educacional especializado para deficientes
visuais.
 Estudar a linguagem de forma efetiva para a
comunicação do deficiente visual.
 Conhecer estratégias para a avaliação do
deficiente visual.

A

s adaptações educacionais para o deficiente visual serão realizadas de acordo
com os princípios de normas e integração escolar. Sempre que possível, os
alunos com deficiência visual devem frequentar os mesmos centros de ensino

que seus irmãos e vizinhos, já que o meio natural onde se desenvolvem e interagem
com materiais, colegas e professores é o mais adequado para o seu desenvolvimento
cognitivo, afetivo e social. Assim sendo, a escola deverá adaptar-se às necessidades
educativas desses alunos.
Este processo deve ser realizado desde a educação infantil e estar presente em todas as
instituições de ensino público e privado, intercalando os diversos níveis e modalidades
de ensino, de modo a favorecer aos alunos deficientes visuais oportunidades favoráveis à
sua aprendizagem e desenvolvimento de suas potencialidades.
A proposta pedagógica para crianças com deficiência visual proverá os mesmos objetivos
gerais da educação pré-escolar: desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social,
complementando a ação da família e da comunidade.
O conteúdo curricular requer algumas adaptações complementares ou ajustes
necessários ao desenvolvimento das crianças com cegueira ou baixa visão que precisam
de aprendizagem contextualizada e significativa. Essas adaptações curriculares partirão
da proposta pedagógica de cada escola, do trabalho pedagógico desenvolvido no
cotidiano, das diretrizes metodológicas, dos recursos e das atividades contempladas.
O atendimento às necessidades educacionais especiais do aluno é de responsabilidade
de todos: direção, coordenação, professor da classe comum, especialista em educação
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especial, o professor de apoio e, principalmente, da família, como parceira eficiente para
explicitar essas necessidades.
A adaptação curricular requer muitas vezes um conjunto de experiências de avaliação
de desenvolvimento integral, aprendizagem, metodologia e recursos materiais não
disponíveis ainda no sistema escolar.
Daí a função da Instituição Escolar de buscar
a articulação nas diferentes esferas do ensino
público e a parceria com serviços e instituições
não governamentais da comunidade que
possam dar suporte, apoio e orientação para
adaptação e complementação curricular.

SAIBA MAIS!
Os
Princípios
da
Educação do Deficiente
Visual são
1. Individualização
2. Concretização

É um fato que, quando se sugere a escolarização

3. Ensino Unificado

de um aluno com deficiência visual em uma

4. Estímulo Adicional

escola comum, suscita bastante desconcerto

5. Autoatividade

entre o pessoal envolvido no processo
educativo. Tal situação pode ser considerada, até certo ponto, lógica, se considerarmos
que a interação escolar do deficiente visual é um fato relativamente recente. O professor
aprende a dominar as situações difíceis, percebe que as técnicas para formação de um
aluno são em geral um conjunto de pequenas estratégias aprendidas dia após dia na
convivência com o aluno.
Apresentaremos a seguir recomendações práticas, com o propósito de facilitar, na medida
do possível, o bom desenvolvimento das atividades diárias do aluno. A escola deverá
a. analisar as possibilidades e prioridades das pessoas com deficiência visual e de
sua família mediante análise do meio, utilizando os serviços de suporte e apoio de
profissionais da comunidade
b. delinear as possibilidades e necessidades de desenvolvimento e as habilidades
funcionais que permitam independência e autonomia do aluno por intermédio da
avaliação funcional, do desenvolvimento integral, incluindo PEVI (Práticas Educativas
para uma Vida Independente) OM (Orientação e Mobilidade)
c. contemplar o desenvolvimento da autoestima pela competência social participando de
atividades lúdicas, recreativas e artísticas, valorizando o potencial e o sentimento de
pertencer ao grupo de colegas e à escola
d. fazer a complementação curricular – Programa de PEVI e OM – constituem programas
específicos e individuais de avaliação e orientação geralmente não disponíveis no ensino

Aula 1 | Tópico 2

67

regular. A escola deve encaminhar o aluno para avaliação por serviços ou profissionais
na comunidade que se comprometerem a orientar o professor, para ajudar com a
conduta adequada, o desenvolvimento da autonomia e da independência do aluno no
contexto escolar.
Veremos a seguir como ocorre a movimentação do deficiente visual no espaço.
2.1 ORIENTAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DO DEFICIENTE VISUAL NO ESPAÇO
O desenvolvimento motor como parte integrante do desenvolvimento humano é
um processo no qual intervêm elementos como crescimento físico, técnica motora,
desenvolvimento da atitude física e percepção motora, assim como fatores biológicos,
sociais e ambientais. Todas as crianças nascem com possibilidades de desenvolvimento
e possuem capacidade de receber estímulos do meio e responder a eles. Daí se deduz
que toda criança tem as mesmas necessidades, reações e desejos. Entretanto, é preciso
levar em conta o fato de que qualquer criança que nasce com déficit sensorial, como é o
caso do cego congênito, necessita de metodologia e técnicas adequadas que facilitem a
aproximação e o conhecimento real das coisas.
A estruturação espacial é fundamental para a vida em sociedade. Por seu intermédio,
o ser humano se orienta no meio onde está inserido, estabelecendo comparações e
relações com o ambiente e consigo mesmo, por isso é a partir do próprio indivíduo que
acontece a noção espacial.
A noção espacial tem início com a consciência corporal, quando a criança começa a se
perceber como ser distinto do outro. Segundo Bueno (1998, p. 63), “ela percebe seu ‘eu’,
as partes de seu corpo e começa a organizar-se diante de si, dos outros e do ambiente”.
Assim é fundamental que sejam oferecidas às crianças vivências plenas de estimulação
sensório-motoras para que ela venha a desenvolver boa aquisição motora, possibilitando
o desenvolvimento das funções mentais superiores, estabelecendo, assim, boa relação
com o outro e consigo mesma.
O Processo corporal é prolongado e sequenciado que deve começar o mais cedo
possível, através das técnicas mais utilizadas como
a. Guia normovisual
b. Uso da bengala
c. Cão Guia
d. Entre outros.
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No que diz respeito às adaptações no espaço, estas serão necessárias se a dificuldade
de visão for acrescida de outras. Dessa forma, é importante conhecer bem o ambiente
escolar e, na sala de aula, levar em consideração os aspectos a seguir:
a. Comunicação Oral
b. Condições de iluminação
c. Organização do espaço e dos materiais
d. Estratégias e recursos.
Assim sendo, a orientação espacial do deficiente visual ocorre do processo do uso
dos sentidos remanescentes, principalmente o tato, a fim de determinar a posição e
relacionamento com os objetos do ambiente, permitindo que o aluno com deficiência
visual adquira a capacidade de se locomover e de se orientar nos diversos espaços.
A orientação e mobilidade é parte essencial do processo educacional do DV que deve
ser iniciado desde cedo pela família e um professor especializado em Orientação e
Mobilidade, quando são ensinadas técnicas mais avançadas, favorecendo assim a sua
independência, integração e inclusão na sociedade.

2.2 LINGUAGEM E DEFICIÊNCIA VISUAL
A falta de visão não impede o desenvolvimento linguístico normal, pois a habilidade de
produzir sons é inata, tampouco a propicia (TONKOVIÉ, 1976). É a relação com os adultos
e o mundo exterior que vão estimular ou frear o desenvolvimento linguístico. Tal relação,
no deficiente visual, encontra-se perturbada.
Diante disto, Cunha (1996) afirma que alguns fatores podem dificultar a aquisição da
linguagem. Algumas crianças apresentam um atraso no desenvolvimento da linguagem
devido ao seu ambiente não oferecer experiências suficientemente estimuladoras, tão
necessárias para um desenvolvimento normal.
É frequente identificar quadros de deficiência quer seja por motivo motor, neurológico,
cognitivo ou sensorial que são acompanhados de desordens linguísticas. Nestes casos, é
importante analisar o atraso da linguagem, o seu fator etiológico, sua relação e repercussão
associados a outros atrasos da deficiência. Para alguns autores, a criança visualmente
incapacitada não difere da criança vidente no desenvolvimento da linguagem, isto é,
a criança cega é capaz de adquirir a linguagem em termos funcionais e usá-la como
condição principal para sua comunicação com as pessoas.
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A deficiência visual tem forte impacto sobre o estabelecimento do vínculo mãe-filho e
a forma na qual mãe e filho vão se comunicar, especialmente se a criança for cega ou
a mãe não souber como se relacionar com seu filho, e como interpretar seus sinais
com as consequentes atitudes de angústia e frustração. Essa percepção deficiente ou
ausente vai afetar os comportamentos pré-linguísticos e que poderíamos considerar
como campos físicos da comunicação: como gestos do rosto (olhar, contato ocular,
sorriso) ou gestos das mãos (movimentos de pedir, indicar, pressão); além de outros
gestos corporais.
O desenvolvimento da linguagem da criança em geral, seja ela vidente ou deficiente
visual, é eminentemente egocêntrico. No caso das pessoas deficientes visuais, isso
se estende por mais tempo. Ou seja, enquanto os videntes aumentam o vocabulário e
aperfeiçoam a linguagem em função do que vêm e da variedade de situações as quais
têm acesso, os cegos, que carecem dessas oportunidades, apresentam uma linguagem
oral com marcadas diferenças.
É preciso que sejam oferecidas todas as informações verbais possíveis às pessoas com
DV, dado que a linguagem constitui sua forma preferencial de representar o mundo,
como elemento integrador das percepções táteis, auditivas, olfativas, gustativas, ao
mesmo tempo que é um meio excelente para o treinamento da memória auditiva, que
permite o desenvolvimento progressivo da linguagem.
Para concluir, devemos recordar que a aprendizagem da linguagem deve estar ligada
ao contato vivencial com as pessoas e objetos do mundo circundante. O cego terá de
aprender a usar uma linguagem corporal adequada pelas conotações representadas
pelos seus gestos, olhar, postura, voz e vestimenta.

2.3 AVALIAÇÃO DO PROFESSOR COM O ALUNO DEFICIENTE VISUAL
O planejamento da avaliação do deficiente visual exige do professor informações
essenciais para a realização deste ato, como “o máximo possível de informações sobre
as avaliações médicas do aluno, sobre o desenvolvimento geral da criança e outros
comprometimentos associados, além da etiologia do comprometimento visual, seu
início e prognóstico (SILVEIRA, 2010, p. 45)”.
Esta avaliação deve ainda contemplar:
a. Idade do início das dificuldades visuais
b. Modo de progressão da perda de visão- lento ou abrupto
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c. Causa dessas dificuldades – sistêmica (ex. diabetes), ou confinada ao olho
d. Se a patologia é hereditária, congênita ou adquirida (antes dos 5 anos ou após este
período
e. Se o prognóstico é estacionário ou evolutivo.
O programa de avaliação de OM deverá ser de observação direta, com resultado registrado
em ficha de registro de desempenho de cada aluno. Propõe ao professor a observação
dos aspectos psicomotor, cognitivo e afetivo. No final de cada etapa, será discutido com
o aluno e família os objetivos alcançados, considerando-se, assim, a conclusão do seu
atendimento.
A avaliação serve para determinar de como pode ser feito o programa de OM. Nessa fase,
as informações colhidas durante a entrevista inicial são de grande importância. Durante o
processo, deve-se iniciar com atividades mais simples e evoluir para mais complexas, até
chegar ao objetivo desejado. A criança necessita ir aprendendo as atividades de rotina
para a sua independência pessoal como comer sozinha, vestir-se e despir roupas, tomar
banho, pentear-se entre outros.
Desse modo, o DV vai adquirindo confiança em habilidades mais simples e, com o
passar do tempo, ela poderá executar outras atividades mais complexas que exigem
maior esforço. Ensinar uma pessoa DV exige conhecimento, habilidade, paciência
e compreensão por parte da família e do professor, contribuindo assim para um bom
desempenho na sua vida cotidiana.

SAIBA MAIS!
Sugerimos a leitura do texto AVALIAÇÃO DA VISÃO FUNCIONAL E
INSTRUÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS COM BAIXA VISÃO NO
AMBIENTE ESCOLAR no link: http://webcache.googleusercontent.com/
search?q=cache:rSbrR0sFczYJ:demaua.educacao.sp.gov.br/rea%2520de%2520Linguagens
%2520%2520Educao%2520Especial/material%2520de%2520apoio/visao_funcional_baixa_
visao.doc+&cd=1&hl=pt-

Chegamos ao final deste tópico, a seguir estudaremos sobre os aspectos cognitivos da
criança cega.
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TÓPICO 3

Aspectos cognitivos
da criança cega
OBJETIVOS
 Estudar o desenvolvimento cognitivo das
crianças cegas
 Conhecer o processo de aprendizagem das
crianças cegas

I

niciaremos uma discussão sobre os aspectos cognitivos e a aprendizagem da criança
cega. Os aspectos cognitivos constituem a percepção junto à aprendizagem e ao
conhecimento. Os conceitos podem referir-se a objetos concretos ou ideias abstratas.

Tanto a criança cega como a com baixa visão precisam que suas estruturas cognitivas
sejam construídas.
Piaget (1969) refere-se a essa questão dizendo que a anomalia sensorial própria dos
cegos impede a correta adaptação dos esquemas sensório-motores e origina, em
consequência, um retardo considerável na coordenação geral.
Os processos cognitivos da criança cega em relação ao vidente são distintos e,
logicamente, mais lentos, embora a criança tenha estimulação suficiente e a necessária
vontade para tocar os objetos ou prestar mais atenção nos sons e ambiente. Para Piaget,
o desenvolvimento cognitivo surge a partir do nascimento sendo um processo permanente
que se divide em períodos que são dependentes entre si. Na medida em que o organismo
vai tornando mais complexo sua maturação biológica, ele amplia a sua capacidade de
interação com o meio e novos esquemas vão sendo criados.
Existem importantes aspectos que afetam o desenvolvimento cognitivo e a aprendizagem
da criança cega. Descrevemos a seguir aqueles que consideramos mais significativos.

3.1 ASPECTOS PERCEPTIVOS: PERCEPÇÃO
No processo cognitivo, estão envolvidas variadas atividades de conhecimento. Em
primeiro lugar, a pessoa tem de decidir a prestar atenção. Em segundo lugar, o estado
de consciência, seja ela considerada como a que planeja, inicia ou verifica determinadas
ações que o homem realiza. Em terceiro lugar, a memória, na qual podemos distinguir
três processos básicos: o preparo das informações para serem armazenadas; o
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armazenamento dessas informações e o procedimento por meio do qual evocamos as
informações. A seguir, faremos um breve comentário de todas as percepções.
a) Percepção Visual - Caracteriza-se pela percepção das formas, relações espaciais,
cores, luz, textura e movimentos. Serve para identificar, classificar e armazenar a
informação apresentada visualmente.
Figura 6: Percepção visual

Fonte: http://www.gettyimages.com/?corbis

b) Percepção Auditiva – Percepção de timbres, alturas, frequências e intensidade
sonora.
Figura 7: Percepção auditiva

Fonte: http://www.gettyimages.com/?corbis
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c) Percepção Olfativa – Capacidade de perceber odores. O olfato é importante para o
nosso paladar, nomeando durante a alimentação.
Figura 7: Percepção olfativa

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

d) Percepção Tátil – A percepção tátil não se encontra com exclusividade nas mãos,
uma vez que está distribuída de forma ampliada em toda a pele. O sentido tátil fornece
informações de todo o ambiente na ausência do sentido visual e desempenha um
papel de grande importância para o deficiente visual.
Figura 9: Percepção tátil

Fonte: http://www.gettyimages.com/?corbis
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e) Percepção Espacial – Trabalha com formas, tamanho, volume e distância, visualizando
um objeto e criando imagens mentais.
Figura 10: Percepção espacial

Fonte: http://www.gettyimages.com/?corbis

f) Percepção Temporal – É a capacidade que a pessoa tem de situar-se, orientar-se no
tempo.
Figura 11: Percepção temporal

Fonte: http://www.gettyimages.com/?corbis

g) Percepção Gustativa – Percepção de diferentes intensidades de estímulos como
salgado, doce, amargo, azedo, muito, pouco, entre outros.
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Figura 12: Percepção gustativa

Fonte: http://www.gettyimages.com/?corbis

3.2 ASPECTOS MOTORES
A criança com visão normal, em resposta aos estímulos do meio ambiente, consegue
um desenvolvimento motor espontâneo. Na criança cega ou com baixa visão, esse
processo sofre uma defasagem em consequência da percepção incompleta do meio,
embora também ocorra esse princípio de espontaneidade, nos conceitos espaciais
ou deslocamento, podem não alcançar os mesmos níveis que nas crianças videntes.
Para evitar tal circunstância e poder favorecer seu desenvolvimento, faz-se necessária a
aplicação de metodologias e técnicas apropriadas desde a idade precoce que compensem
o retardo na sua capacidade cognitiva, que será causada pela ausência de visão ou por
não ter aprendido a utilizar o baixo resíduo de um modo excelente.
É necessário para a criança um bom conhecimento do espaço (conceitos de posição,
localização, direção e distância) antes que ela possa aprender movimentar-se por si
mesma. O importante, sob o ponto de vista teórico, é que as crianças cegas podem atingir
um desenvolvimento muito semelhante ao das crianças videntes. O desenvolvimento
pode ser mais difícil e requer mais tempo, embora possa produzir-se com sucesso na
ausência de visão. São escassas as referências precisas que possuímos de trabalhos
realizados sobre o desenvolvimento motor das crianças deficientes visuais.
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Na literatura específica, é frequente encontrarmos referências a Fraiberg (1982). Essa
autora, num estudo evolutivo com grupos de cegos, observou um retardo quanto
à locomoção e à mobilidade, chegando à conclusão de que o desenvolvimento da
coordenação oculomanual é um elemento que propicia o movimento, assim sendo a
coordenação motora nos cegos é influenciada pela carência de retroalimentação visual
por falta de imitação, não sendo possível compensar essa carência totalmente.
Para Gesell (2000), o comportamento motor da criança com visão normal nos primeiros
anos de vida tem grande importância para o desenvolvimento da inteligência, das
relações sociais e da afetividade, assim qualquer alteração nessa fase poderá diminuir a
capacidade neurológica, as condições de vida da criança, a motivação e o processo de
aprendizagem.
Vale ressaltar que, apesar de limitar os períodos em faixas etárias, há uma flexibilidade
na idade cronológica que demarca cada período de desenvolvimento diferenciado. Tal
variação dependerá das condições ambientais em que o indivíduo se desenvolveu.
Bem, você deve ter percebido que tanto a criança cega como a com baixa visão precisam
que suas estruturas cognitivas sejam construídas. Apesar do desenvolvimento da criança
depender das capacidades internas do sujeito reestruturar seus esquemas, Piaget ressalta
a importância das relações sociais e da cooperação em busca da autonomia, relata
também que o desenvolvimento intelectual encontra-se relacionado ao desenvolvimento
moral. Existem quatro fatores que são responsáveis pela passagem de uma etapa de
desenvolvimento para a seguinte: maturação nervosa, exercício, interações e equilibração.
A educação deve ser orientada para a autonomia, a escola deve ser desafiadora, fornecer
alimentos para as estruturas mentais da criança, favorecendo assim a possibilidade de
ação motora, verbal e mental.
Dessa forma, chegamos ao final de nossa disciplina. Você deve ter percebido como a
estrada da deficiência visual é longa e como há ainda muito a caminhar.
Esperamos que a leitura dos tópicos dessa disciplina, acompanhada de reflexões e
atividades propostas, contribua para desenvolver a sua formação profissional enquanto
educador, a fim de transformar os rumos da educação especial deste país.
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O Sistema Braille: Métodos e
Técnicas de Leitura e Escrita

Caro(a) cursista,
Dirijo-me a você com muita alegria, a fim de convidá-lo (a) para, aqui neste espaço de
aprendizagem, realizarmos uma viagem no tempo! Nosso objetivo será conhecer a trajetória
histórica que fundamentou e legitimou o Sistema Braille como o meio mais eficaz para
proporcionar inclusão das pessoas com deficiência visual no mundo acadêmico, através
de técnicas de leitura e de escrita específicas.
Veremos como uma criança cega, filha de pais pobres, conseguiu ultrapassar barreiras
quase intransponíveis para contribuir com a humanidade por meio de um invento genial, o
Sistema Braille.

Objetivos
•
•

Conhecer a criação, a evolução e a aplicabilidade do Sistema Braille
Compreender a importância do Sistema Braille como um meio eficaz de garantir às
pessoas com deficiência visual o acesso à leitura e à escrita

Fonte: http://www.freepick.com/

AULA

TÓPICO 1

Uma história de liberdade e
cidadania construída nas pontas
dos dedos
OBJETIVO
 Conhecer os aspectos históricos que marcaram
a criação e a difusão do Sistema Braille

D

urante milênios, as pessoas cegas viveram à margem da sociedade. A falta de
visão foi sempre caracterizada como um fator de invalidez generalizada. Foi
somente com o advento do cristianismo que essas pessoas começaram a ser

vistas como alvo de proteção, contribuindo para o início da sua libertação e inclusão
social.
Neste tópico, veremos como se desenvolveu a luta das pessoas cegas pelo seu espaço
na sociedade, tendo como referencial os grandes períodos históricos.

1.1. DO EXTERMÍNIO À CIDADANIA
No processo de evolução da vida do homem em sociedade, as pessoas cegas foram
discriminadas e marginalizadas. Elas não tinham o direito nem a oportunidade de
participar das atividades básicas da vida social. A cegueira e o trabalho, por exemplo,
eram considerados elementos de vias opostas. Foi assim desde os tempos mais remotos
da história da civilização, passando pelos períodos da Idade Antiga, Idade Média, até o
fim da Idade Moderna, no limiar dos tempos contemporâneos.
Vejamos a seguir mais detalhes de como as pessoas cegas foram sendo consideradas
pelas sociedades ao longo da história e como elas, lentamente, conseguiram galgar seu
espaço no contexto educacional e social.

Antiguidade
O indivíduo cego, por ser incapaz de contribuir eficazmente com a sociedade da época,
como participar de batalhas ou das atividades produtivas, era visto como um “inútil”, um
“oprimido”, e por isso passível de eliminação física. Era executado ou abandonado ao nascer.
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Para muitos, a pessoa com deficiência
era estranha, diferente das outras, por

SAIBA MAIS!

pessoas com deficiência se modificou.

A Lei das XII Tábuas, na
Roma Antiga, autorizava os
patriarcas a matarem seus
filhos defeituosos. Isso também ocorrendo em
Esparta, onde os recém-nascidos, frágeis ou
deficientes, eram lançados do alto do Taigeto
(abismo de mais de 2.400 metros de altitude,
próximo de Esparta). (BECHTOLD e WEISS,
2011, p. 3)
Aprofunde seus conhecimentos sobre como
as pessoas com deficiência eram tratadas
na antiguidade acessando o link http://www.

Elas passaram a ser alvo de proteção,

crfaster.com.br/Roma.htm

isso não poderia ser incluída na vida
social. Ela era considerada uma pessoa
“deformada” e “diminuída”, não sendo
útil à sociedade.

Idade média
Nesse período, com o fortalecimento
do

Cristianismo,

a

situação

das

caridade e compaixão.
Os primeiros serviços organizados para atender às pessoas com deficiência tinham o
objetivo de protegê-las da morte precoce e do abandono. Portanto, foram criados asilos,
que abrigavam as pessoas com deficiência nesses estabelecimentos, privando-as do
convívio familiar. É importante destacar que esses abrigos não tinham nenhum projeto
de cunho educacional para atender estas pessoas. Apesar de a igreja não permitir a
eliminação de crianças com deficiência, na Idade Média, estas pessoas acabavam sendo
perseguidas e, muitas vezes, condenadas a fogueiras por serem consideradas como
pessoas possuídas pelo demônio, ou seja, eram consideradas nocivas à sociedade.

Idade moderna
Neste período, a atenção dada às pessoas com deficiência passou a ter um caráter mais
humanista, pois, com a ascensão das ciências, o homem começou a enxergar os fatos
e fenômenos do meio sob a ótica da razão. Surgiram, então, os primeiros interesses em
um processo de educação para as pessoas com deficiência sob o enfoque patológico.
Sobre o tema, Omote (2008, p. 24) explica que
a evolução dos modos de enfrentamento das diferenças tidas como desvantajosas, e das
deficiências, em particular, levou finalmente à compreensão de que, em vez de isolar os
portadores dessas condições, a sua presença e a participação nos principais segmentos da
sociedade deveriam ser preservadas.

Pode-se constatar que, a partir dessa época, as pessoas com deficiência passaram a
ter o direito de aparecerem em público e de crescer no seio da família. Com algumas
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necessidades básicas garantidas, estas pessoas tiveram oportunidades de, pouco a
pouco, irem ocupando espaços sociais antes negados.

Idade contemporânea
Com base nos ideais da Revolução Francesa de igualdade, liberdade e fraternidade,
visando à construção de uma consciência social e movimentos mundiais, são evocados
direitos e deveres do homem, assegurando às minorias o exercício da cidadania no cenário
democrático. Assim, a discussão sobre a inclusão escolar e social amplia horizontes
de atuação, e alguns dispositivos legais são lançados para fortalecer o paradigma em
construção.
Dentre esses dispositivos, a Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as
formas de discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência reafirma que
As pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades
fundamentais que outras pessoas e que estes direitos, inclusive o direito de não ser submetidas
à discriminação com base na deficiência, emanam da dignidade e da igualdade que são
inerentes a todo ser humano.” (DECRETO Nº 3.956, de 8 de outubro de 2001).

Essas e outras iniciativas contribuíram no sentido de cobrar dos países signatários uma
mudança de postura no que diz respeito ao desenvolvimento de programas com objetivo
não só de combater as discriminações em geral, como também de prover recursos que
viabilizassem o processo de inclusão das pessoas com deficiência no contexto social.
Vale ressaltar que, embora as pessoas com deficiência tenham vivido períodos de
massacre, extermínio e exclusão, existem registros históricos, em variadas épocas, que
citam personalidades cegas que, superando as inúmeras barreiras sociais e a própria
limitação trazida pela exclusão e deficiência, alcançaram destaque em diferentes
linguagens artísticas, como literatura, artes, filosofia e nas ciências de um modo geral.
Agora que você já sabe como as pessoas com deficiência visual foram tratadas de forma
geral ao longo da história, veremos alguns fatos históricos que marcaram a educação
dessas pessoas.
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1.2. ORIGEM DA EDUCAÇÃO DE CEGOS
Somente nos dois últimos séculos
dos tempos modernos, séculos
XVII e XVIII, é que se começou
a cogitar a necessidade de as
pessoas cegas serem atendidas
educacionalmente, utilizando-se de
meios próprios para a sua condição
específica. Todo esse processo se
iniciou graças aos esforços de um
cidadão francês de nome Valentin
Haüy que, ao encontrar um garoto
cego pedindo esmolas e separando
as moedas recebidas, concluiu que,
se aquele menino poderia identificar
as moedas, seria capaz de “ir muito
mais além”. Foi então que Haüy
pensou em uma forma de ensinar as
pessoas cegas a ler.

SAIBA MAIS!

Com base no que presenciou, Haüy
utilizou alguns recursos alternativos
(ripas de madeira, pequenos pregos
enfiados na própria madeira, fios,
argila, folhas de metal, dentre outros)
para construir letras em relevo, de
modo que os cegos pudessem
identificá-las.

- Política Nacional de Educação Especial
na Perspectiva da Educação Inclusiva:
portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/
politicaeducespecial.pdf

No decorrer da história, foram
criados outros documentos
legais, que vêm fortalecendo a
emancipação e/ou inclusão da
pessoa com deficiência visual. Conheça na íntegra
esses documentos acessando os links:
- Declaração de Salamanca:
http://unesdoc.unesco.org/
images/0013/001393/139394por.pdf
- Convenção de Guatemala:
http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//arquivos/
secretarias/saude/deficiencia/0008/
Convencao_da_Guatemala.pdf
- Convenção Mundial dos Direitos
das Pessoas Com Deficiência:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm

- Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa Com Deficiência / Estatuto
da Pessoa com Deficiência:
http://www.senadorpaim.com.
br/uploads/downloads/arquivos/
daed457c4a7524302b56e700fa609419.pdf

Ao perceber que suas experiências
tiveram êxito, Haüy iniciou uma
campanha em prol da criação de
uma escola para cegos na cidade de París, fundando, então, em 1784, o Instituto dos
Jovens Cegos de Paris (OLIVEIRA, 2014). Nesse Instituto foram alfabetizadas pessoas
cegas do mundo inteiro e, a partir dele, surgiram outras instituições de ensino na Europa,
na Rússia, na Alemanha, na Áustria e na Inglaterra e, um pouco mais tarde, em países da
América do Norte e do Sul voltadas para a educação de pessoas cegas.
No próximo tópico, você aprenderá mais sobre o alfabeto em relevo de Haüy e conhecerá
dois sistemas de pontos em relevo, o de Barbier e o de Braille. Este último é utilizado
mundialmente por pessoas cegas.
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TÓPICO 2

Sistema de leitura e escrita – a
trilogia da libertação: Haüy, Barbier
e Braille
OBJETIVOS
 Conhecer os sistemas de leitura em relevo de
Haüy, Barbier e Braille
 Compreender a importância do Sistema Braille
no processo de inclusão escolar e social dos
cidadãos cegos
 Conhecer a introdução do Código Braille no Brasil

Sistema linear em relevo (Literal)
A iniciativa primordial de Valentin

Figura 1: Imagem de Valentin Haüy

Haüy foi acreditar que a educação
formal
por

poderia

pessoas

marginalizadas

ser

vislumbrada

cegas,
e

até

então

ridicularizadas

pela sociedade. Valentin ficou tão
vislumbrado com o sucesso de sua
experiência que resolveu investir na
produção de livros com caracteres
em relevo, com os quais os cegos
eram alfabetizados na leitura tátil.
Os livros produzidos continham letras
de forma ou cursivas em relevo,
formadas por linhas com segmentos
retilíneos, curvos e entrelaçados.
Fonte: wikipedia.org
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Figura 2: Alfabeto em relevo no sistema literal (método de Haüy)

Fonte: https://www.wikipedia.org/

Apesar do imenso esforço de Haüy, seu sistema não foi eficiente, uma vez que sua
estrutura, por ser linear, não permitia que o cego reconhecesse com rapidez e desenvoltura
a identificação das letras, tornando a leitura enfadonha. Também o tamanho das letras em
relevo, que ultrapassava o dorso dos dedos indicadores, dificultava a agilidade na leitura.
Mesmo assim esse sistema de leitura teve grande importância para o início do processo
educacional dos cegos, embora não permitisse que eles escrevessem. O reconhecimento
dessa importância coloca Valentin Haüy como primeiro nome de destaque na história da
educação dos cegos no mundo.

Sistema de Pontos em Relevo Fonético
Figura 3: Imagem de Charles
Barbier de La Serre

O sistema fonético inventado por Barbier, também
denominado leitura noturna ou sonografia, foi
desenvolvido com objetivo de facilitar a comunicação,
à noite, de pequenas mensagens entre oficiais e
soldados em campana. Esse sistema consistia na
combinação de sinais para reconhecimento tátil.
O invento de Barbier tinha por base doze pontos,
organizados em seis linhas e duas colunas, e era
composto por trinta e seis símbolos representativos
dos principais fonemas da língua francesa. Observe
figura a seguir:

Fonte: wikipedia.org
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Figura 4: Sistema de sonografia de Charles Barbier

Fonte: https://www.wikipedia.org/

Em 1819, Charles Barbier levou esse mesmo sistema para ser experimentado no Instituto
Real dos Jovens Cegos de Paris. Esse sistema, com sinais em pontos, que representavam
vários fonemas da língua francesa, tinha a vantagem de permitir a leitura pela identificação
mais fácil dos sinais, e ainda possibilitava a escrita. Contudo, apresentava como grande
desvantagem o fato de ser apenas fonético (representação de sílabas), dificultando a
aprendizagem da grafia das palavras.
A utilização desse sistema causou certa resistência por parte dos cegos daquela
instituição, mas, considerando as vantagens referidas acima, foi adotado no Instituto
Real dos Jovens Cegos, em caráter experimental, para suplementar o sistema de Haüy.
O nome de Charles Barbier merece também destaque no processo evolutivo da
comunicação de pessoas cegas através da escrita. Por meio do seu invento, os cegos
podiam escrever e tinham mais facilidade e agilidade na leitura tátil, em relação ao antigo
sistema de Haüy.

Sistema de pontos em relevo Literal
Conforme falamos há pouco, o processo de aquisição da leitura e escrita pela pessoa
cega, começando por Haüy, e, passando pelas experiências de Barbier, ainda não
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contemplava
as
das

satisfatoriamente

necessidades
pessoas

e

Figura 5: Imagem de Louis Braille

anseios

cegas,

uma

vez que estes usuários não
conseguiriam compreender a
estrutura ortográfica de sua
língua e, por conseguinte, não
conseguiam grafar corretamente
as palavras. Foi a partir desta
necessidade que um cidadão
francês chamado Louis Braille,
resolveu estudar o sistema de
Charles Barbier, com objetivo
precípuo de aprimorá-lo, a fim

Fonte: https://pt.wikipedia.org

de que os cegos pudessem ter
acesso integral à leitura e a escrita.
Convém registrar que Louis Braille nasceu no dia 4 de janeiro de 1809, na pequena
cidade francesa de Coupvray, nas proximidades de Paris, perdendo a visão com apenas
três anos de idade.
Inicialmente frequentou, como aluno ouvinte durante dois anos, a escola comum na
localidade onde nasceu. Desde cedo, demonstrou ter aguçada inteligência e muita
curiosidade em conhecer todas as coisas que pudesse alcançar com as mãos. Durante
esse período, destacou-se pela facilidade de aprender as lições, conseguindo memorizar
e recitar tudo que lhe era ensinado, embora não pudesse ler, nem escrever como seus
colegas videntes.
Em 1819, com dez anos de idade, foi matriculado no Instituto Real dos Jovens Cegos,
em Paris, para aprender a ler e estudar pelo sistema de Haüy. Braille dedicou-se
intensamente ao estudo, à análise, à pesquisa e à identificação dos aspectos positivos e
negativos do sistema de Barbier. Ele compreendia que havia necessidades de alterações
que tornassem o sistema mais objetivo e útil para os cegos. Tentou muitas vezes sugerir
alterações a Barbier, que nunca admitiu fazer qualquer modificação no seu sistema.
Louis Braille resolveu, então, criar um novo sistema, sem qualquer relação com o de
Barbier, aproveitando apenas a ideia de utilizar pontos em relevo. Braille desenvolveu
um código de sessenta e três sinais, mediante a combinação de seis pontos, atribuindo
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valores simbólicos a esses sinais, para serem utilizados na literatura, na música, na
aritmética e na geometria.
Em 1825, com apenas 16 anos de idade, Braille fez o lançamento de seu invento, fazendo
com que o seu maravilhoso e genial sistema de leitura tátil e escrita fosse notado e aceito
pelo universo das pessoas cegas (OLIVEIRA, 2014).
Ao longo da história, Braille alterou, ainda, a estrutura do seu invento duas vezes, uma
em 1829 e outra em 1837. Esta última modificação foi a definitiva, sendo consagrada
universalmente. A versão do método feita em 1837 permanece inalterada até os nossos
dias. Apesar de o Sistema Braille ter tido aceitação plena por parte dos cegos desde
seu início, sofreu grande resistência e oposição por parte dos professores videntes do
Instituto dos Jovens Cegos. Seu uso foi proibido durante algum tempo, sendo apenas
utilizado clandestinamente pelas pessoas cegas. Somente a partir de 1839, sua utilização
foi liberada.
Braille faleceu com 43 anos de idade,

ATENÇÃO!

no dia 6 de janeiro de 1852, sem ter

“Este
Sistema
permite
uma forma de escrita
eminentemente
prática.
A pessoa cega pode satisfazer o seu desejo
de comunicação. Abrem-lhe os caminhos do
conhecimento literário, científico e musical,
permitindo-lhe, ainda, a possibilidade de manter
uma correspondência pessoal e a ampliação de
suas atividades profissionais.”. (LEMOS et al,
1999, p. 7).

assistido à consagração definitiva e
à oficialização do seu grande invento,
que só ocorreu em 1854. Até hoje, o
Sistema Braille é considerado o mais
completo, perfeito e eficiente meio de
acesso à instrução e à cultura por meio
da escrita. Esse sistema é indispensável
no processo de inclusão escolar e social
dos cidadãos cegos.

Agora que já conhecemos como se deu o processo de evolução dos métodos de leitura
tátil e escrita para cegos, e que percebemos a importâncias das contribuições de Haüy,
Barbier e, principalmente, de Braille, vejamos como ocorreu a inserção do sistema Braille
no Brasil. Vamos lá?

O Braille no Brasil: a educação dos cegos brasileiros através do desprendimento e da perseverança de Azevedo
Em 1834, nasceu, na cidade do Rio de Janeiro, o menino José Álvares de Azevedo,
que perdeu a visão ainda na infância. Graças ao idealismo deste jovem cego, surgiu a
oportunidade de se educar os cegos do Brasil.
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Azevedo, aos 10 anos de idade, foi para a França com objetivo de estudar no Instituto
Real dos Jovens Cegos de Paris. Depois de 6 anos de estudos, em 14 de dezembro de
1850, decidiu voltar ao Brasil trazendo nas pontas dos dedos o conhecimento sobre o
Código Braille e a experiência nesse sistema de leitura e escrita em relevo.
Logo que chegou ao Brasil, Azevedo iniciou sua luta para fundar, na cidade do Rio
de Janeiro, uma escola para cegos, tendo como referencial a escola onde ele havia
frequentado em Paris. Para alcançar esse objetivo, realizou inúmeras iniciativas, entre
elas: escreveu para jornais falando dos seus ideais e ensinou o Sistema de Leitura e
Escrita Braille a algumas pessoas cegas interessadas, ensinando inclusive a uma jovem
cega, filha de um médico da corte, doutor Francisco Xavier Sigaud. Esse médico acreditou
nas ideias de Azevedo e resolveu levá-lo até o imperador D. Pedro II, o qual, sensibilizado,
disse a famosa frase histórica: “a cegueira é triste, mas quase já não é uma desgraça”.
O imperador aceitou os propósitos de Azevedo e autorizou que fossem tomadas as
providências necessárias para a fundação de uma escola para cegos no Rio de Janeiro.
Dando início à criação da escola idealizada por Azevedo, o Governo do Império mandou
adquirir, na França, os primeiros equipamentos e materiais especializados para o ensinoaprendizagem do Sistema Braille, como livros em Braille (entre eles a primeira gramática
transcrita em Língua Portuguesa), máquina de escrever (atuais regletes), punções e
equipamentos especiais para montagem de uma oficina.
José Álvares de Azevedo, o jovem idealista cego, não chegou a ver o seu ideal
completamente realizado. Morreu em 17 de março de 1854, seis meses antes da fundação
da escola por ele idealizada.
Azevedo foi o primeiro professor cego brasileiro que contribuiu diretamente para que
os cegos deste país tivessem acesso à leitura e à escrita através do Sistema Braille,
bem como para a implantação da primeira escola especializada para pessoas cegas.
Azevedo recebeu merecidamente o título honorífico de “Patrono da Educação dos Cegos
no Brasil”.
No dia 17 de setembro de 1854, foi finalmente inaugurado o Instituto Benjamin Constant,
dando origem à educação de cegos no Brasil. Neste mesmo ano, o Sistema Braille foi
oficializado na França (OLIVEIRA, 2014).
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Figura 6: Foto do Instituto Benjamin Constant

Fonte: https://fr.wikipedia.org

O Brasil foi o primeiro país da América Latina a implementar uma escola para cegos.
Durante mais de meio século, esta escola foi a única que desenvolveu atividades
educativas para todos os cegos deste território.
Chegamos ao término do nosso segundo tópico. Nele conhecemos um pouco da história
do processo de inclusão das pessoas cegas no contexto social, a criação do Sistema
Braille, bem como a fundação da primeira escola para Cegos no Brasil. No próximo
tópico, conheceremos como é estruturado o Sistema Braille e veremos como é realizada
a leitura e a escrita nesse sistema.
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TÓPICO 3

Conhecendo as particularidades da
leitura e escrita no sistema Braille
OBJETIVOS
 Conhecer o conjunto matricial que define
a disposição dos seis pontos na sua forma
fundamental, bem como suas combinações
básicas na cela Braille
 Estudar as ferramentas utilizadas na produção
do Sistema Braille, a partir da leitura e da escrita
durante o processo de aprendizagem do referido
sistema

N

este tópico, estudaremos, inicialmente, a estruturação física do Sistema Braille
e a aquisição da leitura e escrita pelos educandos cegos. Destacaremos a
importância da aprendizagem deste sistema em seu processo de inclusão

socioeducacional, possibilitando assim a autonomia e independência destas pessoas em
todo o contexto social. Apresentaremos também os instrumentos (ferramentas) usados
para escrever, ressaltando suas especificidades durante o processo da escrita.
O conhecimento sobre a importância da leitura e escrita Braille facilitará as suas
possibilidades de comunicação, cursista, com os usuários do sistema tátil, tornando-lhe
menos dependente do profissional especializado que presta apoio nas salas de recursos,
a qual a pessoa com deficiência visual frequenta.

3.1 - CELA BRAILLE / SÍMBOLO FUNDAMENTAL
A Cela Braille é composta de seis pontos em relevo, que se encontram dispostos em
duas colunas verticais, cabendo, a cada coluna, três pontos. O espaço ocupado por eles
representa o que se convencionou chamar “cela Braille”. Para facilitar sua identificação,
os pontos são numerados da seguinte forma: de cima para baixo, coluna da esquerda:
pontos 1, 2, 3; de cima para baixo, coluna da direita: pontos 4, 5, 6. Veja a figura a seguir:
As diferentes combinações desses seis pontos permitem a formação de 63 (sessenta e
três) símbolos Braille. As dez primeiras letras do alfabeto (de a - j) são formadas pelas
combinações dos quatro pontos superiores da cela (1, 2, 4, 5); as dez letras seguintes
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(de k - t) correspondem às combinações das dez

Figura 7: Cela Braille

primeiras letras, acrescidas do ponto 3, formando
a segunda série de sinais. A terceira série
(caracteres de u- z) é constituída pelo acréscimo
do ponto 6 às combinações da segunda linha do
alfabeto (k-t).

Figura 8: Alfabeto em Braille

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

Os símbolos da primeira série,
correspondentes às dez primeiras
letras do alfabeto latino (de a - j),
também

assumem

na

mesma

ordem às características dos valores
numéricos, sendo que as letras (de
a - i) correspondem à sequência
de 1 - 9, e a letra j assume o valor
0, quando precedidos do sinal de
número (algarismo), formado pelos
pontos (3456), que deve preceder

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

a cada algarismo ou grupo de
algarismos.
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Figura 9: Números em Braille

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

3.2- COMO O BRAILLE É PRODUZIDO
O Sistema Braille começou a ser produzido através da utilização de um instrumento
desenvolvido pelo autor deste sistema. Esse recurso consistia de uma prancha e uma
régua que continha várias linhas de retângulos vazados, correspondentes às celas Braille,
que se encaixavam pelas extremidades laterais na prancha (LEMOS et al, 1999).
O papel era colocado entre a prancha e a régua, o que permitia à pessoa cega escrever, com
o auxílio de uma ferramenta denominada Punção (objeto pontiagudo), que pressionada
no papel, dava origem aos pontos em relevo. (LEMOS et al, 1999).
As regletes e punções, recursos de escrita aprimorados a partir dos aparelhos criados
por Louis Braille, são ainda muito usados pelos educandos cegos na escola. (LEMOS et

al, 1999).
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A reglete consiste numa régua de madeira, metal ou plástico, com um conjunto de celas
Braille dispostas em linhas horizontais sobre uma base plana. Já o punção refere-se a um
instrumento em madeira ou plástico, que tem formato de pera ou anatômico, com ponta
metálica, utilizado para a perfuração dos pontos na cela Braille (ver figura 10).
Figura 10: Reglete e punção

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

“Na reglete, escreve-se o Braille da direita para a esquerda, na sequência normal de letras
ou símbolos” (LEMOS et al, 1999, p. 8). Assim, os pontos 123 ficarão na coluna direita da
cela, e os pontos 456 irão ficar na coluna esquerda. O movimento de perfuração deve ser
realizado dessa forma para produzir a escrita em relevo de forma não espelhada. Assim,
conserva-se a estrutura da pontuação explicitada no item 2.1. Observe a seguir como os
pontos ficam organizados na forma da escrita e da leitura em Braille.
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Figura 11: Escrita e leitura em Braille

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

Quanto à leitura, esta é feita normalmente da esquerda para a direita. “Conhecendo-se a
posição dos pontos correspondentes a cada símbolo, torna-se fácil tanto a leitura quanto
a escrita feita em regletes” (LEMOS et al, 1999, p. 8). Ressalta-se ainda que o tato, quando
estimulado, torna-se um fator essencial e determinante na capacidade de identificação e
utilização do Sistema Braille.

3.3 - COMO SE PROCESSA A AQUISIÇÃO DA LEITURA NO SISTEMA BRAILLE
Conforme vimos, a maioria dos leitores cegos lê preferencialmente com a polpa do dedo
indicador de uma das mãos. Um número indeterminado de pessoas, entretanto, que não
são ambidestras em outras atividades, podem ler o Braille com as duas mãos. Qualquer
que seja a forma, a leitura deve ser confortável. Aconselha-se que as mãos dos leitores
fiquem ligeiramente abaixo, na altura cotovelos.
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Figura 12: Pessoa cega lendo texto em Braille

Fonte: http://www.gettyimages.com/?corbis

Os leitores desse sistema de escrita geralmente utilizam o dedo indicador da mão
direita, fazendo uma leve pressão sobre os pontos em relevo. Isso lhes permite uma
boa percepção e identificação dos símbolos Braille. (SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA AOS
CEGOS - SAC, 2016).
VOCÊ SABIA?
Alguns leitores experientes do Braille, segundo a Associação de Assistência
aos Cegos (2016), são capazes de ler, com uma só mão, 125 palavras
por minuto. Usando as duas mãos, esses leitores podem dobrar a sua
velocidade de leitura, atingindo 205 palavras por minuto. É pela simplicidade do Braille que
esses leitores podem alcançar essa velocidade de leitura: os pontos em relevo e seu tamanho,
bem como os espaçamentos regulares entre letras e entre linhas, facilitam a compreensão
do código como um todo.

Chegamos ao final da nossa aula. Nela conhecemos aspectos relevantes no que se refere
à estrutura física do Sistema Braille e suas especificidades no tocante à aquisição da
leitura e da escrita pelos educandos cegos. Nesta aula, reafirmamos a importância deste
sistema como instrumento legítimo de leitura e escrita destes cidadãos, que os coloca
em contato com o universo das letras, demarcando de fato o início de uma nova era no
processo de educação e emancipação das pessoas com deficiência visual.
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1

A Psicomotricidade e o
Desenvolvimento Psicomotor da
Pessoa como Deficiência Visual

Fonte: http://www.gettyimages.com/?corbis

AULA

Caro(a) cursista,
Nessa primeira aula, vamos estudar aspectos da Psicomotricidade e do desenvolvimento
psicomotor de uma pessoa com deficiência visual. Abordaremos as bases históricas
e os elementos conceituais da Psicomotricidade e veremos como se processa esse
desenvolvimento psicomotor. Para tanto, dialogaremos com autores que estudam as
implicações psicomotoras nesse processo. Será um prazer compartilhar estes momentos de
estudo com você. Juntos construíremos novos conhecimentos acerca da Psicomotricidade
e o desenvolvimento psicomotor.

Objetivos
•
•

Compreender as bases históricas e os elementos conceituais da Psicomotricidade
Entender a importância da Psicomotricidade e os seus parâmetros para o
desenvolvimento psicomotor da pessoa com deficiência visual
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TÓPICO 1

Elementos históricos e conceituais
da psicomotricidade
OBJETIVOS
 Estudar os elementos históricos e conceituais da
Psicomotricidade
 Entender a relevância da psicomotricidade enquanto
ciência e promotora do desenvolvimento psicomotor

O

lá, aluno (a),
Neste primeiro tópico de nossa aula 1, estudaremos os elementos históricos
e conceituais da Psicomotricidade e a relativização dos referidos elementos

com o desenvolvimento psicomotor da pessoa com deficiência visual. Para começarmos
a discussão, vamos pensar o que entendemos por Psicomotricidade? Você já parou para
pensar de como a Psicomotricidade é importante para o movimento e a postura da pessoa
com deficiência visual? Para o deficiente visual a psicomotricidade é de fundamental
importância, pois certamente amplia as condições de melhor adaptação social diante das
limitações características de orientação e mobilidade.
Como área de investigação científica, a Psicomotricidade foi desenvolvida no início do
século XIX por cientistas neurologistas para compreender as relações entre o córtex
cerebral e as regiões motoras em estudos clínicos. Com a neurofisiologia, foi se estudando
e compreendendo como o cérebro reagia a certos padrões de movimento. Na década
de 20, Ernest Dupré, médico neuropsiquiatria, aprofundou pesquisas que lhe permitiram
estabelecer relações entre distúrbios de ordem motora e distúrbios de ordem psicológica,
estimulando o surgimento de pesquisas para estudar o corpo por cientistas ligados às
áreas de Psiquiatria, da Psicologia e da Neurologia com o objetivo de encontrar respostas
à questão de que determinadas disfunções motoras não tinham ligação ou não tinham
correspondência com uma debilidade neurológica localizada (ABP, 2016).
Apesar de a origem da Psicomotricidade está firmemente ligada ao campo de estudo da
Medicina, começou a se delinear uma concepção científica respaldada por estudos do
homem nas suas múltiplas relações com o corpo e com o contexto social. Dessa forma,
o movimento não poderia ser somente enquadrado dentro de um pensamento cartesiano
anatômico-clínico ou de um ato biomecânico.
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Acompanhem meu raciocínio: se o movimento expressa muito mais que um ato biomecânico
em si, poderíamos então compreender que, na execução de um movimento, o homem
delineia um desejo que exprime uma finalidade a que se espera alcançar não é mesmo?
Então há uma relação direta entre as estruturas mentais e as estruturas motoras, não é
mesmo?
O ato motor não pode ser concebido como o funcionamento de sistemas neurológicos
justapostos. Só podemos compreender a ação quando considerarmos o ponto inicial, o
desenvolvimento e a finalidade que esta ação pretende alcançar (AJURIAGUERRA, 1976
apud MELLO, 2002 p.30)
Vejam isso: Na década de 20, o

VOCÊ SABIA?

médico, psicológico e pedagogo Henri

Apesar
de
ser
uma
ciência ainda muito nova,
pesquisadores
apontam
três abordagens de estudo e campo de
atuação da Psicomotricidade: a Reeducação
Psicomotora com área de estudo mais
concentrado na medicina e suas derivações,
a Terapia Psicomotora com raio de atuação
fundamentada pela Psicanálise, e a Educação
Psicomotora com viés de atuação no campo
educacional.

Wallon deu um grande passo para a
firmação da Psicomotricidade como
ciência ao contribuir com estudos
sobre o desenvolvimento psicológico
da criança. Ele pesquisou sobre o
desenvolvimento infantil para debruçarse sobre a ontogênese do psiquismo,
o

desenvolvimento

das

estruturas

psíquicas da fase inicial (desenvolvimento
infantil) até a maturação completa,

estabelecendo reciprocidade entre as estruturas mentais e estruturas motoras. Isso só
vem a confirmar o que tínhamos compreendido antes, concordam?
A Psicomotricidade considera que a criança, ao realizar movimentos, cria experimentações
de habilidades não anteriormente vivenciadas que irão compor um arquivo motor,
desenvolvendo e adquirindo autonomia e conhecimento sobre o seu próprio corpo. Numa
perspectiva dialética, as funções mentais e motoras interagem dentro de um contexto
sócio-histórico, produzindo novas aprendizagens que, internalizadas e compartilhadas,
possibilitam à criança novas conquistas, externando emoções, sentimentos, potencializando
sua comunicação corporal. Agora pare para pensar: será que o ambiente onde a criança
experimenta movimentos exerce influência em sua conduta social?
Para Henri Wallon (2008) e Julian de Ajuriaguerra (1976) expoentes da Psicomotricidade,
os determinantes biológicos e culturais do desenvolvimento das crianças interagem no
desenvolvimento global da criança. Daí a importância da Psicomotricidade como uma
ciência que estabeleça relações entre o comportamento e o desenvolvimento da criança e
a maturação do seu sistema nervoso. Mas como percebemos esta interação entre essas
Aula 1 | Tópico 1
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três vertentes? Acreditamos que seja importante, pois só com essa conjunção é que o
profissional pode estabelecer com segurança, estratégias educativas, terapêuticas e de
reabilitação de acordo com as necessidades específicas de cada pessoa.
Para a Associação Brasileira de Psicomotricidade, a Psicomotricidade é definida como uma
ciência que tem como objeto de estudo o homem através do seu corpo em movimento e
em relação ao seu mundo interno e externo, bem como suas possibilidades de perceber,
atuar, agir com o outro, com os objetos e consigo mesmo. Nossa grande questão neste
tópico é fazer você compreender que a Psicomotricidade está relacionada ao processo de
maturação, no qual o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas e
que estas influenciam o comportamento dentro de um contexto social.
Para o professor Júlio de Ajuriaguerra, a Psicomotricidade, no entendimento comum,
tem relação direta com a ciência da saúde e a educação, pois, para o estudioso, apesar
das diferenciações entre teóricos das escolas psicológicas, condutistas, evolutistas,
genéticas, ela se concentra no que o corpo representa através da expressão motora, pela
reciprocidade entre percepções, emoções, simbolizações fruto das construções mentais.
Perceberam a conexão entre mente e movimento?
Segundo

Fonseca

(2008),

a

“Psicomotricidade pode ser definida,
em termos necessariamente resumidos,
como o campo transdisciplinar que

SAIBA MAIS!
Que tal saber um pouco mais
sobre a Psicomotricidade?

a Psicomotricidade está basicamente

Acesse o site da Associação
Brasileira de Psicomotricidade. Lá você
encontrará muitas informações interessantes
sobre o histórico da Psicomotricidade e
outros dados relevantes da evolução da
Psicomotricidade no Brasil e no Mundo!

relacionada a três premissas básicas:

http://psicomotricidade.com.br/

estuda e investiga as relações e as
influências, recíprocas e sistêmicas, entre
psiquismo e a motricidade” (FONSECA,
2008 p.1). Dessa forma, vemos que

o querer fazer (emocional), o poder
fazer (motor) e o saber fazer (cognitivo).
Derivam-se daí infinitas possibilidades de experienciações com o meio e com o outro,
desenvolvendo o autoconhecimento para uma interação social plena.
Finalizamos o tópico 1 de nossa primeira aula e espero que você tenha tido uma boa referência
do que seja psicomotricidade, seu histórico e definições! Agora que compreendemos sobre
a Psicomotricidade, suas vertentes, sua evolução como ciência, avancemos agora para a
questão do tópico 2 onde vamos estudar sobre o que é desenvolvimento psicomotor e
quais as implicações do desenvolvimento psicomotor para a pessoa com deficiência visual!
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TÓPICO 2

Desenvolvimento psicomotor da
pessoa com deficiência visual
OBJETIVOS
 Compreender todo o percurso do desenvolvimento
psicomotor
 Analisar as implicações do desenvolvimento
psicomotor na pessoa com deficiência visual

V

ocê sabia que toda criança necessita da organização dos sentidos através do
sistema nervoso central e da estimulação contínua para experienciar novas
situações e assim desenvolver suas habilidades motoras para construit um

repertório de aquisições motoras que irão influenciar sua vida em sociedade. Essa ideia
conceitua o desenvolvimento psicomotor. Mas será que o desenvolvimento psicomotor de
uma criança vidente é igual a de uma criança cega? Como a pessoa com deficiência visual
pode desenvolver suas habilidades motoras? Neste tópico, estudaremos os elementos
conceituais do desenvolvimento psicomotor e como se processa o desenvolvimento
psicomotor da pessoa vidente e da pessoa com deficiência visual. Mãos à obra, minha
gente!
O desenvolvimento psicomotor permite que a criança desenvolva uma consciência de
seu corpo, da lateralidade, a fim de se situar no espaço, de dominar seu tempo, de
adquirir habilidades de coordenação de seus gestos e movimentos, potencializando
o desenvolvimento global, holístico, a aprendizagem, o equilíbrio da personalidade,
facilitando as relações afetivas e sociais. O objetivo do desenvolvimento psicomotor é o
controle pleno do corpo. Esse desenvolvimento envolve um componente externo, a ação;
e um componente interno, a representação.
É importante você compreender que o desenvolvimento psicomotor é um processo
contínuo e, quando acontece de maneira harmônica através da interação entre a
genética (herança biológica transferida das famílias dos pais, que é sua conformidade
biológica), os variados graus de exigência do movimento ou da ação motora, e o contexto
socioambiental, potencializam-se as relações do indivíduo, seja ele consigo mesmo, com
os objetos que o circundam e com os outros.
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Você deve ter percebido que a mudança progressiva no comportamento de movimentos ao
longo do ciclo de vida envolve a adaptação contínua do indivíduo às mudanças ocorridas
em seu meio. Isto significa que o ambiente no qual o indivíduo está inserido interfere no
seu desenvolvimento. Se nós pensarmos bem, se faz necessário para ter um bom controle
motor e habilidade nos movimentos, uma boa vivência corporal que permita obter um
grande arquivo de atos biomecânicos aprimorados e incorporados ao nosso estilo de vida.
No desenvolvimento motor de cada indivíduo, há dois tipos de habilidades que merecem
destaque: as habilidades motoras filogenéticas que dependem, em menor ou maior
grau, da maturação neurofisiológica relacionada à evolução da espécie humana (essas
habilidades motoras se referem à questão orgânica propriamente dita, da maturidade
de nosso Sistema Nervoso Central, da questão muscular); e as habilidades motoras
ontogenéticas que dependem diretamente do aprendizado e da interação com o
contexto sociocultural, resultando em práticas e experiências adquiridas e armazenadas
em nossa mente.
Você sabia que o estudo da criança contextualizada possibilita que se perceba que,
entre os seus recursos e os de seu meio, instala-se uma dinâmica de determinações
recíprocas: a cada idade, estabelece-se um tipo particular de interações entre o sujeito
e seu ambiente? Os aspectos físicos do espaço, as pessoas próximas, a linguagem
e os conhecimentos próprios a cada cultura formam o contexto do desenvolvimento.
Conforme as disponibilidades da idade, a criança interage mais fortemente com um ou
outro aspecto de seu contexto, retirando dele os recursos para o seu desenvolvimento
(GALVÃO, 2008).
Figura 1: Meio líquido com deficientes visuais

Fonte: http://www.gettyimages.com/?corbis
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O desenvolvimento motor deve ser estimulado principalmente desde os primeiros meses
de vida até os 5 anos de idade, pois a criança apresenta nesta fase uma janela de
crescimento e um período de grande plasticidade cerebral, ou seja, a criança sente mais
facilidade e está mais receptiva para desenvolver as ações. Agora pensemos em algo
curioso: imagine você em uma sessão de regressão psicológica. Nesse processo de
regressão, você voltou aos seus 5 anos? Você lembra-se de algum fato relacionado a
movimentos? Você foi estimulado a desenvolver padrões motores quando criança?
Desde os primeiros meses de nascido, a criança realiza movimentos por estimulação dos
mecanismos sensoriais (a visão é a principal fonte) que enviam informações do ambiente
interno e externo para o cérebro e este organiza todo um aparato de habilidades de
comportamento e aprendizagem. No caso de uma criança com deficiência visual,
é possível observar déficits na coordenação motora, portanto no desenvolvimento
psicomotor global (MOTTA, 2001).
Figura 2: Estimulação visual

Fonte: http://www.gettyimages.com/?corbis

O desenvolvimento da criança com deficiência visual tem seu marco inicial de estruturação
no nascimento a partir das habilidades de exploração e das influências do seu ambiente.
Uma das principais dificuldades que a criança com deficiência visual encontra em seu
desenvolvimento diz respeito à lacuna na apreensão dos estímulos devido à ausência da
percepção visual em um mundo que fora organizado por pessoas videntes que tem seu
campo de percepção visual normal. A percepção visual é o principal meio de veiculação
e de acesso às informações que são a base para a formação das representações de tudo
que cerca a criança (Cunha, Enumo & Canal, 2006).
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Você certamente já ouviu falar que a criança cega apresenta algumas dificuldades no dia
a dia, que ela apresenta com frequência algumas defasagens, comparando-a com uma
criança vidente, tais como equilíbrio falho, mobilidade prejudicada, esquema corporal e
cinestésico não internalizados, locomoção dependente, postura defeituosa, expressão
corporal e facial muito raras, coordenação motora bastante prejudicada, lateralidade e
direcionamento não estabelecidos, inibição voluntária não controlada, falta de resistência
física, tónus muscular inadequado e falta de iniciativa para ações motoras. Muita coisa,
não?
Isso ocorre em decorrência de uma má adaptação sensório-motora, provocando algumas
incapacidades hipercinéticas, como a paratonia, que é a incapacidade de relaxamento
da musculatura (MELO, 2004). Já reparou o quão importante é para esta criança com
deficiência visual ser corretamente estimulada? E que a não estimulação pode acarretar
problemas de comportamento?
Nesse sentido, Fonseca (1988, p. 120) faz uma excelente colocação quando destaca que
A criança deficiente visual apresenta sinais de ansiedade, isolamento, perda da iniciativa,
ausência de apetência, de aprendizagem, oposição, caracterologias a que não se deve deixar
de atender e considerar, dado que interessa partir da sua fenomologia de dependência para
uma conquista progressiva de autonomia, através de uma atmosfera segura e libertadora,
concretizada num plano de relação valorizante, real e coerente.

As pessoas cegas apresentam geralmente uma defasagem quanto à conscientização
do próprio corpo e têm dificuldades com o predomínio funcional de um lado do corpo
(lateralidade) e dificuldades nos movimentos biomecânicos que ocasionam má-postura,
acarretando problemas particularmente a nível estático e nos movimentos (ALARCÓN,
2002). Você já percebeu em alguma pessoa cega esta característica?
Você a esta altura deve estar se perguntando: e como podemos ter a atenção da pessoa
cega? Nos primeiros anos de vida, a integração sensorial, a sintetização e a interpretação
das informações fornecidas por outros canais perceptivos podem e devem ser amplamente
exploradas por aqueles que cuidam das crianças com deficiência visual. Existem outros
recursos, além da visão, que têm um papel fundamental no desenvolvimento dessas
crianças, como é o caso do sistema háptico (o tato), do sistema auditivo e do uso da
linguagem entre outros.
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Figura 3: Sistema háptico

Fonte: http://www.gettyimages.com/?corbis

As experiências motoras da criança são decisivas na elaboração progressiva de estruturas
que aos poucos dão origem ao raciocínio avançado ou ao pensamento do adulto. Assim, o
que se tem são fases do desenvolvimento, onde, em cada uma delas, a criança consegue
uma determinada organização mental que lhe permite interagir com o ambiente. Pode-se
dizer que, em termos de desenvolvimento, a motricidade é uma condição de adaptação
fundamental. É pela motricidade que o pensamento pode manifestar-se (FERREIRA, 2000).
O corpo e o movimento são instrumentos de linguagens e expressões que cada ser
humano carrega nas interações intra e interpessoais e são meios de absorção de
manifestações e culturas que ecoam no universo e que simbolizam o homem interagindo
com o mundo.
Chegamos aqui ao final do tópico 2. Espero que você tenha apreendido subsídios para
pesquisar, debater sobre a psicomotricidade e sobre o desenvolvimento psicomotor, e
que tenha compreendido a importância de ambos para entender como a pessoa com
deficiência visual se relaciona com o mundo sob a perspectiva do movimento e suas
nuances.
Lanço um desafio a vocês: de que modo podemos mobilizar nossas funções que nos
permitem ter atenção, processar informações, memorizá-las, mentalizar, agir, expressar?
Seria através do desenvolvimento dos fatores psicomotores? E o que são fatores
psicomotores? Como eles são desenvolvidos na pessoa com deficiência visual? Para
entender melhor essas e outras questões, vamos para o próximo tópico.
Aula 1 | Tópico 2

111

TÓPICO 3

O

Fatores Psicomotores
OBJETIVOS
 Estudar os fatores psicomotores que compõem a
organização psicomotora global
 Compreender a relação entre os fatores psicomotores
e o desenvolvimento psicomotor da pessoa com
deficiência visual

lá, alunos(as),
Chegamos ao último tópico de nossa primeira aula. Como estamos
progredindo? No tópico 2, vimos como se caracteriza e como se processa o

desenvolvimento psicomotor da pessoa vidente e da pessoa com deficiência visual.
Agora vamos estudar neste último tópico os fatores psicomotores ou funções psicomotoras
para relacionar os fatores psicomotores e o desenvolvimento psicomotor da pessoa com
deficiência visual.
Os fatores psicomotores que ora vamos estudar compreendem, segundo a ontegênese de
Fonseca (2008): 1) Tonicidade; 2) Equilíbrio; 3) Lateralidade; 4) Noção Corporal; 5) Estruturação
Espaço-Temporal; 6) Práxia Global; 7) Práxia Fina.
Coquerel (2014) faz uma boa explicação acerca dos fatores psicomotores e as consequentes
adaptações quando relata que alguns fatores de desenvolvimento podem ser percebidos
e solucionados para e pela pessoa com deficiência visual, gerando adaptação. Porém há
situações em que as adaptações geram um tempo bem longo (ou mesmo que não há
condições de adaptação), causando dificuldade, inadaptação e/ou incapacidade.
Os fatores psicomotores representam uma base importante da questão neuropsicológica.
Se forem corretamente estimulados e trabalhados, a pessoa certamente se perceberá mais
segura na realização de movimentos com objetivos específicos e as habilidades motoras se
desenvolverão de forma facilitada e harmônica.
A estimulação de habilidades e competências psicomotoras interferirá direta e indiretamente
em pelo menos uma das dimensões da atividade física humana, ou seja, no cotidiano, no
transporte, no trabalho ou no lazer, conforme veremos de forma mais detalhada a seguir:

112

Psicomotricidade e Atividade Física Aplicada à Pessoa com Deficiência Visual

a. Tonicidade: o tônus muscular é a base de toda a estrutura motora que garante
equilíbrio estático e dinâmico. Ele tem a função de sustentar o desenvolvimento
dos outros parâmetros psicomotores que compõem o perfil motor da pessoa. As
crianças na primeira infância vão se percebendo mais no controle dos movimentos
e progressivamente vão adquirindo também o controle voluntário da musculatura
esquelética. Com relação à criança com deficiência visual, antes dos três (3) anos de
idade, a aquisição do controle tônico é dificultada pela ansiedade e instabilidade por
prováveis desequilíbrios corpóreos e também pela dificuldade que apresentam em
relaxar diante das interações que estabelecem consigo próprios, com os objetos e
com os outros (COQUEREL, 2014).
b. Equilíbrio: permite que, sobre uma base de sustentação do corpo, a pessoa possa
assumir uma posição ou postura intencional eficaz e com menor gasto energético
muscular, minimizando os efeitos das forças intrínsecas (mudança de posição da
cabeça ou dos membros, por exemplo) e extrínsecas (força da gravidade, vento, etc.)
que agem sobre o corpo humano. Em qualquer circunstância em que um dado sujeito
se depara com a dificuldade de se equilibrar e ajustar a postura corporal em função
de uma intenção de movimento, toda habilidade motora a partir de então é executada
com maior grau de dificuldade. Na pessoa com deficiência visual, essa aptidão motora
ocupa um papel central, haja vista a participação da visão em associação com o
aparelho vestíbulo coclear e proprioceptivo no controle e ajuste postural, organização,
orientação e localização espacial (COQUEREL, 2014).
Pontua-se que o maior prejuízo, em termos de equilíbrio corporal, é na sua forma dinâmica
para pessoas com deficiência visual. Isso impacta diretamente sobre o desenvolvimento
neuropsicomotor. Por exemplo, autores como Jean Piaget e Henry Wallon descrevem
estágios iniciais para o desenvolvimento psicomotor humano como sensório-motor ou
impulsivo emocional, respectivamente. Os autores reforçam a importância dos bebês
e das crianças na primeira infância vivenciarem experiências no ambiente circundante
por intermédio do movimento corporal e que a falta prática dessas experiências pode
comprometer o desenvolvimento global da criança. Temos de estar atentos quanto ao
favorecimento de condições para uma mobilidade segura que certamente resultará em
um bom desenvolvimento psicomotor. (COQUEREL, 2014).
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SAIBA MAIS!
O equilíbrio pode ser classificado como estático ou dinâmico. Outros sistemas
sensoriais têm participação no desenvolvimento do equilíbrio postural como o
vestibular e o proprioceptivo (sensações próprias de pressão, posição, etc.). São fundamentais
durante o controle postural estático, enquanto o equilíbrio dinâmico do corpo requer uma
atenção importante do aparato visual, principalmente por conta das questões da espacialidade.
Inúmeras pesquisas e estudos apontam que pessoas com deficiência visual apresentam
redução no equilíbrio. Não está suficientemente demonstrada a relação do comprometimento
do equilíbrio com o tipo ou grau de deficiência visual, suscitando estudos mais esclarecedores
nesse sentido (COQUEREL, 2014).

c. Lateralidade: é responsável pelo estabelecimento do domínio predominante do
controle motor em um dos lados do corpo e hemisférios cerebrais. A lateralidade pode
ser destra completa (olho, ouvido, mão e pé direito), sinistra completa (todas as partes
à esquerda), cruzada (com uma das partes invertida) ou indefinida (quando não se
apresenta com clareza a dominância lateral após os seis anos de idade). O lado direito
do corpo é controlado predominantemente pelo hemisfério esquerdo do cérebro; já o
esquerdo, o pelo direito.
A maturidade da lateralidade é alcançada próximo aos seis anos de idade e está
relacionada ao conhecimento do próprio corpo e do espaço corporal do corpo do outro.
Por exemplo, uma criança destra pode estar com a mão direita ocupada, mas tem
capacidade de abrir uma janela com a mão esquerda. As principais dificuldades para
um bom desenvolvimento da lateralidade são a indefinição dela e a inadaptabilidade aos
objetos desenvolvidos aos destros, que são a maioria das pessoas (COQUEREL, 2014).
O primeiro caso, mais preocupante, está relacionado ao atraso na consciência corporal
e na especialização hemisférica cerebral relacionada à função linguística. O lado mais
estimulado do cérebro em termos linguísticos é aquele que normalmente controlará
mais e melhor um determinado lado do corpo. O controle motor é experimentado pelo
lado direito do corpo, já a especialização hemisférica cortical se dará no hemisfério
esquerdo do cérebro e vice-versa. Por isso, maioria das pessoas, com deficiência visual
ou não, possuem a área da linguagem no hemisfério esquerdo - por serem destras
completas ou cruzadas com predomínio destro (COQUEREL, 2014).
Tal característica de especialização cortical hemisférica implica direta e indiretamente
na sensação, processamento e ação psicomotriz da linguagem falada e escrita. No
caso particular da cegueira, os métodos Braille e Sorobã são dependentes dessa
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condição, havendo um tempo ótimo de estimulação dessas faculdades cognitivas, que
correspondem ao período de até seis anos de idade cronológica aproximadamente
(COQUEREL, 2014).
A melhor maneira de lidar com o principal distúrbio relacionado à lateralidade em pessoas
com deficiência visual é justamente a estimulação psicomotora frequente, contínua,
planejada, dosada, avaliada e reavaliada, visando ao desenvolvimento da consciência
corporal (esquema corporal), o que envolve o conhecimento de si e do outro. Também é
muito importate respeitar as condições etárias das pessoas que se encontram nas duas
primeiras infâncias, na educação infantil, em que se deve primar pelos jogos de exercício
e jogos simbólicos, como estratégias de estimulação psicomotora (COQUEREL, 2014).
d. Noção Corporal: é o conhecimento do próprio corpo, das partes que o compõem e
que o constituem como elemento fundamental para a formação da personalidade. A
criança vai desenvolvendo, a partir das experiências motoras, a relação das diferentes
partes do corpo que em ação formam um conjunto, o esquema corporal.
No caso das pessoas com deficiência visual, elas sofrem um prejuízo substancial no
desenvolvimento do esquema corporal. Pela lógica, isso se deve ao fato de o lobo
occipital não receber estímulos para se desenvolver. Assim, as redes neurais que
deveriam processar dados visuais do ambiente, por não o fazerem, cedem espaço
cortical aos outros sentidos corporais. É por essa razão que o tato e a audição de
pessoas com deficiência visual parecem mais sensíveis e eficazes. Essa estratégia é
muito positiva. É imprescindível que se possam vivenciar experiências múltiplas com os
vários órgãos sensoriais e partes corporais. Isso possibilitará a ampliação dos campos
sensoriais e do autoconhecimento (COQUEREL, 2014).
e. Estruturação Espaço-Temporal: é o fator psicomotor que está associado com a
questão do tempo e interagindo com a questão do espaço. Está associado com a
capacidade de orientar-se adequadamente em um ambiente e com relação ao tempo
também. A noção de perto, longe, em baixo, em cima, ao lado, antes, depois, todas
estas referências são necessárias para um bom deslocamento. No caso da pessoa
cega ou com baixa visão, isso pode ser exemplificado nitidamente com a situação
de orientação e mobilidade no trânsito. Ao tentar atravessar uma rua sem semáforo e
sem faixa de pedestre, sem alguém para auxiliar, uma pessoa com deficiência visual
lança sua atenção para os ruídos, buscando informações no ambiente para decidir
se é oportuno cruzar a rua. O ruído, quando percebido como distante, possibilita ao
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cego calcular se haverá ou não tempo de cruzar a rua. Após fazer esse raciocínio,
ajusta-se o movimento de acordo com o espaço e o tempo, necessários para realizar a
habilidade psicomotora. Portanto, a organização espaço-temporal deve ser entendida
como inseparável da espacial, haja vista a importância da organização espacial para
o cego. Acredita-se que esta aptidão deve ser priorizada no trabalho psicomotor com
esses sujeitos (COQUEREL, 2014).
f. Práxia Global e Fina: são os fatores psicomotores que tratam diretamente da interação
da pessoa com o mundo que a rodeia. A Práxia Global está relacionada à capacidade
de controlar os movimentos de músculos ou grupamentos musculares de grande
volume e baixa densidade neuronal, como ombro, quadril e tronco. A Práxia Fina se
refere à capacidade de controlar os movimentos de músculos ou grupos musculares
de pequeno volume e com grande densidade neuronal, como lábios, olhos, língua,
mãos e pés. A pessoa cega, normalmente, é altamente desenvolvida nas habilidades
psicomotoras ditas finas. As habilidades globais são mais relativas às possibilidades
locomotoras, e as finas estão mais situadas nas manipuladoras.
A insegurança gravídica e as dificuldades ampliadas de locomoção estimulam o
comportamento sedentário da pessoa com deficiência visual. No entanto, muitas vezes,
esses sujeitos se envolvem com atividades manuais incrementando as potencialidades
táteis de forma quase sobre-humana. Muitos cegos são capazes de identificar pessoas a
partir do reconhecimento tátil da face delas (COQUEREL, 2014).
Veja você essa figura que representa o desenvolvimento motor ao longo da vida relacionando
os fatores psicomotores:
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Figura 4: Desenvolvimento motor ao longo da vida

Fonte: Adaptado pelo autor

Com isso chegamos ao final de nossa primeira aula. A esta altura, você deve ter percebido
como a Psicomotricidade e a educação psicomotora são determinantes para as práticas
de vida diária da pessoa com deficiência visual e de como elas influenciam as relações com
o mundo em todos os aspectos. Vimos nessa primeira aula os elementos conceituais da
Psicomotricidade, o desenvolvimento psicomotor e seus fatores psicomotores, e como estes
se desenvolvem na pessoa com deficiência visual. Espero que todos tenham aproveitado
com êxito esta aula. Na próxima aula, estudaremos os benefícios da prática de atividade
física para a orientação e mobilidade da pessoa com deficiência visual. Até lá!
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2

A Influência da
Atividade Física para a Pessoa
com Deficiência Visual

Caro(a) cursista,
Nessa segunda aula, estudaremos a influência da prática de atividades físicas para
pessoas com deficiência visual. Abordaremos os conceitos de corpo em movimento, as
práticas de atividades físicas para a população com deficiência visual e analisaremos os
benefícios decorrentes da prática de atividade física para essas pessoas. Discutiremos o
tema buscando referências de alguns autores da Psicomotricidade e Educação Física que
estudam esta temática.
Será um prazer compartilhar estes momentos de estudo com você. Vamos nos aprofundar
em conhecimentos pertinentes à qualidade do desenvolvimento psicomotor da pessoa
com deficiência visual através da prática de atividade física.

Objetivos
•

Estudar a relação entre atividade física e desenvolvimento psicomotor

•

Compreender os benefícios da prática de atividade física para pessoas com deficiência
visual
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Fonte: http://www.gettyimages.com/?corbis

AULA

TÓPICO 1

Corpo em Movimento: Benefícios da
Atividade Física para o Deficiente
Visual
OBJETIVO
 Compreender o conceito de corpo em movimento
e os benefícios psicomotores para o deficiente
visual obtidos através da atividade física

N

esse primeiro tópico, vamos analisar como a psicomotricidade compreende
o corpo em movimento e como esse se relaciona com o desenvolvimento
psicomotor das pessoas com deficiência visual.

Para falar desse corpo em movimento na psicomotricidade, devemos entender o conceito
de corpo integrado. De acordo com Cabral (2001), esse corpo é a base de todo o
desenvolvimento psicomotor. É ele quem age e se organiza no espaço, é ele quem revela
todas as mensagens emocionais e que expressa por fim a personalidade de forma global.
O corpo em movimento não representa apenas um grupo de músculos e ossos em
locomoção. Temos que levar em conta que o ser humano expressa todas as suas dimensões
no movimento: físico, emocional, intelectual, social e espiritual. Essas dimensões não
estão divididas, e sim integradas.
Na vivência corporal e no desenvolvimento dos sentidos cinestésicos, o corpo vai se
integrando, dando origem às imagens psíquicas que favorecem a noção de corpo e
esquema corporal. O corpo em movimento torna-se importante à medida que permite
o domínio de tensões tônicas e posturais. O movimento vai capacitando o indivíduo a
adaptar-se ao espaço, regulando a sua força, sua precisão com a necessidade do meio.
(CABRAL, 2001).
Para o deficiente visual, esta integração é mais que necessária para a apropriação do seu
corpo e desenvolvimento de habilidades psicomotoras. A integração corporal proporciona
maior compreensão de tempo e espaço, coordenação de movimentos e atitudes positivas
diante das dificuldades, já que a dimensão emocional também estará presente no corpo
em movimento.
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Vimos a importância de entender o
conceito de corpo em movimento dando
atenção ao corpo integrado que revela a
complexidade humana de acordo com
todas as suas dimensões. Pensando
ainda em pessoas com deficiência
visual, entendemos que este conceito
é importante para o estabelecimento
de um desenvolvimento harmonioso
que proporcionará maior autonomia
aos indivíduos. Isso nos faz lembrar o
papel que atividade física cumpre nesse
objetivo.
A atividade física, isto é, o movimento,
é essencial para a vida humana. Para
Ribeiro (2007), a vida é movimento é

VOCÊ SABIA?
O corpo inteiro, integrado, é o
objeto da psicomotricidade.
É esse corpo que devemos
enfocar em quatro dimensões interligadas
e necessariamente influentes entre si, que
podemos classificar em quatro campos:
Corpo instrumento de ação: do movimento,
das sensações e posturas.
Corpo instrumento de conhecimento: corpo
que conhece o outro, conhece a si mesmo,
conhece o mundo.
Corpo relacional: imagem corporal, contato
afetivo, comunicação com o outro.
Corpo social: influenciado por papéis culturais,
reprimido, valorizado de acordo com a
ideologia da sociedade. (CABRAL, 2001).

responsável por fortalecer o corpo, o
cérebro e as emoções. Quando exercitamos o corpo, damos início a uma modificação
não apenas no plano físico, mas também no plano mental, emocional e espiritual.
Tendo a certeza de que a atividade física traz inúmeros benefícios para a pessoa com
deficiência visual, passaremos a estudar quais os benefícios psicomotores que podem ser
melhorados a partir da prática regular de atividade física.
Através da prática orientada de atividade física, é possível alcançar diversos objetivos
de caráter de desenvolvimento cognitivo, afetivo-social e psicomotor.Não podemos
negligenciar o papel do corpo e do movimento no que diz respeito aos processos de
aprendizagem e desenvolvimento.
Fonseca (1996) explica que o corpo surge não só como o revestimento cutâneo, mas
como o elo de contato com o mundo. A corporalidade encarada na sua totalidade aparece
imediatamente como a abertura para o mundo. O corpo é o eixo de percepção existencial,
é o agente do sujeito na percepção do mundo que o envolve. Todas as necessidades,
pulsões e emoções exprimem-se pelo corpo.
A aprendizagem envolve fundamentalmente a necessidade de uma grande integração sensorial,
integração essa elevada ao nível do sistema nervoso central onde é organizada, armazenada
e depois elaborada, para originar as respostas e as reações motoras. Por conseguinte, a
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função de aprendizagem envolve a integração sensorial, o armazenamento e a integração
polissensorial em estruturas cada vez mais complexas é, depois, a planificação motora para
originar a resposta adequada, o comportamento motor econômico e melódico que traduz
exatamente o movimento integrado (FONSECA, 2012, p. 262).

A atividade física gera uma enorme contribuição através da sua prática corporal.Ela
atende às necessidades dos deficientes visuais e, partindo de movimentos corporais,
auxilia no desenvolvimento das estruturas cognitivas e psicomotoras.
A cognição aparece como um processo gradual, caracterizado por sequências e não por
estádios amplos. Os esquemas mentais partem do simples ao mais complexo, em que a
inteligência não é a mesma em vários momentos da vida, pois uma gama de informações
obtidas deve corresponder ao desenvolvimento do indivíduo e isso mostra que, quanto
menor for a evolução cognitiva, maior será a dificuldade da pessoa em processar estímulos
variados ao mesmo tempo. Portanto, deve ser respeitado o processo de construção
dessas capacidades intelectuais em qualquer atividade (BUENO, 1998).
Podemos também observar os benefícios da atividade física para o desenvolvimento
socioafetivo. A capacidade socioafetiva busca propiciar a pessoa condições adequadas
para que sua evolução seja bem aproveitada.Essa capacidade é alcançada quando o
indivíduo por meio da atividade física tem conhecimento e controle de suas capacidades
corporais por ser o seu corpo o ponto básico de contato com o mundo exterior.
Nos benefícios psicomotores, a atividade física revela o desenvolvimento temporal e
dinâmico próprio do movimento. Desenvolvimento da coordenação motora na capacidade
de realizar de forma correta uma combinação de ações que se desenrolem de uma forma
sequencial ou ao mesmo tempo, isto é, permite que os movimentos sejam sincronizados e
ajustados entre eles. O equilíbrio dinâmico é desenvolvido através das posturas mantidas
durante a execução dos movimentos.
Todos esses benefícios acontecem através do corpo em movimento, que é de fundamental
importância para o desenvolvimento motor, físico e para o bem-estar psíquico.
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Figura 1: Jogo de futebol entre deficientes visuais

Fonte: https://pt.wikipedia.org

Chegamos ao fim do primeiro tópico da nossa aula. Nele aprendemos sobre o corpo
em movimento e os benefícios da atividade física para a pessoa com deficiência visual.
Observamos que o corpo integrado revela as dimensões do ser humano e que este
corpo em movimento revela os conteúdos emocionais, mentais e físicos. A prática da
atividade física traz inúmeros benefícios para o deficiente visual, sendo imprescindível a
sua realização para o desenvolvimento psicomotor.
No segundo tópico, abordaremos o tema da gestualidade do deficiente visual e como se
processam suas posturas através do corpo em movimento.
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TÓPICO 2

Corpo em Movimento: Reflexão
sobre a Gestualidade do Deficiente
Visual
OBJETIVOS
 Compreender a influência da deficiência visual na
gestualidade e no desenvolvimento psicomotor
 Estudar as estratégias para a erradicação de
atrasos no desenvolvimento psicomotor

N

este segundo tópico, vamos estudar a gestualidade da pessoa com deficiência
visual, as influências do seu desenvolvimento corporal para as posturas e o
processo de locomoção, além das estratégias para melhorar os atrasos

psicomotores decorrentes das dificuldades corporais.
A deficiência visual interfere de forma direta nas capacidades motoras do indivíduo,
alterando a sua capacidade gestual de forma a prejudicar todo o desenvolvimento e
controle motor. A visão representa 85% de todos os estímulos que são enviados ao
cérebro, sendo fator preponderante nas aprendizagens de locomoção e mobilidade
corporal. (LOPES, 2004).
Diehl (2008) nos mostra que a visão é um estimulante no favorecimento das descobertas
corporais dos indivíduos, levando-os para um desenvolvimento mais ágil e independente.
As pessoas privadas desse estímulo da visão acabam recorrendo aos outros sentidos
para satisfazer a necessidade de movimento e descobertas do espaço.
No desenvolvimento do ser humano, a capacidade motora sofre influências de
vários mecanismos, tais como visual, tátil, auditivo. Toda a gestualidade corporal vai
se adaptando através dos estímulos captados pelos sentidos. Em um indivíduo sem
dificuldades na percepção visual, esse amadurecimento vai acontecendo ao longo do
tempo. Já para a pessoa com deficiência visual, esse amadurecimento acontece com
o auxílio de outros sentidos, isto é, segue outro caminho de desenvolvimento. Muitas
vezes essa maturação, com o auxilio de outros mecanismos perceptivos, não consegue
dar informações precisas e necessárias para a orientação, ocasionando atrasos
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no desenvolvimento neuropsicomotor, ficando assim toda a gestualidade corporal
prejudicada no que se refere a capacidade motora (LOPES, 2004).
Podemos notar que os prejuízos decorrentes da deficiência visual acontecem pela
dificuldade na assimilação das informações sensoriais, uma vez que deve ocorrer uma
adaptação dos outros sentidos para compensar a visão. Destaca-se a importância da
estimulação, para que o deficiente visual possa ter um desenvolvimento adequado.
Conde (1994 apud Diehl, 2008, p. 66) classifica as defasagens psicomotoras no deficiente
visual:
 Imagem corporal: representa a forma como o individuo percebe e cria imagem mental
do seu corpo
 Esquema corporal: percepção das partes que compõem o corpo
 Esquema cinestésico: capacidade de percepção dos movimentos corporais
 Equilíbrio dinâmico: posturas adequadas em movimento levando em conta a força da
gravidade
 Postura: capacidade de adequação do corpo às necessidades do meio ambiente
 Mobilidade: realização coordenada dos movimentos do corpo
 Marcha: coordenação dos membros inferiores
 Locomoção: capacidade de coordenação corporal na transposição de um ponto para
outro
 Expressão corporal: facilidade em comunicar-se corporalmente
 Coordenação motora: movimentos que recrutam grandes grupos musculares com
destreza para atingir um objetivo estabelecido
 Lateralidade: dominância lateral de um dos lados do corpo
 Direcionalidade: capacidade de guiar-se pelo espaço
 Inibição voluntária: habilidade na contração muscular para o controle de movimentos
 Maneirismos: movimentos exagerados e não controlados
 Resistência física: valência física que garante a economia de energia
 Dificuldade de relaxamento: descontração voluntária da musculatura
 Tônus muscular: capacidade de contração e percepção da musculatura.
Para Santos et al. (2015), é possível perceber outras dificuldades, como o atraso no
desenvolvimento global, devido à falta de interação social, prejuízos na consciência
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VOCÊ SABIA?
As implicações da deficiência
visual não são apenas
nos aspectos funcionais e
psicomotores. Pode haver também prejuízo
no desenvolvimento socioafetivo, levando a
pessoa a restringir a participação em grupos
sociais. A baixa autoestima e dificuldade de
autoconfiança produzem inseguranças que
neutralizam as relações com outras pessoas.

corporal,

déficits

na

coordenação

e dissociação dos movimentos e a
orientação no espaço.
Sendo o desenvolvimento socioafetivo
afetado na deficiência visual, torna-se
necessário compreender estratégias
que busquem minimizar ou erradicar
essa

problemática.

A

participação

em grupo sociais esportivos com a
finalidade de atividade física propicia

a estimulação de capacidades sensoriais sendo importante para a consolidação da
compreensão do esquema corporal, o que, por sua vez, trará novas habilidades motoras
produzindo segurança afetiva e auto estima.
A pessoa com deficiência visual precisa de profissionais competentes que deem o devido
auxílio em seu desenvolvimento, que os ajudem a superar as dificuldades, as limitações.
Isso sendo realizado, a pessoa progride podendo tornar-se um ser humano produtivo,
bem realizado e consciente de suas limitações. (SANTOS et al., 2015).
A pessoa que tem a deficiência visual pode ser considerada uma pessoa “normal”, apenas
lhe falta um sentido: a visão. Essa pessoa tem potencialidades, não podemos considerar
a falta desse sentido uma impossibilidade para o desenvolvimento. Certamente a visão
é um dos sentidos fundamentais para a percepção do meio, porém não representa
uma impossibilidade no que diz respeito ao desenvolvimento integral, relação social,
realização profissional e pessoal. Em suma, todas as dificuldades que a pessoa com
deficiência visual tem podem ser superadas. (SANTOS, et al., 2015)
Na ausência da visão, como já citado, os outros sentidos trabalham na intenção de
compensar essa falta. Um dos sentidos que mais auxiliam neste desenvolvimento é o tato.
As percepções dos objetos e do espaço não podem ser vistas, mas podem ser sentidas.
Com as experiências sensoriais do tato, o indivíduo tem a possibilidade de sentir-se no
mundo, captando as informações e gradualmente aprimorando as habilidades sensitivas
do tato para auxílio em seu percurso de vida.
O exercício funcional é muito importante, sobretudo, nas crianças com deficiência visual
que precisam passar pelo processo de educação. A habilidade nos dedos, para usar,
por exemplo, o sistema Braille, só pode ser desenvolvida com a utilização repetida de
movimentos dos pequenos grupos musculares. Devemos ressaltar que tais habilidades
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ocorrem de um trabalho corporal global com o uso dos braços, mãos e só depois os
músculos finos dos dedos. Percebemos a necessidade das atividades físicas para o
desenvolvimento da coordenação motora, que será necessária nas atividades básicas
do cotidiano. (SANTOS, et al., 2015)
As intervenções possíveis no âmbito da atividade física podem ser os clubes esportivos.
Com a prática regular de atividades esportivas, a pessoa com deficiência visual aumenta
o seu repertório de movimentos, potencializa os sentidos táteis e contribui com a
autoestima, uma vez que estará inserida em grupo social.
O desafio do profissional que irá acompanhar casos de deficiência visual reside no
estabelecimento de estratégias adequadas para cada caso. A pessoa poderá ser
auxiliada quando o profissional estiver sensível às suas dificuldades e souber usar todas
as potencialidades em benefício do desenvolvimento de cada pessoa, levando em conta
todas as particularidades envolvidas no caso.
Figura 2: Deficientes visuais em atividades lúdicas

Fonte: http://www.gettyimages.com/?corbis

A estimulação do deficiente visual por meio da atividade física deve acontecer no
sentido de proporcionar o reconhecimento do próprio corpo. Toda a capacidade tátil
deve ser estimulada para ser capaz de identificar formas, grandezas, texturas, pesos,
etc. O desenvolvimento desses sentidos possibilitará o progresso nas bases motoras
melhorando a capacidade cinestésica. (DIEHL, 2008).
Concluímos o tópico 2. No próximo tópico, vamos conhecer as atividades físicas que
estimulam o desenvolvimento psicomotor da pessoa com DV e estudar estratégias de
atividade física para o desenvolvimento dos fatores psicomotores.
Vamos lá?
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TÓPICO 3

Prática da atividade física e as
habilidades básicas necessárias à
orientação e mobilidade
OBJETIVOS
 Reconhecer atividades físicas que estimulam o
desenvolvimento psicomotor da pessoa com
deficiência visual
 Estudar estratégias de atividade física para o
desenvolvimento dos fatores psicomotores

P

ara Diehl (2008), mobilidade é o movimento que acontece decorrente de
estímulos internos e externos. Orientação é a capacidade de usar os sentidos
para a percepção do próprio corpo no espaço em relação com os objetos do

meio. Os profissionais que auxiliarão pessoas com deficiência visual devem perceber
as estratégias e técnicas da orientação e mobilidade, para capacitar essas pessoas na
descoberta corporal e locomoção no espaço. A estratégia mais comum na orientação e
mobilidade é a utilização da bengala como recurso facilitador.
É inegável a importância do desenvolvimento psicomotor para a aprendizagem eficaz
do deficiente visual na utilização da bengala e dos recursos da orientação e mobilidade.
Para o uso da bengala, é necessária uma apreensão manual adequada, um nível de
contração muscular que permita o manuseio proficiente e seguro. Essas técnicas são
potencializadas com um bom desempenho da capacidade de coordenação motora fina.
Veremos a seguir os aspectos da atividade física que intensificam os fatores funcionais do
desenvolvimento psicomotor.
A atividade física é a possibilidade que o deficiente visual tem de explorar as suas
potencialidades e adquirir um adequado desenvolvimento motor que o auxiliará em todas
as exigências do cotidiano.
Para o profissional que irá conduzir as atividades físicas para o deficiente visual, alguns
cuidados são necessários. O comando verbal é o fator principal para o entendimento
nessa relação. Todas as explicações das atividades devem ser bem explicadas de forma
clara e objetiva. Se ainda assim não for suficiente, será necessária a explicação por meio
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SAIBA MAIS
As
atividades
físicas
possibilitam,
além
do
aspecto motor, momentos
de integração social, podendo assim ampliar
o círculo de amizades. Ao praticar esportes
como o futsal ou a natação, os deficientes
visuais quebram barreiras de preconceito, pois
demonstram que podem praticar esportes
com habilidades motoras, bastando para isso
que as modalidades sejam adaptadas às suas
necessidades. (Dihel, 2008).

do tato para o melhor entendimento.
O espaço físico deve ser muito bem
escolhido no sentido de proporcionar
segurança para a pessoa e permitir que
possam se locomover com autonomia.
A utilização de objetos com estímulos
sonoros são bem-vindos, pois facilitam a
direcionalidade e estimulam a percepção
auditiva, facilitando a participação de
todos nas atividades físicas.
Sabemos que as atividades físicas

trazem diversos benefícios para os praticantes, tais como força, flexibilidade, agilidade,
resistência muscular e capacidade cardiorrespiratória. Todos esses benefícios são
necessários para a qualidade de vida e saúde. Para as finalidades desse estudo, os
aspectos a serem estudados, além desses citados, são os de cunho psicomotor. Eles
contribuem para a saúde de modo geral e também trazem habilidades para autonomia
dos indivíduos.
Para entendermos como as atividades físicas contribuem para o desenvolvimento dos
fatores psicomotores,analisaremos algumas propostas de intervenções para cada um
dos aspectos psicomotores.
a) Tonicidade: a tonicidade é a base de onde se sustenta o desenvolvimento psicomotor.
Este fator precisa se estruturar de forma a propiciar a organização do movimento e
a percepção dos níveis de contração muscular. As experiências em atividades que
facilitam essa percepção organizam a tonicidade, chegando ao estado de eutonia
(organização adequada tônico muscular). As atividades físicas que contemplam este
fator são todas aquelas que propiciam a vivência do corpo nos polos de contração
e relaxamento muscular: Ex. caminhada orientada com a percepção aguçada das
musculaturas; manuseio de objetos com pesos e tamanhos variados; movimentos
corporais que exijam controle postural. A tonicidade é importante para o deficiente
visual, à medida que este necessita da organização do controle motor para se guiar
no espaço e no tempo, o que ocorreria com dificuldade sem a eutonia.
Esportes a serem praticados: corrida, musculação, futebol, goalball.
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b) Equilíbrio: representa a capacidade de manutenção da postura corporal levando
em consideração a ação da gravidade. Intimamente relacionado com a tonicidade,
o equilíbrio pode ser caracterizado em estático ou dinâmico. Será estático quando o
equilíbrio acontece parado no mesmo local, e dinâmico quando acontece em movimento
corporal. As atividades físicas que podem ser estimulantes para o desenvolvimento
harmonioso do equilíbrio são movimentos que desestabilizam o corpo para a busca
da postura adequada, utilização dos membros de forma alternada buscando variar os
pontos de apoio. Ex. caminhadas sobre uma superfície estreita; andar apenas com
um pé alternando após o desequilíbrio. Todas as atividades, sendo auxiliadas por
um profissional, devem apresentar segurança para que todos os riscos decorrente
das práticas sejam minimizados. O equilíbrio é tão importante em pessoas com a
deficiência visual, porque todos os movimentos de locomoção necessitam de uma
boa base de sustentação para acontecer com eficiência.
Esportes a serem praticados:corrida,judô.
c) Lateralidade: representa a dominância lateral de um dos lados do corpo. Todos nós
temos maior habilidade e força em um lado do corpo em detrimento do outro.Esta
capacidade é definida pela lateralidade. À medida que alcançamos maior maturidade
corporal, acontece a especialização de um dos lados do corpo para a realização
das mais variadas atividades do cotidiano. Toda essa especialização ocorre com
atividades que priorizam as explorações tanto dos membros inferiores quanto dos
membros superiores. As vivências corporais vão favorecendo a percepção de que
um lado do corpo tem maior habilidade e conseguirá atingir um nível de autonomia
nos movimentos exigidos. Ex. exploração de objetos com pés e mãos: chutar uma
bola, rebater uma bola com uma raquete; manusear a bengala no caso do deficiente
visual. Todas essas propostas, quando inseridas no contexto da atividade física,
proporcionam benefícios que são evidenciados, por exemplo, no manejo da bengala
com a utilização do membro que tem maior habilidade.
Esportes a serem praticados: goalball; arremesso de dardos; arremesso de peso.
d) Noção de corpo: relaciona-se com a percepção e o entendimento que o indivíduo tem
do seu próprio corpo. Divide-se em esquema corporal (compreensão das partes que
compõem o corpo) e imagem corporal (imagem mental que o sujeito faz de si mesmo).
O ponto de partida para todas as percepções e relações com o mundo externo reside
no corpo representado como base para todo o desenvolvimento posterior.As atividades
físicas em geral estimulam o fator da noção de corpo, pois, à medida que este se
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movimenta, há uma percepção sendo estabelecida para o reconhecimento corporal.
O movimento promove esta integração do corpo pelo processo de internalização das
atitudes, melhorando a nossa percepção interna e construindo uma imagem positiva
de nosso corpo. Ex. Jogos que estimulam a prática corporal, explorando as mais
variadas coordenações motoras, práticas em que são estimuladas a propriocepção e
percepção dos movimentos corporais.
Esportes a serem praticados: artes marciais; natação.
e) Organização espaço temporal: organização do tempo e do espaço levando em
consideração o meio externo. Para os deficientes visuais, este fator é de fundamental
importância para o seu desenvolvimento, uma vez que necessitam de informações
precisas do meio para se orientar e locomover no espaço. Todas as atividades que
permitem esse trabalho de reconhecimento do espaço físico e fomentam habilidades
temporaispara a adequação dos movimentos no tempo correto são necessárias
para a qualidade de vida das pessoas com deficiência visual. Ex. Locomoção por
todo o espaço físico onde se encontra, para reconhecer e internalizar mentalmente o
ambiente; jogos com pequenos saltos e distâncias definidas previamente.
Esportes a serem praticados: salto em distância; goalball; futebol.
f) Coordenação motora global: utilização de grandes grupos musculares para a
realização de movimentos amplos. Auxilia na economia e estética dos movimentos
corporais. Para a obtenção da proficiência neste fator psicomotor, é necessário um
intenso trabalho de atividade física com diversos circuitos motores,em que serão
exigidas habilidades cada vez mais sofisticadas para a realização. Atividades como
pular certo obstáculo, passar por baixo de uma corda, rolar sobre um colchonete,
correr, chutar, arremessar são estimulantes da coordenação motora global. As
habilidades coordenativas são potencializadoras da eficácia dos movimentos da
pessoa com deficiência visual e auxiliarão em todas as demandas e exigências do
meio, tornando-o mais funcional para o mundo que está a sua volta.
Esportes a serem praticados: futebol; goalball; natação; corrida.
g) Coordenação motora fina: se a coordenação motora global desenvolve os grandes
músculos, a coordenação motora fina é o contrário. Ela se refere às musculaturas
menores, notadamente as das mãos e as dos pés. Representa as habilidades de
pinça, manuseio e exploração manual dos dedos. Jogos que exigem a utilização das

130

Psicomotricidade e Atividade Física Aplicada à Pessoa com Deficiência Visual

mãos são facilitadores na aprendizagem e desenvolvimento da coordenação motora
fina. Ex. Encaixar peças de um jogo, nó em cordas e amarrações diversas, pinturas.
A pessoa com deficiência visual precisa na utilização da bengala da coordenação
motora fina na empunhadura e segurança do objeto. Com toda estimulação neste
fator, o indivíduo alcançará uma maior habilidade no manuseio da sua guia.
Esportes a serem praticados: os esportes como um todo não priorizam com foco
principal a coordenação motora fina, porém é preciso destacar que a utilização das
mãos para agarrar uma bola necessita desta habilidade. Dessa forma, os esportes
com bola provocam, ainda que de forma reduzida, a estimulação da coordenação
motora fina.
Chegamos ao final da nossa segunda aula. Espero que todos tenham aproveitado ao
máximo os conhecimentos aqui abordados sobre as questões da deficiência visual,
desenvolvimento psicomotor e atividade física. Estudamos o conceito de corpo em
movimento, a gestualidade do deficiente visual, algumas estratégias de atividades para
estimulação na orientação e mobilidade e as atividades físicas como promotoras da
qualidade de vida das pessoas com deficiência visual.
Com isso, encerramos a disciplina “Psicomotricidade e atividade física aplicada à pessoa
com deficiência visual”. Conseguimos apreender, durante todo o percurso teórico, as
especificidades da psicomotricidade, adquirindo recursos que subsidiarão a atuação
profissional no âmbito terapêutico, clínico e educacional.
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Técnicas e Estratégias
Pedagógicas Aplicadas à
Orientação e Mobilidade I
Maria Cecília Lara de Toledo

AULA

1

Uso das Percepções
por Pessoas com Deficiência Visual
para a Orientação e Mobilidade

Caro(a) cursista,
Nesta primeira aula sobre “técnicas e estratégicas pedagógicas aplicadas para a Orientação
e Mobilidade (OM)”, conheceremos os aspectos que envolvem a percepção para uso
da locomoção. Veremos os principais sentidos de uma pessoa com deficiência visual,
como a audição, a ecolocalização, o olfato, o tato, a memória muscular entre outros e
aprenderemos como essas pessoas utilizam esses sentidos para a realização de uma
locomoção independente. Vamos lá!

Objetivo
•
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Compreender como as informações do meio ajudam uma pessoa com deficiência
visual a se relacionar com o mundo
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TÓPICO 1

A Audição, a Ecolocalização, o
Olfato e o Paladar
OBJETIVO
 Conhecer a audição, a ecolocalização, o
olfato, bem como a percepção gustativa para
a orientação e mobilidade de pessoas com
deficiência visual

O

lá aluno(a),
O ser humano tem a capacidade limitada de processar os estímulos sensoriais
apresentados no ambiente. No caso das pessoas com deficiência visual,

devemos auxiliá-las na escolha de estímulos mais relevantes, a fim de que elas possam
obter informações necessárias do meio para a locomoção e possam potencializar outros
sistemas perceptivos.
Não vamos estabelecer o grau de importância das percepções sensoriais neste tópico,
vamos aqui explicitar alguns pontos que facilitam a compreensão de como uma pessoa
com deficiência visual pode conhecer e se relacionar com o mundo.

ATENÇÃO!
Embora alguns textos ou
estudos na área de deficiência
visual
usem
o
termo
Sentidos remanescentes ou restantes,
é importante salientar que as terminologias
“retos”, “restantes” ou “remanescentes” não
são apropriadas. Isso porque, quando uma
pessoa perde ou nasce sem a percepção
visual, as percepções ou sentidos existentes
não são “restos”, porém são percepções.
Dessa forma, neste material, utilizaremos a
terminologia “percepções apenas”.

Encontramos, em alguns textos ou
estudos na área de deficiência visual, as
terminologias percepções restantes
ou sentidos remanescentes. Serão
eles que fornecerão as informações
sobre o ambiente, quando ocorre a
perda de um dos sentidos, neste caso,
a perda da percepção visual.
As informações captadas do meio pelas
percepções são os principais canais
de

aprendizagem,

desenvolvimento

e

conhecimento,
formação

de

pessoas com deficiência visual. A seguir, conheceremos algumas percepções relacionadas
a orientação e a mobilidade.
Aula 1 | Tópico 1
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1. Audição
A percepção auditiva é o canal de informação mais importante para o deficiente visual.
Com ele, essa pessoa pode estabelecer relações com o seu meio ambiente e ter noções,
por exemplo, de distância, profundidade e tempo. Alguns autores colocam a audição
como o sentido “rei” para pessoas deficientes visuais.
Diferente do que muitos acreditam, a perda da visão não gera, automaticamente, um
ganho na capacidade auditiva. A agudeza auditiva nas pessoas cegas é conquistada
por meio do trabalho persistente do indivíduo na atenção e interpretação dos estímulos
sonoros.
O reconhecimento e significância dada aos sons do meio para que possam ser convertidos
em “pistas” para orientação no espaço, por uma pessoa com deficiência visual, dependem
de estímulo e orientação que, inicialmente, devem ser dados principalmente por familiares,
desde o nascimento.
Para uma criança que nasceu

Figura 1: Criança cega e os ambientes da casa

cega, sons e ruídos de vozes
característicos

do

ambiente

familiar são as suas primeiras
experiências

auditivas.

Essa

criança, desde a mais tenra
idade, deverá ser estimulada a
conhecer as diversas qualidades
acústicas de sua casa. Desta
forma, devem buscar reconhecer
cada

um

tomando

dos

ambientes,

consciência

de

qualquer som que possibilite sua
orientação no espaço. Vejamos
alguns exemplos de estímulos
sonoros que podem auxiliar a
pessoa cega na sua orientação e
na realização das tarefas do dia

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

a dia:
 O som de abrir ou fechar uma porta pode revelar a posição da pessoa deficiente em
relação à entrada ou saída de um cômodo
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 os sons que vêm de janelas, como ruídos de animais e vozes de pessoas podem
indicar a relação de longe e perto ou do ambiente interno e exterior
 o som do milho de pipoca estourando na panela pode indicar quantidade de grãos e
a finalização do processo (momento de desligar o micro-ondas ou apagar o fogão).

EXPERIMENTE!
Em qualquer ambiente, seja interno ou externo, existem vários estímulos sonoros
que podem servir como pistas auditivas para a orientação de pessoas cegas no
espaço.
Através de sons em 3D, você pode experimentar como é feita essa orientação.
Acesse o link www.youtube.com/watch?v=vNeFT7hphsw e, com um fone de
ouvido funcionando corretamente, sente-se confortavelmente em uma cadeira,
feche os olhos e evite mover a cabeça. Certifique-se que seus fones estão
colocados corretamente. Use a letra R para ir à direita e L para a esquerda. Você
terá a sensações de está sentado(a) na cadeira de um barbeiro. Experimente!

É importante lembrarmos que, diferentemente de algumas histórias, lendas e mitos
que mostram a pessoa cega com possuidoras de uma “super audição”, ou percepção
auditiva superior a de outras pessoas, a pessoa com deficiência visual apresenta as
mesmas características anatômicas e fisiológicas que as pessoas comuns. O fato é que
ela foi estimulada a utilizar a audição de forma eficiente durante o seu desenvolvimento
ou processo de reabilitação.
Figura 2: Demolidor

Portanto, deixemos estes mitos de “super audição” e de
“super sentidos” para o mundo da ficção, ou melhor, dos
“super heróis”, como o fantástico e invencível personagem
cego das histórias em quadrinhos, o “Demolidor”.
Para a mobilidade independente, a audição é realmente
importantíssima na captação de pistas e referências para
orientação espacial e identificação de obstáculos de uma
pessoa cega, mas isso não significa que nos videntes
também não possamos desenvolvê-las para tal. Trata-se
de uma questão de treino para a melhor utilização desse
sentido.
Fonte: https://pt.wikipedia.org
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2. Ecolocalização
Em pesquisas realizadas com morcegos
por Spallanzani (1879), descobriu-se a
ecolocalização, termo usado por Griffin (1965)
para identificar a capacidade de transmitir um
som e perceber as qualidades do eco refletido.

Figura 3: Ecolocalização em morcegos
e pessoa com deficiência visual

As pessoas com deficiência visual usam a
ecolocalização, chamada erroneamente como
“visão facial”, “percepção de obstáculos”
e “sexto sentido”, para sua orientação. É
comum encontramos crianças com deficiência
visual utilizando o estalar da língua, estalar
com os dedos, bater palmas e dar passos
mais pesados. Com a percepção destes sons,
essas crianças se orientam no ambiente,
principalmente em espaços fechados obtendo
informação quanto à extensão dos cômodos.
Fonte: DEaD/IFCE (2016)

SAIBA MAIS!

3. Olfato

O olfato é uma percepção de longo
alcance e pode fornecer informações
úteis para orientação espacial e
identificação de localidade para qualquer
pessoa, mas principalmente para
orientação de pessoas com deficiência
visual. Nos diferentes ambientes,
o uso dessa percepção favorece a
identificação de diversos tipos de espaços, como cozinhas, banheiros, quartos e jardins.

Conheça a história de Lucas,
menino cego que usa a
técnica da ecolocalização
para identificar a posição de objetos.
Clique no link: https://www.youtube.com/
watch?v=eqgQtOXK6vI

Em área externas, utilizamos muito o olfato associado à percepção auditiva e tátil para
a identificação e localização de estabelecimentos comerciais, como postos de gasolina,
padarias e farmácias por esses lugares apresentarem odores muito característicos.

4. Percepção Gustativa ou Paladar
As papilas gustativas são responsáveis pela identificação da forma, consistência o sabor
de alimentos. Elas estão distribuídas por toda mucosa da boca, evitando problemas
gerais de saúde derivados, por exemplo, da ingestão de comidas estragadas.
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É comum associarmos as informações gustativas às informações olfativas, pois, juntos,
esses sentidos (paladar e olfato) interpretam e identificam com mais rapidez e presteza a
qualidade dos alimentos. As pessoas com deficiência visual, em muitos casos, precisam
de auxílio na identificação de “sabores ou gostos”, como diferenciar o amargo do ácido,
o azedo do salgado. Devemos propor atividade para explorar esta percepção, orientando
que, na língua, há regiões sensíveis a determinados sabores, de acordo com a imagem
a seguir.
Figura 4: Regiões da língua e identificação de sabores

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

Depois dessa explicação sobre as percepções que orientam a pessoa com deficiência
visual, chegamos ao final do nosso tópico. Nele vimos a audição, a ecolocalização, o olfato
e a percepção gustativa ou paladar. No próximo tópico, continuaremos nosso estudo
aprendendo sobre o tato, a percepção cinestésica, a memória muscular e a percepção
do sistema vestibular.
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TÓPICO 2

O Tato, a Memória Muscular na
Cinestesia e Percepção do Sistema
Vestibular
OBJETIVO
 Conhecer o tato, a percepção cinestésica, a
memória muscular e a percepção do sistema
vestibular para a orientação e mobilidade de
pessoas com deficiência visual

N

o tópico anterior, começamos a conhecer algumas percepções que proporcionam
a aquisição de informações e “pistas” do meio ambiente. Neste tópico,
conheceremos a importância de outros quatros sentidos: o tato, a percepção

cinestésica, a memória muscular e a percepção do sistema vestibular, que igualmente
minimizam alguns dos efeitos relativos à perda ou à baixa percepção visual. Vamos lá!

1. Tato
Outro sistema sensorial muito importante

Figura 5: Mulher cega lendo em braille

para uma pessoa com deficiência visual
perceber o “meio” é a percepção tátil.
Para fins didáticos agrupamos em duas
categorias: o tato passivo e o ativo.
Chamamos de tato passivo a percepção
tátil recebida de forma não intencional,
como a sensação de maciez ou aspereza
que a roupa causa na pele, de calor
produzido pelo sol, de frio produzido

Fonte: http://www.gettyimages.com/?corbis

pelo gelo e o contato da mão com o objeto.
O tato ativo é a percepção tátil de forma proposital, ou seja, nele a informação é buscada
de forma intencional pela pessoa com deficiência visual. Assim a percepção surge quando
esta toca um objeto.
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Figura 6: Exploração tátil

As

pessoas

com

deficiência

visual

obtêm muitas informações de orientação
pelas mãos, tocando os objetos e os
transformando em pontos de referência;
e

pelos

pés,

percebendo

diferentes

tipos de texturas (grama, pedregulhos,
lajotas, asfalto e outros) que servirão,
posteriormente,

como

pontos

de

referências ou “pistas táteis”.
Fonte: DEaD/IFCE (2016)

Os

receptores

térmicos

da

Figura 7: Pontos cardeais e orientação

pele

fornecem indicações de orientação
quanto

ao

localização

direcionamento
no

espaço

e

à

associados

aos pontos cardeais. Por exemplo, se
uma pessoa com deficiência visual se
posiciona todas as manhãs no mesmo
ponto de partida (mesmo lugar) com o
sol incidindo na face ou no peito, isso
indicará que ela está se dirigindo para
o Leste. Já se ela se posicionar de
forma que o sol incida na parte de trás
da cabeça ou nas costas, isso indicará
que ela está indo em direção ao Oeste.

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

O uso do sol para a tomada de direção é importante, pois possibilita rápida verificação na
troca de posicionamento e correção imediata da direção.
A percepção do calor e frio fornecida por lugares ensolarados ou de sombras poderá
ajudar a pessoa com deficiência visual a identificar a proximidade, por exemplo, de árvores
e de prédios, permitindo, assim, que ela se localize em relação a obstáculos e pontos de
chegada, fornecendo pistas seguras e confiáveis.
Além da localização associada à identificação de áreas ensolaradas e de sombra, a
pessoa com deficiência visual, também, desenvolve a percepção tátil com a bengala
para detectar obstáculos terrestres e mudanças de superfície. Essa percepção tátil,
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somada com a identificação de calor,
sol ou sombra, auxilia na localização e

Figura 8: Identificação de pistas táteis
com uso da bengala

direcionamento dessa pessoa em áreas
externas.
A brisa e a corrente de ar, sobre os
pelos do corpo, também podem ser
de grande ajuda para a pessoa com
deficiência visual, pois permitem detectar
a existência e a posição, por exemplo,
de um ventilador silencioso, de portas e
janelas abertas e o final de um corredor.
Como você pode notar, cursista, a

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

percepção tátil é de grande importância
para locomoção tanto em áreas internas e externas, por isso é imprescindível ter orientação
adequada para uso dessas percepções.

2. Percepção cinestésica ou propriocepção
Cinestesia ou propriocepção é a capacidade de reconhecer e perceber a localização do
corpo no espaço, dos movimentos musculares e das articulações. Esta percepção nos
torna consciente da posição e do movimento do corpo. Quando, por exemplo, elevamos
ou flexionamos um braço até a altura dos ombros, é o sentido cinestésico que irá fornecer
a informação sobre a posição exata desse membro.
Figura 9: Percebendo altura de
um degrau ao pisar sobre ele

Essa percepção auxilia as pessoas com deficiência
visual a detectarem as inclinações, ou desníveis
das superfícies sobre as quais caminham. Isso
ocorre quando o ângulo do pé, ou da parte interior
da perna, troca sua posição normal, como na
imagem ao lado. Ao detectar esse desnível lateral,
a pessoa cega poderá, por exemplo, identificara
direção a seguir.
Guias rebaixadas, pisos táteis e inclinações leves
são pontos de referência para pessoas com
deficiência visual. Cabe aos profissionais da área
educacional, familiares e outros que convivem

Fonte: DEaD/IFCE (2016)
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VOCÊ SABIA?
Os cegos têm maior facilidade
de percepção nos aclives e nos
declives que as pessoas com
baixa visão, pois não utilizam o resíduo visual (o
que pode oferecer falsas pistas sobre o ambiente)
para identificar e reconhecer degraus ou rampas.

com pessoas deficientes estimularem
a utilização eficiente e auxiliarem a
exploração

destas

“pistas”

como

referências, ainda na infância, para que
posteriormente sejam estratégias para a
sua orientação e mobilidade.

3. Memória muscular
A memória muscular é uma das funções

Figura 10: Memória muscular em ação.
Uso da escada por pessoas com
deficiência visual

da percepção cinestésica. Acontece pela
repetição do movimento em uma sequência
fixa,

que

se

converte

em

movimentos

automáticos.
A memória muscular é muito importante
para as pessoas com deficiência visual,
pois, por meio dela, elas podem realizar um
determinado trajeto ou movimento e retornar
ao ponto de partida sem precisar contar os
passos ou usar referências sonoras.
A cinestesia é muito utilizada em ambientes
internos; de trajetos curtos; como em subidas
e descidas de escadas. Devido à memória
muscular, as pessoas com deficiência visual

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

são capazes de descer e subir todos os degraus sem precisar contá-los.
Vale lembrar que pessoas com baixa visão não desenvolvem com tanta presteza a
percepção cinestésica, porque, quando utilizam ou fazem uso da percepção luz e/ou
vultos, conseguem captar mais rápido algumas informações visuais, interferindo no
esforço para desenvolver a percepção cinestésica.
Embora inata, memória muscular deve ser estimulada na pessoa cega, pois possibilita a
vivência dos movimentos que contribuirão para sua independência na mobilidade.
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ATENÇÃO!

4. Percepção do Sistema Vestibular
Esse

sistema

nos

proporciona

informações sobre a posição vertical
do corpo e demais movimentos. Para
pessoas com deficiência visual, a
percepção vestibular informa a posição
do corpo sobre o eixo. Por exemplo: ao
dobrar uma esquina, temos um ângulo
de 90 graus. Assim também podemos
associar os ângulos aos ponteiros de
um relógio. Esta percepção fornece
informações

sobre

os

movimentos

que são feitos para a direita ou para a
esquerda e tem grande influência no

O desenvolvimento perceptivo
depende
da
qualidade
das experiências sensóriomotoras vividas, da elaboração, da organização
e do estímulo dado às pessoas com deficiência
visual.
A perda total ou parcial da percepção visual
pode levar à redução de atividades motoras,
ocasionando poucas experiências sensóriomotoras integradas. As atividades motoras de
uma criança cega devem ser trabalhadas nos
primeiros anos de vida, caso contrário, poderão
trazer prejuízos à organização e planejamento do
ato motor dela.

equilíbrio.
Para a orientação e mobilidade de uma pessoa, temos que considerar os aspectos
relativos ao equilíbrio estático e dinâmico, sendo que este último sofre interferência
constante do centro de gravidade.
Nesta aula, conhecemos o sistema vestibular, a memória muscular, a percepção
cinestésica, o tato, o paladar, o olfato, a ecolocalização e a audição para a orientação e
mobilidade de pessoas com deficiência visual.
Reconhecer os aspectos que envolvem a aquisição e desenvolvimento das percepções
apresentadas é imprescindível para a elaboração de um programa de orientação e
mobilidade com segurança para pessoas com deficiência visual. Na próxima aula,
entraremos no universo das técnicas para autonomia e independência da pessoa com
deficiência visual, com ou sem uso de guia videntes em áreas internas. Até a próxima aula
e bons estudos.
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AULA

2

Técnicas básicas de
Orientação e Mobilidade:
o uso do guia vidente

Na aula passada, estudamos os aspectos que envolvem a percepção para uso da
locomoção. Aprendemos também como uma pessoa com deficiência visual utiliza os
sentidos para realizar uma locomoção independente.
Nesta aula, conheceremos as técnicas básicas de orientação e mobilidade que antecedem
a aprendizagem do uso da bengala-longa. Essas técnicas são a troca de lado, a passagem
em áreas estreitas, a subida e descida de escadas, entre outras, com o uso de um guia
vidente. Elas foram criadas, principalmente, com os objetivos de promover a segurança e
de garantir o direito de “ir e vir” das pessoas com deficiência visual. A aplicação dessas
técnicas não deve seguir uma sequência pedagógica rígida, pois a aprendizagem delas
ocorre de forma individualizada, considerando aspectos como faixa etária, condições
cognitivas e experiências anteriores.

Objetivo
•

Conhecer as técnicas de orientação e mobilidade com o uso do guia vidente a fim de
facilitar o processo de orientação do uso da bengala-longa pela pessoa com deficiência
visual

Aula 2
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TÓPICO 1

Orientações Gerais das Técnicas de
Uso do Guia Vidente
OBJETIVO
 Conhecer a postura adequada para conduzir
uma pessoa com deficiência visual mantendo
sua segurança

N

este tópico, conheceremos a forma adequada de nos posicionarmos para
auxiliar ou conduzir uma pessoa com deficiência visual. Veremos as técnicas
básicas de orientação e mobilidade com o uso do guia vidente. Vamos lá!

Acreditamos que o uso do guia vidente é naturalmente introduzido na vida das pessoas
com deficiências visuais desde a mais tenra idade. Isso acontece porque sempre
encontramos o primeiro “guia vidente” no ambiente familiar. Geralmente esse primeiro
guia é a mãe, o pai, um irmão ou um cuidador, alguém que tem a tarefa de conduzir tais
pessoas no interior de suas próprias casas e em deslocamentos para consulta médica,
igreja, escola, etc.
Mesmo

sem

o

conhecimento

técnico

adequado, o “guia” utiliza seus recursos

Figura 1: O guia vidente

e conhecimento para guiar a pessoa com
deficiência visual da melhor forma possível.
Muitas vezes, ele verbaliza informações
sobre a presença de rampas, escadas,
passagens por portas, desníveis de pisos,
características do percurso etc. Outras
vezes, enquanto guiam, ele não passa
informação alguma sobre o ambiente.
Essas experiências de orientações servem
de ponto de partida para nós, profissionais
e futuros profissionais da área da OM,
avaliarmos as condições e conhecimentos
Fonte: DEaD/IFCE (2016)
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básicos das pessoas com deficiência visuais, para iniciarmos o processo de ensinoaprendizagem das técnicas de orientação e mobilidade. Por exemplo, no caso das
pessoas com baixa visão, poderemos identificar a existência de dois grupos de pessoas
em relação ao nível de orientação e mobilidade: há aquelas pessoas que sabem usar as
informações (verbais ou ruídos) captadas pelo meio e complementam com sua percepção
visual; e há outras que não sabem fazer uso dessas percepções de forma eficiente, não
as utilizando para sua locomoção.
Além de captar as informações oferecidas no ambiente, a pessoa com deficiência visual
deve assumir uma postura ativa diante da condução, em outras palavras, deve mostrarse segura e instruir o guia quanto ao
posicionamento do corpo, das mãos e
das distâncias adequada, favorecendo
sua integridade física. Dessa forma, ela
também deve conhecer as técnicas de
orientação e mobilidade com o uso de

ATENÇÃO!
Para melhor entendimento
das técnicas de orientação e
mobilidade com o uso de guia
vidente, assista à videoaula “Técnica básica de
guia vidente” disponível no Moodle.

guia vidente. Vejamos o que consistem
basicamente essas técnicas.

TÉCNICA BÁSICA DE ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE COM USO DE GUIA VIDENTE
A técnica básica de OM com o uso do guia vidente tem como objetivos:
 Proporcionar uma locomoção segura com o uso de guia vidente.
 Promover uma atitude ativa da pessoa com deficiência visual diante da condução.
 Auxiliar na orientação espacial no percorrer de um trajeto.
 Promover oportunidade para o desenvolvimento das percepções.

Etapas de execução:
Para a execução dessa técnica, é preciso seguir algumas etapas:
1.

Aproximar-se da pessoa deficiente visual e oferecer-lhe auxílio verbalmente.
O guia deve perguntar se ela necessita de ajuda, por exemplo, para chegar a
um determinado lugar.

2.

No caso de “aceite”, o guia vidente deverá se aproximar e oferecer seu braço
para apoio.

Aula 2 | Tópico 1

149

3.

De forma suave e delicada, a pessoa com deficiência visual deverá segurar
acima do cotovelo do guia vidente (como podemos observar na figura 2).
Figura 2: Posição da mão da pessoa com deficiência visual
sobre o braço do guia vidente

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

4.

Tanto a pessoa com deficiência visual quanto o guia vidente devem manter
seus braços próximo do seu corpo durante a condução, de forma relaxada e
confortável para ambos.

5.

O guia vidente deverá manter-se atento ao ritmo da marcha e postura da
pessoa guiada, posicionando-se ao lado dos membros superiores e do
tronco dessa pessoa (paralelo), a fim de evitar que ela caminhe com o corpo
na diagonal.

6.

A marcha deve seguir o ritmo da passada da pessoa com deficiência visual.

A distância segura entre a pessoa com deficiência visual e guia vidente, no deslocamento,
está relacionada aos aspectos, como altura, condição física e mobilidade articular. Por
exemplo, ao conduzirmos pessoas de baixa estatura ou crianças, podemos alterar a
posição da mão de apoio e permitir que estes segurem no antebraço ou punho. Já
quando a pessoa guiada apresentar uma estatura muito superior ao guia, ela também
poderá ser conduzida com a mão apoiada no ombro.
150
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A interpretação do movimento do
corpo do guia e demais informações
perceptivas precisam ser aprendidas
pelas pessoas com deficiência visuais,
não só na primeira etapa de treinamento,
mas

durante

todo

processo

de

aprendizagem das técnicas. Dessa
forma, elas se tornarão uma fonte
segura de informação promovendo mais
segurança e conforto na locomoção.

ATENÇÃO!
Durante o processo de ensinoaprendizagem de técnicas
de OM com guia vidente, é
importante que os trajetos realizados no início das
atividades sejam curtos, com poucos obstáculos
(degraus e escadas) e as curvas ou mudança de
direção sejam bem “marcadas” ou acentuadas,
com pequena parada durante a mudança de
direção para promover maior segurança da
pessoa guiada.

Neste tópico, conhecemos algumas
orientações gerais de como realizar a abordagem a uma pessoa com deficiência visual
a fim de oferece-lhes ajuda, como posicionar o corpo e as mãos e como estabelecer
a distância adequada em relação ao guia e o guiado, favorecendo a integridade física
da pessoa com deficiência visual. No próximo tópico, daremos continuidade ao nosso
aprendizado, estudando como conduzir a pessoa com deficiência visual em áreas
externas. Vamos lá!
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TÓPICO 2

Técnicas de Uso de Guia Vidente em
Áreas Externas
OBJETIVO
 Conhecer as técnicas de uso de guia vidente para a
locomoção de pessoa com deficiência visual em áreas
externas

N

este tópico, veremos algumas técnicas relacionadas à locomoção de pessoas
com deficiência visual em áreas externas. Aprenderemos, por exemplo, como
se deve guiá-las em passagem estreitas, como portas, descer e subir escadas,

andar em áreas circulares, etc. Esperamos que você tire o melhor proveito das informações
apresentadas no tópico. Começaremos com a técnica de troca de lado. Vamos lá!

TROCA DE LADO
Temos duas formas de realizar a troca de lado: a cruzada, quando a mão direita do
guiado vai na direção do cotovelo esquerdo do guia (ou vice e versa); e a direta, quando
o guiado desliza sua mão pelas costas do guia até localizar o braço deste. O objetivo
dessas duas técnicas é o mesmo: promover segurança da pessoa com deficiência visual,
evitando o choque com obstáculos que podem surgir no decorrer do trajeto, sem perder
o contato com o corpo do guia.
Figura 3: Troca de lado - técnica cruzada

Fonte: DEaD/IFCE (2016)
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Execução:
Na forma direta, em primeiro lugar, a pessoa com deficiência visual deve receber uma
informação verbal para se deslocar de um lado para outro (do direito para o esquerdo
ou vice-versa). Nesse momento, o guia coloca o braço que está apoiado para traz
do seu corpo e a pessoa com deficiência visual estende o braço que está apoiado,
posicionando o corpo meio passo a traz do guia, e soltando suavemente o braço de
apoio, buscando o braço livre.
Seguindo, na cruzada, a mesma orientação verbal, a pessoa com deficiência visual
poderá também segurar com as duas mãos o braço de apoio, posicionar-se atrás do
guia, deslizando a mão pelas costas e até localizar o outro braço do guia.

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

A escolha quanto à forma de mudança de lado, seja direta ou cruzada, dependerá do
ambiente, ritmo da marcha e obstáculos no caminho. Se o deslocamento for por uma
área de grande movimentação de pessoas por exemplo, é melhor que a pessoa com
deficiência visual não solte o braço do guia. Então, aconselha-se, nesse caso, usar a
técnica cruzada.

PASSAGEM EM ÁREAS ESTREITAS
Essa técnica visa à segurança da pessoa com deficiência na passagem de portas e
corredores estreitos, bem como na locomoção em diversos tipos de espaços com
grande movimentação de pessoas.
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Figura 6: Passagem em área estreita

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

Execução:
Ao identificar uma área estreita que impossibilita o trânsito de duas pessoas lado a lado,
o guia deve passar a informação verbal e cinestésica (informação com movimento do
corpo) à pessoa com deficiência visual. O guia vidente deve flexionar o braço para trás,
posicionando-o nas suas costas, promovendo a situação de enfileiramento com a pessoa
com deficiência visual.
A pessoa deficiente visual, por sua a vez, não deixa o contato com o braço do guia e
recua meio passo para trás, garantindo uma distância necessária para não atropelar
o guia vidente durante a travessia. Após percorrer o espaço estreito, a pessoa com
deficiência visual retorna para sua posição inicial, ao lado da do guia vidente.

Dica:
A pessoa com deficiência visual pode ainda se apoiar com as duas mãos
no ombro do guia, se ambos estiverem de acordo. Se for uma criança, o
guia pode ainda orientá-la com a ideia da brincadeira “trenzinho”.
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ÁREAS CIRCULARES OU CURVAS
Essa técnica busca promover condições para que a pessoa com deficiência visual possa
desenvolver a percepção de curvas e a tomada de direção.
Figura 7: Esquema de curvas ou áreas circulares

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

Execução:
A marcha deve ser realizada em ritmo mais lento ao se aproximar das curvas. O guia
vidente deve enfatizar a mudança de direção, posicionando o seu corpo como se fosse
um vértice de um ângulo de 90º, girando para acentuar a mudança de posição do corpo.
A pessoa com deficiência visual receberá o estímulo cinestésico necessário para perceber
a diferença entre movimento linear e quebra da linha. (90°).

SUBIDA E DESCIDA DE ESCADAS
Essa técnica favorece a pessoa com deficiência visual condições de segurança no uso
de escadas e degraus em áreas interna (casas e edifícios) e externas (ruas e ambientes
abertos em geral) com eficiência e elegância.

Execução:
→→

O guia vidente se aproxima da borda no primeiro degrau, dá uma parada para
observar o posicionamento da técnica básica, vista no tópico 1 desta aula, e
a segurança da pessoa com deficiência visual diante do obstáculo.

→→

O guia deve informar ao guiado a existência de uma escada no local e
iniciar a subida ou a decida dos degraus. A pessoa com deficiência visual
sabe quando levantar o pé e avançar no processo por meio das sucessivas
alterações do movimento de elevação do braço do guia.

→→

O guia deve alcançar o final da escada antes da pessoa com deficiência
visual, mantendo a distância de um degrau à frente, tanto na descida como
na subida.
Aula 2 | Tópico 2
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→→

O guia deverá ir ao lado do
corrimão

para

garantir

Figura 8: Técnica de descida de escada

a

integridade física de ambos
durante a atividade, no caso
de

algum

corrimão

desequilíbrio.
deve

ser

O

usado

pela pessoa com deficiência
visual quando ela apresentar
comprometimento de marcha
ou mobilidade reduzida.

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

ATENÇÃO!
Em exercícios para o aprendizado das técnicas de orientação e mobilidade
com o uso do guia vidente, devemos proporcionar experiências em diversos
tipos de escadas, com ou sem corrimão, em curva e com patamares, pois
assim promoveremos mais segurança no uso desse equipamento. Devemos ainda orientar as
pessoas quanto ao risco de usa sapatos de salto alto nas atividades. Eles podem interferir na
percepção tátil, cinestésica e prejudicar o equilíbrio.

PASSAGENS ESTREITAS COM PORTAS
Essa técnica proporciona condições para que as pessoas com deficiência visual tenham
uma atitude ativa diante da ação de abrir e fechar a porta cordialmente.
Figura 9: Passagem estreita com porta

Fonte: DEaD/IFCE (2016)
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Execução:
A postura da pessoa com deficiência visual para execução dessa técnica é a mesma
das áreas estreitas. Ela deverá receber primeiramente orientações verbais sobre o
posicionamento e a abertura das portas (direita ou esquerda). Em seguida, deve ser
possibilitada a ela a exploração da porta, utilizando o dorso das mãos, para obter pistas
sobre a localização do trinco, maçanetas ou puxadores, identificando os elementos
relacionados às portas.

ATENÇÃO!
Diante das atividades com
porta giratória, devemos
orientar para que as pessoas
deficientes visuais mantenham seu braço
estendido à frente, na altura do ombro, com a
palma da mão voltada para fora.

O guia vidente deverá se posicionar
ao lado do deficiente (técnica básica,
vista no tópico 1), parando em frente
da porta, e permitir a exploração dela.
Em seguida, ambos ultrapassam o
obstáculo e proporcionam a situação
para que o deficiente execute a abertura
e fechamento.

LOCALIZAÇÃO DE CADEIRA E AÇÃO DE SENTAR
Esta técnica proporciona condições adequadas para a identificação de uma cadeira para
seu uso de forma segura e elegante.

Execução:
→→

O guia vidente deve se aproximar da cadeira e estimular a pessoa com
deficiência visual a explorar o objeto, rastreando com as mãos a cadeira,
procurando características do assento, encosto, pés e braços.
Figura 10: Rastreando cadeira com o dorso da mão

Fonte: DEaD/IFCE (2016)
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→→

O deficiente visual pode receber informações verbais para auxiliar a formação
da imagem mental do equipamento.

→→

Nas situações em que houver uma mesa, a pessoa com deficiência visual
deve ser estimulada a explorá-la também, passando a mão por todo seu
perímetro, estabelecendo relações espaciais entre mesa e cadeiras.

→→

A pessoa com deficiência visual deverá deslizar a perna à frente até estabelecer
o contato físico com a cadeira. Neste momento, ela deve iniciar a exploração,
passando o dorso da mão pelo assento, a seguir, para o encosto. Com a mão
apoiada no encosto, ela terá maior segurança de sentar-se.
Figura 11: Rastreando mesa com o dorso da mão

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

→→
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Nas situações com mesas e cadeiras, posicionadas como um restaurante,
devemos proceder da mesma forma que a técnica descrita anteriormente.
Depois que a pessoa deficiente visual sentar-se à mesa, deverá dar início à
exploração dela, oferecendo mais experiências motoras com as mudanças de
lado e trocando de cadeiras, buscando sempre um alinhamento adequado.
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SAIBA MAIS!
 Nas cadeiras perfiladas, como num auditório, o guia dará
informações verbais sobre o número de fileiras, corredores e demais
características do local e, quando possível, deverá percorrer todo o
espaço com o guia vidente.
 A pessoa com deficiência visual tomará como posição de início a marcha lateral
para percorrer o corredor entre as fileiras, rastreando com o dorso de uma das
mãos o encosto da fileira da frente – neste caso o deficiente precisa de auxílio para
localizar seu acento.
Figura 12: Localização de assento entre cadeiras perfiladas

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

Neste tópico, conhecemos as técnicas de uso de guia vidente, que acompanharão a
pessoa deficiente visual nas mais diversas situações, tanto em áreas internas como
externas, proporcionando maior segurança e adequação social.
No decorrer da aula, procuramos enfatizar a importância do domínio e da assimilação das
técnicas para uso de guia vidente, por ser a primeira movimentação e postura corporal
diferenciada aprendida pela pessoa com deficiência visual que envolve o “outro” (o
guia). Tal situação promove a aquisição e desenvolvimento das percepções do espaço,
favorecendo a Orientação e Mobilidade.
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Conceitual
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AULA

1

Orientação e Mobilidade:
Abordagem Histórica e Conceitual

Nesta disciplina, recordaremos alguns fatos históricos relacionados à evolução do homem,
criação de sociedades, de povos e culturas diferentes. A partir desse conhecimento
histórico, entenderemos alguns momentos importantes da história, que foram primordiais
para o início e o avanço da educação, reabilitação e desenvolvimento de tecnologias para
auxiliar a vida das pessoas com deficiência.
Lembrem-se de que a nossa área está intimamente relacionada aos movimentos, e que
esses movimentos não estão só relacionados à mecânica do corpo e membros, mas às
transformações e à formação de povos e civilizações.

Objetivos
•
•

Rever fatos históricos e evolutivos na área da educação, da reabilitação e do trabalho
com deficientes visuais
Conhecer todo processo de inclusão a partir do comportamento da sociedade com
as pessoas deficientes
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TÓPICO 1

A

Breve Histórico da Orientação e
Mobilidade
OBJETIVO
 Conhecer o percurso histórico da Orientação
e Mobilidade

falta de Orientação e Mobilidade é reconhecida como uma limitação e pode
comprometer e intensificar a falta do convívio social das pessoas com deficiência
visual. Portanto proporcionar a locomoção independente é um dos fatores mais

importantes para o processo de educação e reabilitação da pessoa com deficiência visual.
Desta forma, a Orientação e Mobilidade tem um significado muito específico relacionado a
pessoas com deficiência visual, pois movimentar-se com segurança, eficiência e conforto
no meio ambiente, através da utilização dos sentidos remanescente, envolve interação
com o ambiente em um duplo sentido: do ambiente para você e de você para ele.
Já sabemos que a mobilidade é uma capacidade inata e necessita de estímulo para se usála. Também sabemos que a visão tem uma importante função unificadora, estruturadora e
organizadora das outras percepções.
Para promover uma melhor compreensão do papel do educador, a fim de fazê-lo levantar
reflexões sobre sua relação com os alunos deficientes e favorecendo sua melhor formação
e aprendizagem técnica, veremos a seguir um breve percurso da história da OM,

1. CURIOSIDADE DO PERÍODO PRÉ-HISTÓRICO:
Conhecemos o comportamento e as características dos povos primitivos na pré-história
e concluímos que a força física e a locomoção eram habilidades essenciais para sua
própria sobrevivência naquele ambiente. De acordo com relatos de diversos autores,
dentre eles o de Otto Marques Silva, autor de “Epopeia Ignorada” (1986), um dos maiores
pesquisadores brasileiros, período pré-histórico, muitos dos deficientes, semelhante aos
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idosos, eram abandonados e deixados nas cavernas por apresentarem restrições quanto
a locomoção, por serem alvos fáceis de predadores e pouco ajudavam para subsistência
da tribo”. (SILVA, 1986, p.25 e 26)
Figura 1: Bastões de apoio e defesa

Fonte: DEaD / IFCE (2016)

Figura 2: Bastões para caminhada

Nos diferentes períodos do desenvolvimento
da

Humanidade,

localizamos

textos,

gravuras com pessoas com deficiência
física ou visual se locomovendo. Sabemos
que, na deambulação ou marcha, era
empregado

o

recurso

de

cajados,

bastões, bengalas e outros instrumentos
Fonte: http://www.gettyimages.com/?corbis

semelhantes. A função deste equipamento era diversa, de

Figura 3: Placa do
homem com pólio

acordo com o ambiente, período da história e cultura do
povo, desde o uso para defender-se de animais, para a
caça ou ara o auxílio na locomoção. Os bastões de apoio
para caminhadas são utilizados para estabilizar a marcha
em longos percursos até os dias de hoje.
Podemos observar na figura 3 uma pequena placa de
calcário que apresenta a representação de um homem
com um bastão (cajado) para apoio na locomoção, fazendo
uma oferenda à deusa Astarte, da mitologia fenícia. A
imagem indica, segundo os médicos especialistas, que
em Roma houve caso de poliomielite.

Fonte: https://pt.wikipedia.org
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Em outro relato localizado na Bíblia Sagrada – Gênesis, tomamos ciência de que o filho de
Abraão, Isaac, ficou cego depois de certa idade, mas se deslocava com facilidade pelos
campos com seu cajado de pastor.
Os cajados tinham a função de orientar, conduzir os animais, mas serviam também de
apoio para detecção de pedras ou obstáculos para pessoas com comprometimento de
marcha e/ou visual. Durante muitos séculos, os cajados e bastões passaram por várias
evoluções, adquiriram vários formatos e técnicas com especificidades diversas.
Outra forma de locomoção comum para as pessoas

Figura 4: Homero e seu guia

deficientes visuais no decorrer da história era o uso
de guias e cães. Na captura por relatos sobre essa
experiência, podemos citar o caso do poeta grego
Homero, que era cego e teria vivido em época anterior
a VII a.C.
O cão-guia é um dos recursos reconhecido como “novo
e moderno” para locomoção do cego no Brasil, no
entanto a história nos apresenta que o animal era usado
para conduzir deficientes há muitos anos em alguns
Figura 5: Homem cego conduzido
pelo cachorro

países,

conforme

podemos observar
na figura 5.

Fonte: https://pt.wikipedia.org

Independente da época ou período, o homem
apresenta a necessidade de se movimentar, pois
é uma das habilidades mais importantes para o
desenvolvimento e bom funcionamento do corpo
humano.
Seja

qual

Antiguidade

o
ou

momento

histórico

Modernidade),

(Pré-história,

sempre

houve

pessoas se movimentando por necessidade e
interesse particulares ou coletivos. Elas adaptavam
Fonte: bridgemanimages.com

suas características pessoais e de ambiente aos
recursos mais adequados, seja para percorrer
pequenos ou longos espaços.
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As invenções de equipamentos facilitadores do processo de reabilitação e educação de
pessoas deficientes surgiram de acordo com as necessidades da época. Essas invenções
ocorreram principalmente após grandes conflitos e mudanças sociais.
Concomitantemente buscamos alguns fatos históricos que possam elucidar episódios
que servirão de “norte” para compreendermos a necessidade de uso da bengala e
ressaltar a importância deste no desenvolvimento da pessoa com deficiência visual e sua
inclusão social.
Esses aspectos elucidam um pouco o quanto evoluímos em relação ao tratamento e
respeito dado as pessoas deficientes no mundo. Para finalizar este tópico, vejamos o
quadro a seguir. Ele simplifica as atitudes e posturas da sociedade para com as pessoas
deficientes.
Quadro 1: Comportamento da sociedade diante das pessoas com deficiência
PERÍODO

Atitude da sociedade para com a pessoa deficiente

ANTIGUIDADE

Abandono

IDADE MÉDIA

Confinamento em asilos, hospicios e conventos

SÉCULO XV

Tortura e fogueira

SÉCULO XVII

Primeiras ações e preocupações com a participação da pessoa
deficiente no mercado de trabalho

SÉCULO IX

Institucionalizaram-se os conventos, início das primeiras propostas
de educação para pessoas deficientes
Integração,

SÉCULO XX

Inclusão,
Leis e decretos

SÉCULO XXI

Inclusão

Fonte: DEaD / IFCE (2016)

Neste tópico, estudamos o comportamento da sociedade com relação às pessoas
deficientes, as diversas formas de atitudes diante das limitações, o repúdio pela
incapacidade de

desenvolver alguma atividade produtiva e das

restrições sociais

causadas pela falta de independência na locomoção. No próximo tópico abordaremos
o quanto os recursos como a bengala podem melhorar a condição de vida das pessoas
com deficiência visual, o quanto e como diversos educadores reivindicaram pela formação
do profissional de OM, no reconhecimento do seu papel no processo de reabilitação e
educação das pessoas com deficiência visual.
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TÓPICO 2

Primeiras histórias do uso da
bengala na OM
OBJETIVO
•
•
•

O

Conhecer diferentes propostas no processo de
aprendizagem do uso da bengala
Conhecer o histórico da capacitação dos
profissionais de Orientação e Mobilidade
Identificar os avanços e melhorias que ocorreram
na história da Locomoção

lá alunos!
Neste tópico, estudaremos aspectos relacionados ao início e desenvolvimento
das primeiras propostas de educação e reabilitação para pessoas deficientes.

Em seguida, passearemos pelas décadas do início do século passado para conhecermos
a criação das técnicas de OM com a bengala.
Durante séculos, as pessoas deficientes visuais eram tratadas como pessoas com
restrições de marcha e mobilidade, por isso só se deslocavam se fossem guiados ou
conduzidos. Contudo depois do período de guerras e o aumento significativo de pessoas
deficientes isto foi modificado , como podemos ver a seguir.

2.1 Nascimento da Orientação de Mobilidade - Década de 40
No início da Década de 40, nos últimos anos da II Guerra Mundial, um grande número de
ex-combatentes americanos estavam cegos. Estes soldados eram levados para Valley
Forge Army General Hospital, na Pensilvânia, que, em virtude da quantidade de pacientes
com restrições na visão, que comprometia a segurança no seu deslocamento, tiveram
que elaborar estratégias para que pudessem circular livremente pelo espaço.
Tal situação de dependência causada pela deficiência visual gerou problemas para o
governo, que precisou contratar “acompanhantes videntes” (guias videntes) para conduzilos. Um grupo de 30 homens foi preparado pela equipe médica do hospital para executar
esta tarefa, apesar de necessário era oneroso para o momento.
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Nesta época, o Sargento Richard Hoover, um professor de matemática e treinador de
atletismo de uma escola de cegos na década de 30 (Maryland School for Blind) foi
recrutado para prestar serviços neste Hospital. Ao conhecer a problemática, e com
experiência no trabalho com pessoas deficientes visuais, desenvolveu sua teoria de
reabilitação.
Figura 6: Combatentes de guerra cegos

Fonte: https://pt.wikipedia.org

Hoover acreditava que os soldados que ficaram cegos recentemente aprenderiam
atividades simples que permitissem cuidar de si mais rápido por instrutores videntes,
então desenvolveu ideias com uso de uma “bengala leve”, diferente da usada para apoio
na marcha, e posturas diferenciada para melhor a eficiência no uso do equipamento.
A ideia do uso de uma “bengala” foi rejeitada e desacreditada. Os soldados aprenderiam
a se locomover usando a habilidade chamada “visão facial”, que atualmente chamamos
de ecolocalização e percepção cinestésica, conforme vimos na disciplina Técnicas e
Estratégias Pedagógicas aplicadas em Orientação e Mobilidade I.
As técnicas propostas pela “visão facial” foram desenvolvidas por pessoas deficientes
visuais e ministrada por elas, sendo que apresentavam restrições quanto à localização de
obstáculos abaixo dos joelhos e alterações na superfície (inclinação, degraus e escadas).
Por causa das divergências quanto aos métodos e processos de reabilitação das
instituições, o governo Americano estabeleceu que a reabilitação dos soldados cegos
seria de responsabilidade do “Veterans Administration”, órgão ligado ao exército, que
achava desnecessário o uso da bengala.
Aula 1 | Tópico 2
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No final da II Guerra Mundial, depois de algumas ações particulares e divulgação das
“ideias de Hoover” por alguns profissionais da área médica e educacional, o Programa
de Orientação e Mobilidade recebeu incentivo de duas figuras de grande evidência
na sociedade da época como Helen Keller e o Padre Thomas Carrol. Eles declararam
abertamente sua simpatia à causa e as vantagens da introdução dos programas de
Orientação e Mobilidade com uso da bengala.
Figura 7: Helen Keller e Eleonor Roosevelt

Fonte: http://www.gettyimages.com/?corbis

Após se formar em Medicina, na área Oftalmologia, Hoover decide realizar o recrutamento
de profissionais para atuarem na área de reabilitação de cegos nos hospitais, apesar da
resistência por parte de alguns educadores que questionavam sobre o desenvolvimento
de um sistema de exploração tátil e as etapas de aprendizagem que antecedem um
programa de Orientação e Mobilidade.

Figura 8: Dr. Richard Hoove

Fonte: https://pt.wikipedia.org
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Candidataram-se para ocupar as vagas de OM, profissionais que no Hines Hospital
atuavam na área de terapia corretiva, possuindo educação física, fisiologia, cinesiologia,
anatomia, psicologia, exercícios corretivos, treinamento de postura e marcha. Nascia,
dentro da área de saúde, o profissional de reabilitação especializado em OM, com uma
abordagem clinica.
Algumas características começaram ser considerados para formação deste profissional
como o conhecimento prévio sobre a deficiência visual, boa saúde, equilíbrio emocional
e conhecimento na área de fisiologia humana.
O primeiro grupo de profissionais teve uma formação em período integral por seis meses.
Eles recebiam aulas de anatomia, patologia, fisiologia e passaram por situações simuladas
de cegueira (vendados) com a finalidade de vivenciar as técnicas de locomoção para o
trabalho com pessoas cegas.
O Dr Richard Hoover criou, em 1950, uma bengala mais longa que as comuns, (como as
atuais) como uma extensão do dedo indicador, servindo para o espaço à frente detectando
obstáculos, depressões do terreno, aclives, declives e outros.
Hoover também desenvolveu um sistema
de exploração tátil e um programa
de Orientação e Mobilidade, em três
etapas:

utilização

do

guia-vidente,

técnicas de autoajuda e técnicas com
a bengala longa visando ao domínio
de habilidades que minimizassem a
limitação. Este programa, que passou a

SAIBA MAIS!
A
primeira
bengala,
desenvolvida em 1950, media
aproximadamente 1,42 m
de comprimento por 1,2cm de diâmetro e
pesava 186g, sendo sua extremidade inferior
arredondada para facilitar o deslizamento no
contato com o solo.

ser testado e depois utilizado para um
caminhar independente, de forma segura, eficiente e elegante, foi denominado “Técnica
de Hoover”, hoje conhecido no Brasil como a “Técnica do Toque”
Atualmente o comprimento da bengala para a pessoa com deficiência visual é determinado
pela estatura, tipo físico, extensão do passo. Costuma-se tomar como referência de
medida uma linha vertical que vai da extremidade do osso externo (boca do estômago)
até o solo.
Em 1959 , a American Foundation for the Blind (AFB) recebeu subsídio para a realização
de uma Conferência nacional de OM, em Nova York, com o objetivo de estabelecer os
critérios para a seleção básica de pessoal na área de OM, desenvolver um currículo e
recomendar a duração de treinamento e recursos financeiros necessários.
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SAIBA MAIS!
Outro aspecto discutido
na Conferência em
1959 foram as vivências
com o uso de vendas.

Esta conferência teve um grande valor
para estabelecer os critérios necessários e
significativos para formação do profissional
de OM, foi a partir daí que estabeleceu-se o
período mínimo de um ano de aprendizado
para formação do especialista na área.

Acreditava-se desde aquela época que o tempo seria
importante para despertar e acomodar alguns aspectos

Figura 9: Thomas
J. Carroll

emocionais que podem surgir no decorrer do trabalho
de locomoção com pessoas deficientes visuais. Este
princípio veio de encontro com algumas características
que até hoje encontramos em alguns profissionais, como
o medo e insegurança de tomar uma distancia (necessária)
do deficiente visual em algumas situações e continuar
promovendo segurança concomitantemente.
Na década de 60 vários profissionais deram inicio a busca
pelo reconhecimento da profissão de Instrutor de Orientação

Fonte: https://pt.wikipedia.org

e Mobilidade com formação Universitária, e decorreram-se
anos até que em 1969, quase no inicio de 1970, os programas de OM passaram a formar
Especialistas Certificados por uma Universidade, a University of Northen Colorado e. Nesta
universidade procuraram não somente a formação na área de OM como professores
Especializados em Educação de deficientes visuais.
Com a aprovação de Leis sobre reabilitação nos EUA, em meados de 70, outras
universidades criaram programas de especialização e pós- graduação, tornaram estes
cursos os melhores meios de articulação e conhecimento da área de Orientação e
Mobilidade. Diversas parcerias e articulações entre Universidades e associações de e
para pessoas com deficiência visual cresceram, aumentando vertiginosamente o número
de profissionais atuando na educação e reabilitação de pessoas com deficiência visual.
Até o final do século, algumas Universidades como a Western University Michigan,
University of Arkansas e University of New York, organizaram em seus programas cursos
de diferentes graus de formação, na área de educação e reabilitação sobre a perspectiva
da OM, atendendo a demanda de pessoas com deficiência visual de diferentes faixas
etárias e características.
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Neste último tópico abordamos alguns aspectos que envolvem a formação de profissionais
na área, as iniciativas, por vezes, individuais de alguns educadores para que estabelecer
a formação e profissionalização da Orientação e Mobilidade

2.2 A Orientação e Mobilidade no Brasil
No Brasil, as primeiras iniciativas realizadas para solucionar o problema com a locomoção
das pessoas deficientes visuais começaram na década de 50, por iniciativa de Dorina de
Gouveia Nowill, presidente fundadora na época da “Fundação do Livro do Cego no Brasil”,
atual “Fundação Dorina Nowill”. Preocupada com a condição, inicialmente de inserção do
cego no mercado de trabalho, Dorina convidou o Sr. Ernest H.Getlif, superintendente da
School of Industries for de Blind, para analisar e sugerir novas propostas para as oficinas
de reabilitação.
Por meio de relato de ex-alunos e professores, como o musicografista Braille da “Fundação
Dorina Nowill” e do Instituto Padre Chico para Cegos, Sr. Zoilo Lara de Toledo, na década
40, os alunos mais velhos do instituto colaboravam com as professoras e madres no
processo de aprendizagem da locomoção dos alunos mais jovens.
Figura 10: Crianças Cegas no Patio de Escola na década de 40

Fonte: bridgemanimages.com

Os “veteranos” orientavam os “calouros” para que andassem rentes às paredes, deslizando
os dedos sobre a superfície (técnica de rastreamento) para garantirem o direcionamento.
Quando percorriam áreas livres, os alunos usavam cabos de vassoura, com objetivo
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de garantir a integridade física e utilizavam cabo de vassoura, confeccionado por eles
próprios, pois, no Instituto, havia uma oficina de confecção de vassouras e espanadores.
Durante as atividades externas, os alunos cegos formavam uma fila “indiana” e apoiados
um no ombro do outro, sempre guiados por um aluno com baixa visão, ou amblíopes,
como eram denominados, ou uma pessoa que enxergasse. Neste período, eram
totalmente dependentes para se locomover em área externa.
Também havia diversas Escolas Residenciais e Institutos de Educação para pessoas
Cegas e Amblíopes, no entanto aprendizagem formal com uso das técnicas da bengala
era desconhecida no País.
Somente no final da década de 50, em fevereiro de 1957, chegou ao Brasil Joseph Albert
Asenjo, consultor da Organização Internacional do Trabalho, patrocinado pela ONU, para
ministrar aulas para uso da bengala longa. O primeiro curso de Treinamento de Instrutores
de Orientação e Mobilidade foi criado em 1959 pelo Instituto de Reabilitação da Escola
de Medicina da Universidade de São Paulo em parceria coma “Fundação do Livro do
Cego no Brasil”. Os cursos não tiveram sequência e passaram a ter disciplinas da grade
curricular dos cursos de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, sem formação especifica na
área.
Na década de 70, acreditava-se que essas pessoas não caminhavam, se arrastavam
na difícil conquista do espaço a serem vencidos. Os profissionais ainda não atendiam a
demanda da população de deficientes visuais e os treinamentos de Orientação e Mobilidade
estavam restritos a algumas poucas Instituições Especializadas e no Departamento de
Reabilitação da FMUSP.
O MEC, em 1970, lançou a Campanha Nacional de Educação de Cegos em convenio
com a Secretaria da Educação da Bahia e Fundação do Livro do Cego no Brasil para
formação de Técnicos de Locomoção, voltado especificamente para a Reabilitação de
adultos.
O curso de 592h, ministrado em 1976, teve professores de disciplinas específicas e
estágios práticos supervisionados, com uma grade curricular, conforme se pode ver a
seguir:
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Quadro 1: Grade do curso de formação de Técnicos de Locomoção (1976)
Ciclo Básico
ANATOMIA

82H

HISTOLOGIA

20H

EMBRIOLOGIA

50H

FISIOLOGIA

40H

PATOLOGIA

40H

Ciclo Profissionalizante
OFTALMOLOGIA

30H

REABILITAÇÃO

10H

ESTUDOS PSICO-SOCIO-CULTURAL DA CEGUEIRA

20H

REABILITAÇÃO DO CEGO E DEFICIENTE DA VISÃO

40H

NOÇÕES DE FISIOTERAPIA

20H

AUDIOLOGIA

10H

MÉTODOS DE COMUNICAÇÃO

20H

Parte Prática Supervisionada
ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE, PERIPATOLOGIA,
PROPEDEUTICA, DIAGNÓSTICO, TERAPIA DA OM

100H

TREINAMENTO E ADESTRAMENTO

100H

AVALIAÇÃO

10H

Fonte: DEaD / IFCE (2016)

Os cursos ministrados em 1978 e 1986 eram semelhantes ao primeiro curso, com as
atualizações e adequações de acordo com a evolução e novas tecnologias da área,
contudo o enfoque era totalmente clínico, na área de reabilitação, sem nenhuma
perspectiva educacional voltada para o desenvolvimento de programas para crianças
deficientes visuais.
A OM, mais uma vez, foi submetida a programas de educação continuada sem
aprofundamento teórico e prático com a carga horária de 30h ou 40h, impossibilitando
o profissional de exercer a função de profissional Especialista em OM e de elaborar
programas específicos.
A partir de iniciativa das Associações e Instituições, de e para deficientes visuais, em
conjunto com as Secretarias de Educação Especial de cada Estado, diversos projetos
foram elaborados nas décadas de 90. Dessa forma teríamos um número maior de alunos
atendidos na área de Orientação e Mobilidade. Tal necessidade surgiu em virtude da
legislação e estatutos que estabeleceram a “Inclusão” do aluno Deficiente visual nas
escolas publicas.
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O

Governo

Federal

também

preocupado em melhorar as condições
de locomoção destes alunos deficientes
visuais nas escolas Públicas (estaduais
e municipais), como uma medida de
apoio as “Leis da Inclusão”, montou o
Projeto “IR e VIR” que atendeu todas

SAIBA MAIS!
Esses cursos compreendiam
a carga de 80 a 120 horas,
divididos entre aulas teóricas
e práticas, ministradas em período integral,
contemplando educadores de deficientes
visuais de Norte a Sul do País.

as regiões do País na formação de
“Profissionais na área de Orientação e Mobilidade, com apoio para sua execução da
Secretaria de Educação Especial do MEC, da ABEDEV (Associação de Educadores de
Deficientes visuais) e UBC (União Brasileira de Cegos) que hoje conhecemos como ONCB
(Organização Nacional de Cegos do Brasil).
Figura 11: Curso de OM em Vitória-ES/2009

Fonte: DEaD / IFCE (2016)

Ainda assim preocupada com a escassez de formação de profissionais, a UNICID
(Universidade Cidade de São Paulo), em 2000, reuniu e montou o primeiro Curso de
Especialização (lato sensu) em Orientação e Mobilidade, com 360h, abrangendo todas
as etapas de desenvolvimento de uma pessoa com deficiência visual, com enfoque
educacional, desde a estimulação do infantil até o escolar, e do adulto até o processo de
envelhecimento.
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A grade curricular foi ampliada e algumas outras especificidades foram incorporadas ao
programa como disciplinas que envolveriam o desenvolvimento infantil, didática geral,
aspectos relacionados à baixa visão, múltiplas deficiências e características do processo
de envelhecimento.
Tivemos até 2003 mais duas turmas de profissionais formados com 360h presenciais
pela UNICID, suprindo grande parte da defasagem de profissionais nos diversos setores
de educação e reabilitação de pessoas cegas no Estado de São Paulo.
Preocupados com o grande número de alunos com deficiência visual, inseridos nas
escolas públicas, a Secretaria de Educação Especial do MEC, em conjunto com a
Associação Brasileira de Educadores de Deficientes Visuais (ABDEV), e União Brasileira
de Cegos (UBC), (atualmente Organização Nacional de cegos no Brasil- ONCB), criaram
diversos Projetos de Capacitação de profissionais de OM, carga horária de 80 ou 120
horas presenciais e intensiva. Para a realização destes contaram com o apoio e parceria
das Secretarias de Educação Especial em diversos estados ( Santa Catarina, Mato
Grosso do Sul, Bahia, Rondônia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Rio Grande do Norte,
Pernambuco, Alagoas, Piauí, Mato Grosso, Amazonas), desta forma conseguimos até o
momento suprir parte da demanda no nosso País.
Neste tópico apresentamos relatos e parte da historia que envolve a formação,
comportamento da sociedade, capacitação de profissionais e professores de Orientação
e Mobilidade. Alinhamos a importância do uso da bengala para proporcionar autonomia
e segurança na locomoção de pessoas com deficiência visual e proporcionamos uma
reflexão quanto aos aspectos que envolvem a área.
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AULA

1

As tecnologias assistivas e os
recursos utilizados pelas pessoas
com deficiência visual em sua
orientação e mobilidade

Olá cursista!
Nesta aula, discutiremos acerca do conceito de tecnologia assistiva e dos recursos
utilizados pelas pessoas com deficiência visual em sua orientação e mobilidade. Iremos
aprender informações importantes a respeito das tecnologias assistivas e as “maravilhas”
que elas têm proporcionado à vida das pessoas com deficiência. Conheceremos os
diferentes tipos de bengalas e o cão-guia, recursos que possibilitam a locomoção das
pessoas com deficiência visual.
Para o melhor entendimento da nossa aula, vamos dividi-la em três tópicos. Os conteúdos
são importantes para o reconhecimento dessas tecnologias, suas características e
aplicabilidades. Esperamos que goste de nossas reflexões!

Objetivos
•
•

Compreender os conceitos de tecnologia e de tecnologias assistivas
Conhecer as tecnologias assistivas utilizadas pelas pessoas com deficiência visual
em sua orientação e mobilidade

Aula 1
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TÓPICO 1

N

Tecnologias Assistivas
OBJETIVOS
 Refletir sobre o conceito de tecnologia
popularmente conhecido
 Compreender o conceito de tecnologia assistiva
 Conhecer alguns exemplos de tecnologias
assistivas

este tópico, discutiremos sobre o conceito de tecnologia em geral, pois algumas
pessoas têm entendimentos errôneos quanto ao conceito de tecnologia.
Desmitificaremos a ideia do termo como apenas um conjunto de equipamentos

eletrônicos de última geração. Nesta perspectiva, apresentaremos as tecnologias assistivas
enquanto elementos essenciais no tocante ao apoio e à suplementação das necessidades
das pessoas com deficiência, de modo a favorecer seu processo de inclusão.
Em primeiro lugar, vamos entender a definição de tecnologia. Para você, o que é tecnologia?
A palavra tecnologia é de origem grega (“téchne”, técnica, arte ou ofício e “logia”, estudo

de algo). Em poucas palavras, podemos dizer que a tecnologia é um conjunto de técnicas,
instrumentos e métodos que visam aperfeiçoar/facilitar ações, resolver problemas
ou executar uma tarefa específica. Consiste em aplicações práticas do conhecimento
científico em diversas áreas de pesquisa.
São exemplos de tecnologias a roda, a escrita, as tecnologias militares, as tecnologias

SAIBA MAIS!

das grandes navegações, as invenções

Para ler mais sobre o conceito
de tecnologia, acesse http://
w w w. t e c m u n d o . c o m . b r /
tecnologia/42523-o-que-e-tecnologia-.htm

tecnológicas da Revolução Industrial,
etc. A partir do século XX, destacamse as tecnologias digitais de informação
e comunicação e ainda as tecnologias
que englobam a utilização de Energia

Nuclear, Nanotecnologia, Biotecnologia...
Agora que já sabemos o que significa tecnologia, podemos falar sobre tecnologia assistiva.

O que é tecnologia assistiva?
Tecnologia assistiva é um termo ainda novo que pode ser definido como produtos,
metodologias e serviços que objetivam promover a autonomia, qualidade de vida e
inclusão social das pessoas com deficiência.
184

Tecnologia Assistiva: Estratégias e Práticas na Orientação e Mobilidade

As Tecnologias Assistivas contribuem no sentido de otimizar a comunicação, facilitar a
mobilidade das pessoas com deficiência, ajudá-las a controlar seu ambiente e favorecer
sua aprendizagem, contribuindo assim com sua inclusão social.
A tecnologia assistiva é materializada em produtos ou recursos fabricados em série ou
sob medida, utilizados para aumentar, manter ou melhorar as capacidades funcionais
das pessoas com deficiência. Compreendem itens comumente usados por pessoas
sem deficiência, mas com adaptações para o uso de pessoas com deficiência, tais
como brinquedos, roupas, computadores, automóveis, entre outros. Também há itens
específicos, feitos exclusivamente para a utilização de pessoas com deficiência, como
próteses, cadeiras de rodas, aparelhos auditivos, bengalas, etc.
Também são consideradas tecnologias
assistivas metodologias e serviços
que auxiliam diretamente uma pessoa
com deficiência, como a adaptação de
um automóvel para que seja conduzido
por uma pessoa de cadeira de rodas;
o trabalho prestado por um intérprete
de Libras; a transcrição de um texto
para o Sistema Braille; o atendimento
em Orientação e Mobilidade prestado
por um professor a uma pessoa com
deficiência visual, no qual este irá

SAIBA MAIS!
Para ler mais sobre
tecnologia assistiva, acesse
http://www.galvaofilho.net/
TA_dequesetrata.htm e http://www.infoesp.
net/CAT_Reuniao_VII.pdf
Para conhecer os produtos de tecnologia
assistiva que são fabricados e/ou distribuídos
no Brasil, bem como obter os contatos das
empresas que comercializam cada produto,
acesse o Catálogo Nacional de Produtos de
Tecnologia Assistiva, disponível em http://
assistiva.mct.gov.br

trabalhar com o aluno as técnicas de manuseio dos recursos de orientação e mobilidade:
pré-bengala, bengala, piso podo tátil, sinal sonoro, etc.
No tópico 2, conheceremos as tecnologias assistivas aplicadas à orientação e mobilidade
das pessoas com deficiência visual.
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TÓPICO 2
Figura 1: Pessoa cega
usando uma bengala

Tipos de Bengalas
OBJETIVO
 Conhecer os diferentes tipos de bengalas, suas
características e forma de utilização.

A

bengala que o cego utiliza tem a forma
de um bastão e serve para orientar sua
locomoção. Ela funciona como a extensão

do dedo indicador da pessoa cega, como se esta
estivesse tateando o chão para saber onde pode
pisar. Em outras palavras, ela ajuda a detectar
obstáculos presentes em seu caminho, como
degraus, árvores, buracos, paredes, entre outros,
para que, assim, essa pessoa possa desviar-se
Fonte: www.gettyimages.com.br/

com segurança desses obstáculos e continuar sua
caminhada.

Ao utilizar a bengala, a pessoa cega a
desloca para a direita e para a esquerda,
dando pequenos toques no chão, no
ritmo dos seus passos. Perna direita à
frente, bengala para a esquerda; perna
esquerda à frente, bengala para a direita.
Esse movimento forma um ângulo de

A bengala utilizada pela
pessoa cega não é a mesma
utilizada por uma pessoa
idosa para se apoiar ao andar,
tampouco a muleta utilizada
por pessoas com deficiência nos membros
inferiores. Estas também são Tecnologias
Assistivas, mas destinadas a outro público.

proteção que irá detectar os obstáculos
à frente.
Pode parecer assustador andar apenas guiado por uma bengala. Mas, no atendimento
em Orientação e Mobilidade, são trabalhadas técnicas que proporcionam a pessoa com
deficiência visual segurança e atenção ao fazer uso da bengala.
A seguir, serão apresentados os diferentes tipos de bengalas, recursos utilizados pelas
pessoas cegas em seu processo de aprendizagem no atendimento em Orientação e
Mobilidade.
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a) Pré-bengala

Figura 2: Exemplo de pré-bengala

A pré-bengala consiste em brinquedos que
são apresentados à criança cega desde cedo,
com o objetivo de despertá-la acerca da
importância da bengala em sua mobilidade e
independência. Costuma ser feita em plástico,
formada por um bastão que apresenta,
em uma das extremidades, uma base para
segurar e, na outra, formas diversificadas de
brinquedos. Esses brinquedos geralmente
são carrinhos ou animais com rodinhas, o
que permite o deslocamento no solo. Desta

Fonte: https://www.wikipedia.org/

forma, a criança pode empurrar e se deslocar
com segurança e eficiência em um ambiente. Ao utilizar a pré-bengala, a criança apenas
empurra, sem fazer os movimentos de direita e esquerda de acordo com os passos.
Esse recurso é utilizado de forma lúdica com o propósito de trabalhar conceitos básicos
relacionados à orientação e mobilidade. À medida que a criança utiliza a pré-bengala,
sua postura, ao se locomover, vai sendo preparada para o manuseio correto da bengala,
bem como para o uso das técnicas de orientação e mobilidade.
Observa-se que, quanto mais cedo a criança vivenciar situações com o uso da prébengala, mais rápido ela adquirirá autonomia e segurança em seu processo de mobilidade,
estando apta à utilização da bengala.
b) Bengala longa

A bengala longa foi o primeiro modelo de bengala utilizado pelas pessoas cegas no
desenvolvimento da orientação e mobilidade. Ela tem a forma de um bastão inteiriço,
geralmente feita em alumínio, fibra de vidro ou fibra de carbono. Em suas extremidades,
tem-se uma base para segurar, a qual
chamamos de luva, feita em náilon ou
borracha; e uma ponteira, que fica em
contato com o chão, feita em náilon.
O tamanho ideal da bengala longa a ser
utilizada varia de acordo com a altura
da pessoa cega. Como padrão, com
a bengala na posição vertical e com a
ponteira encostando no chão, a luva

VOCÊ SABIA?
Dependendo do fabricante, as
bengalas têm seus tamanhos
referenciados em centímetros
ou polegadas. Sabendo que uma polegada
equivale a 2,54 cm, podemos concluir que uma
bengala de 46 polegadas, equivale a 116.84
centímetros. Desta forma, é bom saber qual o
tamanho ideal da bengala a ser utilizada nas duas
unidades de medida.
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deve alcançar o esterno, osso presente no tórax, região mais conhecida como “boca do
estômago”.
A bengala longa é utilizada no processo de aprendizagem da orientação e mobilidade,
sendo seu uso posterior ao da pré-bengala. Com ela, a pessoa cega já passa a fazer os
movimentos de toques laterais de acordo com os passos.

VOCÊ SABIA?
Devido ao atrito da ponteira com o chão, ocasionado pelo movimento da bengala,
essa ponteira tende a ficar desgastada depois de algum tempo de uso, sendo
necessária a sua troca para que não fique o metal da bengala em contato com o piso. Caso a bengala
fique sem ponteira, a mobilidade com ela passa a ser desconfortável, pois emite mais barulho ao
tocar determinados tipos de solos e pode prender em pequenas ranhuras.

c) Bengala dobrável

A bengala dobrável é o tipo de bengala
mais utilizado entre os cegos. É quase
como a longa, mas apresenta a vantagem
de possibilitar a diminuição do seu
tamanho quando não está sendo utilizada.
Isso a torna mais prática, pois pode ser
guardada no bolso ou na bolsa.

Figura 3: Exemplo de bengala dobrável

Esse tipo de bengala se divide em luva,
gomos, ponteira e elástico. Os gomos
constituem o corpo da bengala. Consistem
em pequenos canos de alumínio, fibra
Fonte: DEaD / IFCE (2016)

VOCÊ SABIA?
O elástico utilizado na
bengala dobrável tem a forma
arredondada, sendo colocado
com duas ou mais voltas, para diminuir a perda
da elasticidade ou possibilidade de quebra. Se
algum desses incidentes acontecer e se for
necessária a substituição do elástico, este pode
ser obtido em lojas de materiais de costura e
trocado facilmente.
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de vidro ou fibra de carbono, com
encaixes que permitem suas junções.
A quantidade de gomos pode variar
entre 4 e 7, de acordo com o modelo e
o tamanho da bengala.
O elástico é passado por dentro dos
gomos, ficando preso à luva em uma
extremidade e à ponteira na outra,
formando

um

bastão
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com

várias

divisões. Para desmontar, basta ir puxando os gomos, que o elástico estica e permite a
dobra. Para montar, basta segurar na luva e soltar os gomos na posição vertical, que eles
se encaixam um no outro, devido à contração do elástico.
A luva e a ponteira da bengala dobrável têm as mesmas funções e características que
os da bengala longa, com a diferença que em alguns modelos, existe, na luva da bengala
dobrável, um elástico que serve para prender a bengala quando estiver desmontada,
evitando que ela monte sozinha. Esse pode ser o mesmo elástico que percorre todo
corpo da bengala ou pode ser outro elástico exclusivo para essa função.
Já a ponteira para bengala dobrável possui uma região para prender o elástico que
fica encaixada no último gomo. Apresenta modelos diferentes, podendo ser fixa, com
extremidade reta ou arredondada, ou como um roller. Este modelo, por sua vez, consiste
em um rolamento que permite que a pessoa cega faça os movimentos de toques laterais
sem retirar a bengala do solo, proporcionando um movimento mais agradável e menos
cansativo. Em caso de desgaste da ponteira, esta também necessita ser substituída.

SAIBA MAIS!

A bengala dobrável comumente é

Para saber mais sobre o porquê
da bengala branca, acesse
http://www.bengalalegal.com/
bengala-branca

encontrada na cor branca ou na cor
de metal cromado. Alguns modelos
têm o último gomo revestido com um
adesivo fosforescente. Isso permite
a melhor visualização da presença de

uma pessoa com deficiência visual em ambientes de pouca luminosidade. Ideal para a
utilização durante a noite em ambientes urbanos.
Quanto ao tamanho, a bengala dobrável, assim
como a bengala longa, depende da altura do
seu usuário. A referência para o tamanho ideal
da bengala dobrável é a mesma que a da longa:
comprimento que alcance a altura do externo.
Existem vários modelos de bengala dobrável.
Eles se diferenciam em relação à espessura, ao
material utilizado, ao peso e à resistência. Cada
cego tem seu modelo favorito de bengala para

VOCÊ SABIA?
Existe
ainda
a
bengala
retrátil,
porém ela não tão
comumente utilizada pelos cegos como
a dobrável. Ela se assemelha a uma
antena de rádio. Para montar, devemse puxar as peças umas de dentro das
outras. Para desmontar, pressionam-se
as peças umas sobre as outras.

cada ocasião.
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d) Bengala eletrônica

Damos o nome de bengala eletrônica a toda bengala, longa ou dobrável, que possui
sensores eletrônicos acoplados. Esses sensores têm como objetivos obter informações
quanto à presença de obstáculos à frente e disponibilizar essas informações de forma
acessível à pessoa cega, proporcionando, assim, mais segurança em sua locomoção.
Esse tipo de bengala é utilizado da mesma forma que efeito com as bengalas longa e
dobrável, observando-se os movimentos de toques laterais. A única diferença é que a
informação da presença de obstáculos à frente é obtida antes da bengala tocar neles.
Dependendo do modelo, a forma
de disponibilização das informações
pode variar. Em algumas, o feedback é
sonoro em forma de bips, em outras,
as informações são de natureza tátil,
expressando em forma de vibrações.
Umas detectam obstáculos aéreos e
terrestres, enquanto outras apenas
detectam obstáculos terrestres.

SAIBA MAIS!
Para saber mais sobre as
bengalas eletrônicas, leia
o artigo Uma Avaliação da
Bengala Eletrônica (tecnologia assistiva), para a
Melhoria de Mobilidade dos Deficientes Visuais.
Nesse artigo, foram utilizados três modelos de
bengalas eletrônicas.
Para ler mais sobre o desenvolvimento de
bengalas eletrônicas, acesse

À medida que o obstáculo se aproxima,

Bengala sensorial ajuda na locomoção de cegos

o feedback é mais intermitente. Ou

PADEVI – Protótipo de Auxilio a Deficientes
Visuais

seja, quando a bengala detecta um
obstáculo, ela começa a emitir bips
ou vibrações em determinado espaço
de tempo. À medida que a pessoa
cega se aproxima do obstáculo, esse
intervalo vai diminuindo. A distância
para a detecção dos obstáculos varia

Bengala eletrônica sinaliza obstáculos para o
deficiente visual
Brasileiro cria bengala eletrônica de baixo custo
para deficientes visuais
FISL 16: ‘Bengala smart’ para cegos ganha
campeonato de robótica

de acordo com o modelo.
Normalmente o manuseio desse tipo de equipamento é simples, não exigindo tantos
conhecimentos da pessoa cega além da utilização da bengala tradicional. Embora a
bengala eletrônica tenha alcance maior que o de uma bengala comum, sua utilização
ainda não é muito popular, pois a maioria dessas tecnologias são desenvolvidas em
outros países, sendo taxadas de muitos impostos. Além disso, nessas bengalas, os
sensores precisam ser pequenos e leves para não afetar o design e o peso, o que acaba
por encarecer sua produção, importação e comercialização.
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Podemos também dar o nome de bengala eletrônica a todo equipamento eletrônico
preso ao corpo da pessoa cega, utilizado ou não em conjunto com a bengala tradicional,
que se utiliza de sensores para informar que existem obstáculos à frente.
Atualmente, muitos desses equipamentos vêm surgindo em várias partes do mundo, frutos
de pesquisas e trabalhos de equipes de Engenharia, que visam desenvolver soluções
para proporcionar melhores formas de locomoção das pessoas cegas. Costumam vir em
forma de itens comuns do dia a dia, tais como Bonés, pulseiras, sapatos, etc.
Essas e outras invenções são ideias muito criativas, mas ainda necessitam de
experimentação para obterem aprovação unânime de eficiência. Tudo indica que, em
um futuro próximo, veremos o desenvolvimento dessas invenções e o surgimento de
novas criações com mais precisão, qualidade e custo reduzido. Isso contribuirá para
a popularização dessas tecnologias e consequentemente melhorias no processo de
orientação e mobilidade das pessoas com deficiência visual.
Além das bengalas tradicionais e das inovações tecnológicas, existe ainda outro recurso
de tecnologia assistiva que proporciona segurança e autonomia às pessoas cegas. Este
recurso pode ser considerado como “o melhor amigo do cego”. É conhecido como Cãoguia. Ele será o tema do nosso próximo tópico.
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TÓPICO 3

O

Cão-guia
OBJETIVO
 Obter informações relativas ao cão guia, suas
atribuições e seu treinamento

cão-guia é um cachorro rigorosamente treinado que ajuda uma pessoa cega a
se locomover. Ele guia seu acompanhante, ajudando-o a desviar de obstáculos,
tais como buracos, postes, lixeiras, telefones públicos, galhos de árvores, dentre

outros obstáculos, sejam eles terrestres ou aéreos.
Em vez de uma coleira, o cachorro utiliza uma guia. Esta guia consiste em uma espécie
de “colete” que veste o cão, com uma alça rígida, na qual a pessoa cega segura para ser
guiada. O cão “sabe” que, enquanto está com a guia, está a “trabalho”, portanto precisa
estar atento ao ambiente a sua volta e aos comandos do seu acompanhante. Sem a guia,
ele “entende” que está liberado para ser um cachorro normal.

A) Atribuições de um Cão-guia
Entre as atribuições de um cão-guia estão

192

•

Manter-se firme, sempre à
esquerda ou um pouco à frente
da pessoa cega

•

Mover-se em qualquer direção
apenas quando ordenado

•

Ajudar a pessoa cega a localizar
e utilizar os transportes públicos

•

Ignorar
distrações,
como
pessoas, outros animais, cheiros

•

Permanecer deitado enquanto
seu acompanhante estiver sentado

•

Reconhecer e evitar caminhos com obstáculos

•

Sempre parar em topo ou pé de escadas até que receba ordem para seguir

Figura 4: Cão-guia

Fonte: www.gettyimages.com.br/
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•

Guiar a pessoa cega até entradas, saídas, escadas, rampas, escadas
rolantes, elevadores, acentos vagos, dentre outros

•

Obedecer aos comandos verbais de seu acompanhante.

B) Locais onde o cego pode andar com um Cão-Guia
A circulação de um cego com seu cão-guia deve ser aceita em espaços públicos ou
privados, pois o cão está a trabalho e não se trata de um cachorro qualquer. A pessoa
cega precisa dele para se locomover. Proibir a presença deles em algum ambiente é o
mesmo que negar ao cego o seu direito de ir e vir.
Agora você deve estar se perguntando: quer dizer que o cego vai andar com um
“CACHORRO” em todos os ambientes que frequentar? Sim!
Para a garantia desse direito que, aqui no Brasil, foi instituída a LEI Nº 11.126, DE 27
DE JUNHO DE 2005, regulamentada pelo DECRETO Nº 5.904, DE 21 DE SETEMBRO
DE 2006.
VOCÊ SABIA?
Constitui ato de
discriminação,
a
ser apenado com
interdição e multa, qualquer tentativa
voltada a impedir ou dificultar o direito
da pessoa com deficiência visual
acompanhada de cão-guia de ingressar
e de permanecer com o animal em
todos os meios de transporte e em
estabelecimentos abertos ao público,
de uso público e privados de uso
coletivo. (Art. 3o da Lei nº 11.126/2005).

C) Dificuldades impostas pela sociedade na utilização do Cão-Guia
Infelizmente, mesmo com o esse direito
previsto em lei, a sociedade brasileira não tem
respeitado o trabalho dos cães-guia, proibindo
sua presença em alguns espaços. Vale ressaltar
que isso constitui em crime e a pessoa cega
tem o direito de levar a questão a juízo.
Outro fato que atrapalha o trabalho dos cãesguia é a frequente insistência das pessoas em
distrair o cão enquanto este está trabalhando.
Como se trata de um belo cachorro, muitas
pessoas não se contentam e acabam por

acariciá-lo ou chamá-lo. Isso não está certo. O cão está a trabalho. Atividade a qual é
de extrema responsabilidade e exige muita atenção. Qualquer deslize do cachorro pode
ocasionar em um acidente com a pessoa cega. Ao se deparar a um cego com um cãoguia, proceda da seguinte forma:
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COMO AGIR AO SE DEPARAR COM UM CÃO-GUIA
•
Jamais toque em um cão-guia quando ele estiver guiando
•

Caso esteja acompanhado com outro cachorro ou uma criança, controle-os
para que não interajam com o cão-guia

•

Nunca ofereça alimentos a um cão-guia. Apenas seu dono deve alimentá-lo

•

Ao abordar uma pessoa cega com um cão-guia, dirija-se a ela e não ao
cachorro. Aproxime-se pelo lado direito, deixando o lado esquerdo para o cão

•

Se um cego acompanhado de um cão-guia perguntar como chegar a
algum lugar, dê informações claras para que ele possa passar os comandos
corretamente ao seu guia

•

Não toque em um cão-guia, em sua coleira nem na pessoa cega sem avisar,
mesmo que estejam parados.

d) O Treinamento de um Cão-Guia

O cão-guia é treinado para ser muito atencioso e dedicado ao seu acompanhante,
mesmo quando este não está precisando dele. Obedece a comandos verbalizados e
nunca atende a comandos que possam colocar em perigo o seu acompanhante. Quando
não está trabalhando, é um cachorro comum, geralmente, dócil e brincalhão.
Os cães são adestrados rigorosamente em escolas de treinamento especializado,
normalmente sem fins lucrativos, desempenhando seus trabalhos por meio de doações.
São responsabilidades dessas escolas:
•

Criar filhotes para que se tornem cães-guia

•

Treinar os cães-guia

•

Treinar novos treinadores e instrutores

•

Analisar a combinação entre cada cão-guia e seu acompanhante

•

Treinar os novos acompanhantes

•

Conscientizar a sociedade quanto ao trabalho dos cães-guia

•

Avaliar e decidir quando o cão-guia deve ser aposentado

•

Buscar lares para cães-guias aposentados.

É isso mesmo, aposentado! O cão também tem direito. O trabalho árduo de um cão-guia
exige bastante saúde física e mental. Por isso, quando o cão alcança a idade entre os 8
ou 10 anos, chega ao ponto de se aposentar. Sendo colocado para adoção.
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As raças comumente utilizadas como cães-guia são labrador, golden retriever e pastor
alemão. Estas são preferidas por apesentarem cães de força, inteligência, afabilidade
e adaptabilidade. Mas não são todos os cachorros dessas raças que podem exercer a
atividade de cão-guia. Ainda filhotes, devem demonstrar qualidades essenciais, como fácil
aprendizado, concentração, boa memória, inteligência e saúde excelente. Não podem
apresentar problemas de socialização com outros animais e tendência à agressividade.
Não são, ainda, todos os selecionados que conseguem chegar ao fim do treinamento.
A primeira fase do treinamento do cão vai dos três meses de vida até completar um
ano. Esse período recebe o nome de fase de socialização. O cachorro passa a conviver
com o treinador ou com uma família voluntária para aprender a conviver em ambiente
social, aprendendo a fazer suas necessidades fisiológicas em locais apropriados e alguns
comandos básicos.
Depois disso, durante seis meses ou mais, acontece o treinamento específico. Trata-se
de um treinamento bastante rigoroso, árduo e gradativo. Período em que o cão aprende
a desviar de obstáculos, atravessar ruas, identificar objetos, encontrar entradas e saídas,
ou seja, aprender todos os conhecimentos de que ele precisa saber para ser um guia.
A pessoa cega também deverá ser selecionada de acordo com critérios específicos
e deverá passar por um curso para aprender a lidar com o cão. Esse curso se faz
necessário, pois, ao substituir a bengala pelo cão-guia, a pessoa cega não tem mais o
contato que tinha com os obstáculos através da ponta da bengala. Deverá agora sentir os
movimentos do corpo do cão por meio da guia e, através desses movimentos, identificar
a direção a seguir, os degraus a subir e a descer... O curso, também conhecido como
período de adaptação, tem duração média de um mês, tendo como mediador, o treinador
do cachorro e o instrutor do cego, ou o treinador do cachorro/instrutor do cego.

E) Como adquirir um Cão-Guia
Infelizmente o cão-guia não é muito utilizado no Brasil, devido ao custo de seu treinamento
e de sua aquisição, existindo apenas cerca de 60 a 70 em efetivo exercício. Eles são mais
populares na Europa e nos EUA.
No Brasil, o cão é doado gratuitamente pelas ONGs. O cego tem apenas que custear a
alimentação e a saúde do cão a partir do momento que o recebe. É possível comprar um
cão-guia no exterior. O investimento custa em média R$25.000,00.
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As principais instituições brasileiras especializadas no treinamento
de cães-guia são
•

Cão Guia Brasil www.caoguiabrasil.org

•

Associação Cão Guia de Cego www.caesguia.com.br

•

Escola de Cães-Guia Helen Keller www.caoguia.org.br

•

Projeto Cão-Guia - ONG Integra www.projetocaoguia.com.br

SAIBA MAIS!
Leia uma notícia sobre a aquisição de cães-guia em
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010/04/brasil-tem-cerca-de-60-caesguia-para-14-milhao-de-cegos-segundo-ongs.html

Cada instituição treinadora de cães-guia possui uma lista de espera para seleção das
pessoas cegas a receberem a doação de um cão-guia. Essa seleção possui critérios,
como
•

O solicitante deve ser legalmente considerado cego

•

Ser adulto

•

Possuir boa saúde física e mental

•

Saber manusear a bengala

•

Ter boa noção de direção e sentido

•

Gostar e saber lidar com o cão

•

Ser capaz de prover os cuidados necessários ao animal, como alojamento e
alimentação

•

Querer o cachorro para propósitos de mobilidade.

Além desses critérios, são avaliados os perfis de cada cão e cada solicitante. Isso se faz
necessário, pois o cego e seu futuro cão-guia devem ser compatíveis. Por exemplo, um
cão mais agitado costuma auxiliar pessoas mais jovens, com vida mais ativa. Já um cão
mais tranquilo costuma auxiliar pessoas com vida menos ativa.
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VOCÊ SABIA?
Centros de formação de
treinadores e instrutores de
cães-guia serão criados nos
Institutos Federais e um deles será no Instituto
Federal do Ceará, na cidade de Limoeiro do Norte.
Saiba mais sobre esses centros de formação
acessando o site http://www1.folha.uol.com.br/
cotidiano/2016/06/1782762-brasil-tera-maiscinco-centros-para-formar-treinadores-de-caesguia.shtml#news

Depois dessa explicação sobre os
cães-guia, chegamos ao fim da nossa
aula. Conhecemos aqui os recursos
de tecnologia assistiva utilizados pela
pessoa cega em sua locomoção.
Na próxima aula, apresentaremos os
recursos de adaptação de ambientes,
bem como os softwares leitores de
tela para computadores e dispositivos
móveis.

Veremos

como

esses

softwares podem ajudar na orientação
e mobilidade das pessoas com deficiência visual.
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AULA

2

Sinalizações para Ambientes
Físicos e Softwares Úteis às
Pessoas com Deficiência Visual

Caro(a) cursista,
Nesta aula, refletiremos acerca das sinalizações visuais, sonoras e táteis para ambientes
físicos. Essas sinalizações visam proporcionar maior autonomia na orientação e mobilidade
das pessoas com deficiência visual. Também na aula 2, conheceremos alguns softwares
para computadores e smartphones úteis às pessoas com deficiência visual em seu dia a
dia, inclusive na orientação e mobilidade.
No primeiro tópico desta aula, estudaremos as sinalizações que viabilizam a orientação e
mobilidade das pessoas com deficiência visual previstas pela ABNT. Conheceremos suas
características, seus padrões de instalação e suas formas de utilização. As sinalizações
para ambientes físicos são definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT). Elas seguem padrões que possibilitam uma utilização autônoma e segura dos
ambientes físicos a todas as pessoas com deficiência, independentemente de idade,
estatura, limitação de mobilidade ou percepção sensorial.
No tópico 2, conheceremos softwares Ampliadores de Tela, Leitores de Tela e outros
específicos para computadores e smartphones, que proporcionam às pessoas com
deficiência visual mais autonomia nos estudos, trabalho, lazer e inclusive na orientação
e mobilidade, suas características e como alguns deles podem auxiliar na orientação e
mobilidade das pessoas com deficiência visual.
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Os conteúdos tratados aqui são importantes para o reconhecimento dessas tecnologias,
suas características e aplicabilidades. Esperamos que você goste de aprender sobre essas
tecnologias assistivas.

Objetivos
•
•

Conhecer as sinalizações úteis à orientação e mobilidade das pessoas com deficiência
visual para ambientes físicos previstas pela ABNT
Conhecer os softwares para computadores e smartphones úteis às rotinas das
pessoas com deficiência visual

Aula 2
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TÓPICO 1

A

Sinalizações para Ambientes Físicos
OBJETIVO
•

Conhecer as características, os padrões de instalação
e as formas de utilização das sinalizações para
ambientes físicos desenvolvidas para a OM

Norma Técnica Brasileira (NBR) 9050/2015 está atualmente em sua terceira
edição. Ela estabelece critérios e parâmetros técnicos de acessibilidade a serem
observados em projetos, construções, instalações e adaptações de edificações,

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Neste tópico, conheceremos as sinalizações
visuais, sonoras e táteis para ambientes físicos, previstas nesta norma, perceptíveis às
pessoas cegas e com baixa visão. Conheceremos também suas características, padrões
de instalação e formas de utilização. Então vamos lá!

1. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Antes de adentrarmos no estudo das sinalizações para ambientes físicos, conheceremos
as características das informações utilizadas nas sinalizações para garantir uma adequada
comunicação com as pessoas com deficiência visual. Essas informações devem ser
simples, objetivas e de fácil compreensão, dispostas de forma visual, sonora e tátil.
Vejamos cada uma delas a seguir.

1.1. Informação e Comunicação Visual
Consiste em mensagens de texto, símbolos e contraste visual. São destinadas a pessoas
videntes, porém também compreendidas por pessoas com baixa visão, desde que sejam
apresentadas de forma adequada à sua visualização.
a) Mensagens de texto
A redação do conteúdo escrito deve
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•

Ser objetiva

•

Conter sentença completa, na ordem: sujeito, verbo e predicado

•

Estar na forma ativa e não passiva
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•

Estar na forma afirmativa e não negativa

•

Enfatizar a sequência das ações

•

Combinar letras maiúsculas e minúsculas em sentenças longas e usar apenas
as letras maiúsculas em frases curtas

•

Utilizar fontes sem serifas, como arial, verdana, helvética, univers e folio. Elas
são fontes mais agradáveis à leitura, com formato constante, sem muitas
curvas, bordas e retoques;

•

Evitar efeitos em fontes, tais como negrito, itálico, sublinhado e taxado

•

Evitar textos na vertical.

b) Símbolos
Os símbolos consistem em representações gráficas convencionadas. Normalmente
aparecem acompanhados de textos, porém por si só são capazes de expressar
mensagens. São legíveis e de fácil compreensão, possibilitando sua interpretação por
pessoas estrangeiras e analfabetas.
Os símbolos devem ser fixados em locais estrategicamente visíveis, com altura média,
que possibilite a visualização por todos independentemente da altura ou posição de
observação. O símbolo deve atender às seguintes condições:
•

Ter tamanho de no mínimo 8 cm

•

Possuir contornos fortes e bem definidos

•

Ser simples nas formas e possuir poucos detalhes

•

Possuir estabilidade de forma

•

Ser convencionado internacionalmente

•

Vir acompanhado de texto escrito em tinta e em relevo ou Braille.

A indicação de acessibilidade aos serviços, edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos por pessoas com deficiência deve ser feita por meio do símbolo
internacional de acesso (figura 1).
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Figura 1: Símbolo internacional de acesso

Fonte: http://www.gettyimages.com/?corbis

Embora representado por uma cadeira de rodas, este símbolo representa a acessibilidade
a todas as pessoas com deficiência. Deve ser utilizado em locais acessíveis tais como
entradas, vagas de estacionamento de veículos, regiões de embarque e desembarque de
passageiros com deficiência, sanitários, áreas de assistência para resgate, refúgio, saídas
de emergência, locais reservados para pessoas em cadeira de rodas e equipamentos e
mobiliários preferenciais para o uso de pessoas com deficiência.
Existem também símbolos relacionados a deficiências específicas. No caso da deficiência
visual, temos
• O símbolo internacional de pessoas com deficiência visual.

Fonte: https://pt.wikipedia.org

• O símbolo internacional de pessoa com deficiência visual
acompanhada de cão-guia.
Esses

símbolos

são

utilizados

para

indicar

locais,

equipamentos, mobiliário e serviços destinados a pessoas com
deficiência visual utilizando bengala ou cão-guia. Eles devem

202

Fonte: https://pt.wikipedia.org

Tecnologia Assistiva: Estratégias e Práticas na Orientação e Mobilidade

ser representados por pictograma branco sobre fundo azul, por pictograma branco sobre
fundo preto ou pictograma preto sobre fundo branco, devendo estar sempre voltados
para o lado preestabelecido na ABNT. Nenhuma modificação, estilização ou adição pode
ser feita a esses símbolos.

SAIBA MAIS!
Existem ainda outros símbolos destinados a outras deficiências e informações
importantes relativas a estas. Para conhecer alguns destes símbolos e suas
histórias, leia o artigo Símbolos para deficiências na trajetória inclusiva, disponível
em https://acessibilidadecultural.files.wordpress.com/2011/05/simbolos-paradeficiencias-na-trajetoria-inclusiva1.pdf

c) Contraste Visual
O contraste visual é a relação claro/escuro ou escuro/claro para chamar a atenção de
quem observa. Isso favorece a visualização a todos e principalmente a pessoas com
baixa visão. Para o uso do contraste visual, devemos
• Atentar para o fato de que todas as sinalizações que trazem informações visuais
devem ser contrastantes com os locais onde são instaladas
• Evitar o uso de materiais brilhantes para não haver ofuscamento
• Evitar que a iluminação natural ou artificial do entorno prejudique a visualização da
informação, lembrando que a relação de contraste deve ser mantida, mesmo que a
sinalização possua iluminação própria
• Garantir que, em sinalizações com textos ou símbolos, haja uma relação de
contraste entre a cor da letra ou símbolo com o fundo e o local onde é afixada a
sinalização para que haja legibilidade.

1.2. Informação e Comunicação Sonora
As informações sonoras são destinadas a todos os ouvintes, mas são especialmente
importantes para as pessoas com deficiência visual, por representar um dos principais
meios de apreensão das informações do meio. Podem ser representadas de forma não
verbal, por meio de sons, ou verbal, por meio de voz.
Para as pessoas com deficiência visual, principalmente, as informações sonoras são
utilizadas em substitutivo a informações visuais, tais como textos, cores e imagens, para
transmitir mensagens de localização, advertência, instrução e descrição. A aplicação da
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comunicação sonora é de fácil transmissão e apreensão. Permite uma decodificação
rápida pelo cérebro, o que torna essa faculdade tão importante quanto a visual.
a) Informações sonoras não-verbais
São representadas através de sons convencionados, tais como bips, sirenes e alarmes.
São capazes de transmitir por si só informações de localização, advertência e instrução.
Possuem variação sonora de frequência, intensidade e duração.
•

A frequência diz respeito à tonalidade do som, se agudo ou grave, medido
em hertz (Hz).

•

A intensidade diz respeito ao volume, se auto ou baixo, medido em decibéis
(dB).

•

A duração está relacionada ao tempo de execução do som, medido em
segundos (s).

O ouvido humano é capaz de perceber melhor os sons na frequência entre 20 Hz e 20
000 Hz, intensidade entre 20 dB a 120 dB e duração mínima de 1 s. Sons acima de
120 dB causam desconforto e acima de 140 dB causam sensação de dor. Os sistemas
sonoros de sinalização devem ser capazes de medir automaticamente a intensidade do
ruído ambiente e emitir sons com no mínimo 10 dB acima.
As informações sonoras devem
•

Ter contraste de 10 dB acima em relação ao ruído de fundo

•

Ter no mínimo 1s de duração

•

Quando de localização e advertência, ser apresentadas nas frequências de
100 Hz, 1 000 Hz e 3 000 Hz

•

Quando de instrução, acrescentar outras frequências entre 100 Hz e 3 000
Hz

b) Informações sonoras verbais
São representadas através de informações faladas, com vozes humanas gravadas ou
vozes computadorizadas, também conhecidas como sintetizadas. Essas consistem em
softwares de conversão Text To Speech (TTS), em português, texto para fala. Embora
sejam vozes muito claras, não possuem a mesma naturalidade e expressividade que a
voz humana.
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A informação sonora verbal é utilizada em ocasiões em que o conteúdo a ser
disponibilizado não é passível de compreensão apenas através da não-verbal, por conta
da complexidade, grande volume ou alteração frequente.
As informações sonoras verbais devem possuir as seguintes características:
• Atender aos mesmos critérios já citados nas informações sonoras não verbais,
como frequência, duração e intensidade
• Ser representada por voz humana gravada ou voz sintetizada
• Ter velocidade compreensível
• Conter sentenças completas
• Estar na forma ativa e imperativa
• Ser opcionalmente antecedida por uma informação sonora não verbal, como forma
de chamar atenção para seu conteúdo.
Podemos

dizer

que

a

informação

sonora verbal é uma audiodescrição,
que se trata de uma descrição imparcial
das informações visuais estáticas e
dinâmicas. Deve estar presente quando
não houver áudio associado à informação
visual, ou mesmo quando houver e
ele não for suficiente para transmitir
a informação, ou seja, quanto o áudio
principal não for capaz de possibilitar a
compreensão da informação transmitida

VOCÊ SABIA?
A
audiodescrição
está
presente na TV aberta
brasileira. Em 2010, foi
editada a Portaria nº 188, a qual estabelece
que, 120 meses depois de receber autorização
para operar o sinal digital, cada emissora deverá
disponibilizar, no mínimo, 20 horas semanais
de programação com audiodescrição, no
período entre as 6 e 2 horas. As emissoras
têm colocado a audiodescrição em filmes,
programas humorísticos, infantis dentre outros’.

por completo. Pode ser utilizada na
leitura de textos, descrição de imagens, vídeos, momentos, ambientes e trajetos.
Para orientação e mobilidade, a audiodescrição é muito útil na descrição de ambientes e
trajetos. Ou seja, uma pessoa vidente pode fazer a audiodescrição para uma pessoa com
deficiência visual de um ambiente ou de um trajeto que ela venha a visitar ou percorrer.

1.3 Informação e Comunicação Tátil
Abrange contrastes táteis, textos em Braille, textos e símbolos em relevos e sinais
vibratórios. Vale ressaltar que a informação tátil é a única comunicação perceptível às
pessoas surdo-cegas.
Aula 2 | Tópico 1
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SAIBA MAIS!
Leia um pouco mais sobre audiodescrição no links indicados a seguir:
http://www.blogdaaudiodescricao.com.br/
http://www.vercompalavras.com.br
http://audiodescricao.com.br

a) Contraste tátil
É determinado através da textura, lisa ou

Figura 2: Piso tátil

áspera, e da altura do relevo, medida em
milímetros (mm). Devem ser perceptíveis
ao tato, de acordo com a forma de
sinalização proposta. Para sinalizações
em relevo, com conteúdo textual, sejam
letras comuns ou Braille a serem tocados
com mãos e dedos, a textura deve ser lisa
com relevo suficientemente perceptível.
Em sinalizações no piso (piso táteis), para
serem percebidas pelos pés, devem-se

Fonte: DEaD / IFCE (2016)

levar em consideração os tipos de pisos e os calçados utilizados para determinar a
textura e a altura do relevo.

VOCÊ SABIA?
Infelizmente não são todos os
cegos que sabem Braille ou
têm uma boa desenvoltura
na leitura. Alguns adquiriram a deficiência na
idade adulta, após terem concluído os estudos,
conhecendo o Braille tardiamente, ou não
passaram pela aprendizagem do sistema. Outros
não tiveram a oportunidade de acesso à escola
quando crianças.

b) Texto Braille
O Braille é um código de leitura e escrita
tátil, baseado em apenas seis pontos.
Foi criado em 1825, pelo francês
Louis Braille, quando possuía 16 anos.
Desde então, este sistema é utilizado
na formação educacional de pessoas
cegas, seja em escolas especiais ou
regulares.

Os conteúdos em textos Braille
• Devem estar posicionados em região acessível ao toque, com altura média que
possibilite a leitura independentemente da estatura ou posicionamento do leitor
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• Devem apresentar ponto com aresta arredondada na forma esférica
• Devem ser utilizados em sua forma padrão, sem qualquer alteração no tamanho e
no espaçamento dos pontos, caracteres e linhas, conforme estabelecido na ABNT
NBR 9050:2015
• Podem trazer palavras abreviadas como forma de economizar o espaço para a sua
disposição
• Devem apresentar também o mesmo conteúdo em tinta e em relevo (quando
possível), mantendo o alinhamento entre eles.
c) Texto em relevo
Textos em relevo não são tão eficazes na transmissão da informação quanto textos em
Braille, pois o reconhecimento de letras em relevos através do tato é mais complexo, em
virtude da variedade de fontes e formatos das letras.
Os conteúdos de texto em relevo devem (assim como em Braille)
• Estar posicionados em região acessível ao toque
• Ter as mesmas determinações descritas nas mensagens de texto em informação
visual quanto a conteúdo da redação, sentido do texto, uso de letras maiúsculas/
minúsculas, fontes e efeitos utilizados
• Apresentar altura de relevo de 0,8 mm a 1,2 mm
• Ter fonte com tamanho de 15 mm a 50 mm
• Apresentar distância mínima entre caracteres de 1/5 da altura da fonte
• Conter distância entre linhas igual a 8 mm.
d) Símbolos em relevo
Os símbolos em relevo são geralmente os mais difíceis de identificação através do tato,
pois precisam ser tocados várias vezes para que sejam percebidos. Por isso devem
• Vir associados a informações escritas em relevo e em Braille
• Seguir as mesmas determinações descritas nos símbolos visuais quanto a tamanho
e forma
• Apresentar uma altura de relevo de 0,6 mm a 1,2 mm
• Conter uma distância do texto em relevo de 8 mm.
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e) Sinais vibratórios
São pouco utilizados, pois necessitam do contato físico direto com o receptor da
informação. Funcionam como as informações sonoras não-verbais, emitindo alertas
contínuos ou intermitentes.

2. SINALIZAÇÕES PARA AMBIENTES FÍSICOS
Cada sinalização deve ser transmitida de acordo com o princípio dos dois sentidos, ou
seja, compreensível no mínimo por dois sentidos, com informações visuais e sonoras ou
visuais e táteis.
O princípio dos dois sentidos prioriza as informações visuais em relação às sonoras e
táteis, pois a visão é o sentido que geralmente as pessoas dão mais atenção e alcança
tanto videntes como pessoas de baixa visão. Já as pessoas cegas terão acesso às
informações sonoras e táteis para suprir a falta da visão.
Baseado neste princípio, conheceremos agora cada uma das sinalizações que viabilizam
a orientação e mobilidade das pessoas com deficiência visual nos ambientes frequentados
em seu cotidiano.

2.1. Piso Tátil
O piso tátil ou piso podotátil é um recurso que tem como função auxiliar pessoas com
deficiência visual em seu deslocamento. Ele utiliza-se de uma linguagem binária, capaz
de proporcionar maior segurança na locomoção. Deve ser instalado com forma lógica
de orientação, em ambientes internos e externos para traçar rotas acessíveis, as quais
precisam estar livres de obstáculos desnecessários, evitando assim que a pessoa com
deficiência visual transite em áreas sem saída ou que ofereça perigo.
O piso tátil está dividido em
• Piso tátil direcional: faixa estreita
com alto relevo contínuo nas bordas
laterais, e baixo relevo no centro.
Deve ser instalado paralelamente
no sentido do deslocamento das
pessoas, em lugares que não
possuam referência de linha-guia,
para indicar caminhos preferenciais
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Figura 3: Piso tátil direcional

Fonte: DEaD / IFCE (2016)
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de circulação, também chamados rotas acessíveis. Informa as mudanças de
direção, opções de percursos e orienta a localização de equipamentos utilizáveis.
Possibilita um melhor aproveitamento do espaço físico, auxiliando na orientação e
no direcionamento, desviando de obstáculos, promovendo uma locomoção com
segurança e autonomia.

•Piso tátil de alerta: faixa com círculos em
relevo em toda sua extensão, fixado antes
ou ao redor de obstáculos que apresentam
situações de risco permanente, seja dentro
ou fora da rota acessível. Quando o obstáculo
é um ponto referencial dentro da rota
acessível: guichês, portas, degraus, rampas,
elevadores, mobiliário utilizável, etc. o piso de
DEaD / IFCE (2016)
alerta é colocado em posição perpendicular
ao piso direcional, sinalizando a existência de obstáculos terrestres ou aéreos
(imperceptíveis pela bengala) nesta direção. Também é utilizado em obstáculos fora
da rota acessível, tais como vasos, colunas, postes, beira de patamares, mobiliário
não utilizável, etc.
Figura 3: Piso tátil alerta

Fonte:

O piso tátil deve ser contrastante de forma tátil e visual, com o piso adjacente. Devendo
ser determinado de acordo com o ambiente a ser instalado. O destaque em relevo permite
a percepção em suas duas formas, através da ponta da bengala e pela sola do calçado.
Em ambientes internos, em que o piso é liso, deve ser utilizado piso tátil com relevo mais
delicado. Já em ambientes externos, em que o piso é áspero, deve ser utilizado piso
tátil com relevo mais acentuado. Isso permite uma melhor identificação do piso tátil por
pessoas cegas em mudança de ambientes interno e externo. Para isso, a altura do relevo
pode variar entre 3 e 5 mm.
O destaque visual é feito por meio das cores: preta, azul, amarela, vermelha e cinza. Em
pisos claros, deve ser utilizado piso tátil de cor escura. Em pisos escuros, devem ser
utilizados pisos táteis de cor clara, favorecendo assim a visualização por pessoas com
baixa visão. Quanto ao material utilizado na confecção dos pisos, podemos destacar o
de concreto, indicado para ambientes esternos e o de borracha, para internos.

2.2.Mapa Tátil
Trata-se de um recurso educativo que permite ampliar o nível de conhecimento das
pessoas com deficiência visual acerca de espaços físicos, como também auxiliar no
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processo de orientação e mobilidade, com vistas à autonomia. Trata-se de uma espécie
de maquete simples, adaptada para o toque, que contém características úteis à
orientação e mobilidade.
O mapa tátil, em especial, leva em consideração as especificidades das pessoas cegas
e de baixa visão. Mas acaba sendo útil a todos para que possam reconhecer todas as
características de um espaço físico. É produzido de acordo com as especificações do
ambiente, com vistas a favorecer a orientação e a localização em prédios ou microrregiões
geográficas.
Figura 5: Exemplo de mapa tátil

Fonte: https://pt.wikipedia.org

Deve ser instalado em pedestal, com altura que permita o livre toque, em local visível,
próximo da entrada de espaços de uso público. Apresenta a localização de pavimentos,
escadas, elevadores, corredores, salas, espaços de lazer, de socialização, etc. Cada
um deve vir com legenda de identificação em tinta, Braille e relevo, em alguns mapas
também com áudio. Deve também conter representação em relevo das rotas acessíveis
e regiões de alerta apontados pelo piso tátil. Todos esses itens devem ser apresentados
em cores contrastantes, no sentido de facilitar a visualização por parte das pessoas com
baixa visão, sempre seguindo o princípio de prestar a informação correta com pouco ou
nenhum esforço de interpretação.

2.3. Placas
As placas são recursos utilizados para transmitir informações acerca do espaço físico,
tais como identificação de ambientes, avisos, normas, solicitações, etc. Fazem uso
de comunicação visual e tátil, devendo estar dispostas em pontos que possibilitem a
visualização e o toque, ou seja, em locais estratégicos, com altura média que favoreçam
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Figura 6: Exemplo de Placa acessível

sua legibilidade e clareza, independente da
altura ou posição de quem fará a leitura.
As

placas

mostram-se

como

recursos

indispensáveis na ampliação das informações,
mas, para atender a necessidade de todos
e serem claramente compreendidas, elas
devem ter informação objetiva, texto em cor
contrastante com o fundo, letras grandes
Fonte: https://pt.wikipedia.org

sem efeitos e o mesmo conteúdo em relevo
e em Braille, ou seja, devem apresentar os

mesmos padrões já citados anteriormente ao falarmos das informações visuais e táteis.
As placas são produzidas em materiais diversos, tais como acetato, PVC, alumínio ou
inox. Podem ser autoadesivas ou fixadas com cola ou arrebites. Devem ser colocadas:
•

Na parede ao lado das portas, com a identificação do local a que cada porta
se refere

•

Em corrimãos, paredes ao lado de escadas e elevadores, com identificação
do andar

•

Em região de fácil visibilidade e acesso, com informações importantes a
respeito do local.

2.4. Painéis eletrônicos
Os painéis possibilitam uma maior disponibilização de informações, ocupando menos
espaço. A informação é disponibilizada de forma dinâmica, como com o texto passa da
direita para a esquerda ou desaparece dando lugar a uma nova informação.
Atualmente algumas placas de informação estática, e até mesmo funções exercidas por
pessoas, estão sendo substituídas por painéis eletrônicos. Frequentemente encontramos
painéis eletrônicos utilizados para chamar senhas ou nomes de pessoas em guichês de
atendimento de hospitais, bancos, repartições públicas, dentre outros.
Essa tecnologia permite associar a informação visual textual à informação sonora verbal.
O que possibilita o acesso ao seu conteúdo também por pessoas com deficiência visual.
Isso proporciona mais autonomia às pessoas com deficiência visual, que não vão precisar
pedir a uma pessoa vidente que as comunique quando chegar a sua vez de serem
atendidas. Infelizmente muitos desses painéis não disponibilizam a informação sonora,
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impossibilitando o acesso à informação as pessoas cegas e com baixa visão, ou mesmo
pessoas com visão que não estão no mesmo ambiente do painel, em local ou posição
que não possibilita a leitura ou mesmo em momentos de desatenção...

2.5. Elevadores
Os elevadores também possuem sinalizações que viabilizam sua utilização por pessoas
com deficiência. Em se tratando de pessoas com deficiência visual, podemos citar as
seguintes determinações:
• Piso interno com cor e textura contrastantes em relação ao piso do hall
• Sistema de anúncio interno do andar atual, direção de destino (sobe ou desce) e
solicitação da liberação da porta, nas formas visual textual e sonora verbal
• Botões internos e externos luminosos, com identificação de suas funções em tinta,
em Braille e em alto-relevo

ATENÇÃO!

• Placas de sinalização com os
números dos pavimentos em relevo
e em Braille fixadas nos batentes
de elevador

Batente de elevador não é o
mesmo que degrau no piso.
Trata-se de uma espécie de
portal metálico, nas laterais da parte externa,
entre a porta do elevador e a parede.

• Sinalização visual e tátil, fixada
próximo aos botões internos e
externos, com instrução de uso, indicação da posição para embarque e desembarque,
os pavimentos atendidos nas botoeiras e dispositivo de comunicação ao alcance
manual para solicitação de auxílio nos pavimentos e no interior do equipamento.

2.6. Semáforos para Pedestres
Os semáforos instalados em vias públicas devem emitir alertas visuais e sonoros ou
visuais e vibratórios, com o fim de facilitar a travessia de pessoas com deficiência
visual. Recurso que acaba por ser útil não apenas para essas pessoas, como também
para idosas, com mobilidade reduzida, crianças... Os semáforos sonoros são os mais
utilizados, comumente encontrados nas áreas de maior fluxo, embora em número
insuficiente para a necessidade da população. Os semáforos vibratórios ainda não são
muito comuns no Brasil.
Esses semáforos podem ser ativados automaticamente ou manualmente. A ativação
manual se faz por meio de botoeiras, as quais são instaladas em barras verticais, em
altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso. O local deve ser de fácil acesso, com sinalização
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visual e tátil no piso para viabilizar sua localização. Nas botoeiras, deve haver ainda
informação nas formas textual em tinta e em Braille com as instruções básicas acerca do
manuseio do semáforo.
Os

semáforos

sonoros

emitem

bips

Figura 7: Semáforo sonoro para pedestre

intermitentes, que alternam a duração e
a velocidade de intermitência de acordo
com a informação de ativação, início
e proximidade do fim do período de
travessia. O alerta sonoro deve possuir
10 db acima do ruído ambiente e estar
associados e sincronizados aos visuais. O
tempo de travessia deve estar adequado

Fonte: http://www.gettyimages.com/?corbis

à marcha de pessoas com mobilidade
reduzida, em média 0,4 m/s.

2.7. Transportes públicos
Os itens dos sistemas de transporte público são predominantemente sinalizados de
forma visual. Ou seja, qualquer pessoa com visão identifica facilmente um ponto de
parada, os veículos que passam ali e o ponto onde vai descer. Mas, como uma pessoa
com deficiência visual conseguiria utilizar esse sistema de transporte?
Para que uma pessoa cega possa utilizar esse sistema público de locomoção de
forma segura e independente, é preciso que sejam instalados, nos pontos, placas com
informações visuais e táteis, piso tátil direcional e de alerta, e, tanto nos pontos como
nos veículos, rastreadores de localização dos veículos e painéis sonoros com indicação
verbal.
Dessa forma, quando um veículo chegar a determinada posição, são ativadas informações
sonoras verbais nos painéis, indicando, no veículo, o próximo ponto, e, no ponto, o
próximo veículo. Normalmente, os metrôs e suas estações já possuem esse sistema.
Então, para resumir, um sistema de transporte público acessível deve possuir:
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Figura 8: Estação de metrô acessível

Fonte: br.freepik.com/

• Para identificação e localização
dos pontos de parada: estrutura
padrão, piso tátil de direcionamento
e alerta, placas de identificação com
informação visual e tátil.
• Para identificação nos pontos
dos próximos veículos e nos
veículos dos próximos pontos:
rastreadores
sincronizados
com
painéis que disponibilizam sinalização
visual textual e sonora verbal.

Chegamos ao fim do nosso primeiro tópico. Nele, estudamos os principais itens de
sinalização para ambientes físicos que potencializam a orientação e mobilidade das
pessoas com deficiência visual. Conhecemos as formas de informação e comunicação
sonoras verbais e não-verbais e algumas sinalizações para ambientes físicos, como o
piso tátil, os sinais sonoros, as placas e mapas táteis, entre outros. No próximo tópico,
migraremos dos ambientes físicos para os virtuais. Conheceremos os softwares utilizados
pelas pessoas com deficiência visual no dia a dia, e como eles podem auxiliá-las na
orientação e mobilidade.
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TÓPICO 2

Softwares para Computadores e
Smartphones Úteis às Pessoas com
Deficiência Visual
OBJETIVO
•

N

Conhecer os softwares úteis às rotinas das pessoas
com deficiência visual, suas características e sua
funcionalidade para a orientação e mobilidade

este tópico, conheceremos alguns softwares utilizados pelas pessoas
com deficiência visual em seu dia a dia. Os principais deles são os leitores
e os ampliadores de tela, pois são os que tornam possível a utilização de

computadores e smartphones por essas pessoas. Além desses, existem softwares
específicos, voltados exclusivamente a pessoas com deficiência visual, e outros com
viés acessível, destinados a pessoas independentemente de possuírem ou não uma
deficiência e que podem proporcionar a elas mais autonomia em diversas atividades,
inclusive na orientação e mobilidade. Como isso é possível? Estude esse tópico e confira
os benefícios proporcionados por esses softwares a pessoas cegas e com baixa visão.
Bons estudos!

1. ONDE TUDO COMEÇOU: “DOSVOX, O QUE VOCÊ DESEJA?”
No início da década de 90, não era comum no Brasil uma pessoa cega utilizar um
computador. Mas, nesse mesmo período, foi criado o Sistema Dosvox, pelo professor
Antônio Borges, no Núcleo de Computação Eletrônica (NCE) da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ). A iniciativa surgiu depois que um cidadão cego chamado Marcelo
Pimentel ingressou no curso de computação na referida universidade, passando a ser
aluno na disciplina de Computação Gráfica, ministrada pelo Professor Borges.
Este software foi originado do sistema MS-Dos. Dosvox quer dizer “a voz do DOS”.
Embora hoje seja um software que execute na plataforma Windows, o nome Dosvox
foi mantido. O Sistema Dosvox consiste em um pacote de programas de código aberto
e gratuito, que possui síntese de voz própria, feito exclusivamente para a utilização de
pessoas com deficiência visual. Possui gerenciador de arquivos, editor de textos, jogos
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interativos, navegador web, além de permitir a impressão de textos em tinta e em Braille,
dentre outras funcionalidades.
Figura 9: Tela do Sistema DOS

Fonte: DEaD / IFCE (2016)

O Dosvox é um sistema interativo,

SAIBA MAIS!

que permite ao cego explorar de

Com o Sistema Dosvox, o
Brasil foi pioneiro quanto à
criação de um software para
deficientes visuais em toda América Latina.
Saiba mais sobre esse sistema, como obtê-lo e
quem são seus usuários em http://intervox.nce.
ufrj.br/dosvox

forma independente suas ferramentas.
Possibilitou a inclusão digital de pessoas
com deficiência visual, fazendo com
que elas pudessem percorrer ao mundo
da informática, diminuindo obstáculos,
rompendo, sobretudo, com as barreiras
atitudinais.

Por muito tempo após sua criação, a pergunta “Dosvox, o que você deseja?” foi
pronunciada em muitos computadores não só do Brasil, como também em países de
língua latina, promovendo o crescimento educacional e laboral de muitas pessoas com
deficiência visual, facilitando sobremaneira seu processo de inclusão social, diminuindo
os obstáculos a que eram sujeitadas. Outro grande benefício foi o fato de possibilitar
que pessoas cegas imprimissem textos em Braille por meio do computador e de uma
impressora Braille, o que fez com que o professor Antônio Borges criasse mais tarde o
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programa Braille Fácil, um editor e impressor de textos Braille para sistemas Windows,
possibilitando também as pessoas de visão normal imprimir textos em Braille.

SAIBA MAIS!
E por falar em Braille, você deve se perguntar: “o teclado do computador possui
código braille em suas teclas?” A resposta é não. Embora existam teclados com
as letras em Braille, eles não são recomendados para o uso diário. Podem ser
utilizados em atividades pedagógicas com computadores, como ferramentas em processos de
alfabetização ou de aprendizagem do Sistema Braille. Para digitar, as pessoas com deficiência visual
utilizam as mesmas regras de digitação, orientando-se pelas marcações nas teclas “f” e “j”. Um
software que ajuda na aprendizagem da digitação é o Digitavox. Saiba mais sobre ele em: http://
intervox.nce.ufrj.br/~neno/digitavox.htm
Para saber mais sobre o Braille Fácil, acesse http://intervox.nce.ufrj.br/brfacil/

2. LEITORES E AMPLIADORES DE TELA
Antes da criação e ampla difusão do Dosvox, já existiam leitores de tela, softwares que
convertem o conteúdo da tela em voz sintetizada. E ampliadores de tela, softwares que
ampliam o conteúdo da tela. Estes eram desenvolvidos em outros países, sem tradução
para português e ainda possuíam alto custo de aquisição, não sendo populares no Brasil.
Somente no final da década de 90, eles se tornaram mais populares no país.
Comparados ao Dosvox, os softwares leitores de telas e ampliadores de tela proporcionam
as pessoas com deficiência visual um melhor aproveitamento do computador, tornando
seu manuseio o mais próximo possível do uso de pessoas com visão normal, pois permitem
a utilização dos mesmos recursos disponíveis no computador e uma maior interação com
pessoas diversas, tanto videntes quanto
cegas, na troca de conhecimentos e

VOCÊ SABIA?

experiências, possibilitando uma melhor

O Dosvox traz consigo dois
aplicativos que auxiliam as
pessoas com deficiência visual
a utilizar os recursos do sistema Windows. Um
deles é o Monitivox, um Leitor de telas; e o outro
é o Lente Pro, um Ampliador de Telas. Ambos
são considerados recursos básicos, quando
comparados aos Leitores e Ampliadores de Telas
hoje popularmente utilizados.

inclusão social e digital.
Dessa

forma,

com

os

leitores

e

ampliadores de tela, as pessoas com
deficiência visual fazem uso dos mesmos
sistemas operacionais: Windows, Linux,
Mac OS... E dos mesmos programas,
sejam eles navegadores web: internet
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Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome; Softwares de produtividade pessoal: Microsoft
Office, Libre Office, Open Office; dentre outros. Isso possibilita que pessoas com deficiência
visual possam executar as mesmas atividades que pessoas videntes, diminuindo as
diferenças entre os grupos, de modo a proporcionar mais experiências inclusivas.

SAIBA MAIS!
Alguns leitores de tela, além do feedback sonoro por meio de voz sintetizada,
podem também disponibilizar feedback tátil através do sistema Braille. Para isso,
é necessário possuir um equipamento externo chamado Linha Braille, também
conhecido por Display Braille. Este aparelho se comunica com computadores e smartphones
por meio de conexões USB ou Bluetooth. Possui formato retangular e uma linha horizontal que
contém, de acordo com o modelo, de 12 a 80 celas Braille. Cada cela Braille possui seis pinos,
que, à medida que a informação é repassada pelo leitor de telas, se movem para cima e para
baixo automaticamente, produzindo em Braille, o conteúdo textual exibido na tela. Apenas por
meio deste equipamento uma pessoa surdocega pode utilizar um computador. Infelizmente, Linhas
Braille não são muito utilizadas no Brasil por conta do seu alto custo. Leia mais em http://www.
acessibilidadelegal.com/33-display-braille.php

A seguir, temos uma lista com os principais softwares Leitores e Ampliadores de Tela
utilizados hoje em dia.
•

Nvda: Non Visual Desktop Access, em português Acesso Não Visual ao
Ambiente de Trabalho é um leitor de tela livre, de código aberto e gratuito
para sistemas Microsoft Windows, desenvolvido pela NV Access, com
contribuições da comunidade de usuários. Proporciona resposta através de
voz sintetizada e do Sistema Braille, permitindo o acesso e a interação com
o sistema e diversas aplicações de terceiros. Isso significa dizer que, a todo
comando e/ou operação que é feito no computador, o NVDA vai descrevendo
com a utilização de voz sintetizada ou da escrita Braille o que aparece na tela.
Utiliza como sintetizador de voz integrado o eSpeak, um software livre, de
código aberto e multilíngue. Para saber mais, acesse http://www.nvaccess.
org/ (página em inglês).

• Lupa: Este programa de ampliação de telas é nativo do Sistema Microsoft Windows.
Exibe ampliação nos modos tela inteira e lente de aumento. Amplia onde estiver o
ponteiro do mouse, o cursor de inserção de texto ou o foco do teclado. Permite
modificar o nível de ampliação e inverter as cores do conteúdo ampliado. Para
ativar a lupa em seu computador, basta ir em: Menu Iniciar, Todos os Programas,
Acessórios, acessibilidade e Lupa, ou digitando “lupa” na caixa de pesquisa do
menu iniciar. Para saber mais, acesse https://www.microsoft.com/accessories/ptbr/support/how-to/mouse/magnifier
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• JAWS: Job Access With Speech, em português Acesso ao Trabalho por Voz, é
um Leitor de Tela proprietário desenvolvido pela Freedom Scientific. Este software
possibilita a utilização da maioria dos aplicativos existentes para o sistema Microsoft
Windows. Proporciona resposta através de voz sintetizada e em Braille. Em outras
palavras, o JAWS desempenha a mesma função do NVDA. Este leitor utiliza o
sintetizador Eloquence, voz preferida por muitos usuários, com disponibilidade
para vários idiomas. Para saber mais, acesse http://www.freedomscientific.com/
Products/Blindness/JAWS (página em inglês).
• MAGic: é um software proprietário, também desenvolvido pela Freedom Scientific.
Possibilita a configuração de brilho, cores, autocontrastes e ampliação da imagem
da tela, ponteiro do mouse e cursor, favorecendo assim o uso do computador por
pessoas com baixa visão. Pode ser adquirido, optativamente, com recurso de voz,
podendo também ser utilizado simultaneamente com o JAWS. Para saber mais,
acesse http://www.freedomscientific.com/Products/LowVision/MAGic (página em
inglês).
• Virtual Vision: É um software proprietário de leitura de telas desenvolvido no
Brasil, através da parceria entre o Banco Bradesco, a Scopus e a MicroPower.
Funciona com os aplicativos mais comuns do sistema Windows. É disponibilizado
gratuitamente aos clientes com deficiência visual dos bancos Bradesco e Santander.
Para saber mais, acesse http://www.virtualvision.com.br/
• Zoomtext: é um software proprietário desenvolvido pela AiSquared, capaz de
ampliar a tela até 36 vezes com alta definição. Acompanha, optativamente, um
leitor de tela. Possui diversas formas de visualização ampliada, buscador de
texto, suporte a utilização de dois monitores, configuração personalizada para
cada aplicativo, otimização de fontes, cores, ponteiros, cursores e foco. Permite
usar um webcam para exibir e ampliar artigos impressos e outros objetos na tela
do computador. Para saber mais, acesse http://www.zoomtext.com/products/
zoomtext-magnifierreader/ (página em inglês).
• Orca: é um ampliador e um leitor de tela padrão de sistemas Linux com ambiente
gráfico GNOME. É um software livre e gratuito, coberto pela GPL. Está presente nas
distribuições Ubuntu. Para conhecer mais, acesse https://wiki.gnome.org/Projects/
Orca/Orca.pt_BR.

3. ACESSIBILIDADE EM DISPOSITIVOS MÓVEIS
Os primeiros dispositivos móveis com acessibilidade foram os celulares com sistema
Simbiam, uma espécie de primeira geração de smartphones, que possuíam os leitores e
ampliadores de tela Talks & Zoons e o Mobile Speak. Com essa tecnologia muitos cegos
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passaram a utilizar o telefone celular com autonomia, acessando com independência os
recursos do aparelho, o que demonstrou sinal de inclusão digital.
Atualmente este sistema se tornou obsoleto, mas algumas pessoas cegas ainda preferem
utilizá-lo, por ser de mais fácil manuseio, não trazendo tantas funcionalidades como os
smartphones mais atuais e pelo fato de que a maioria dos aparelhos com este sistema
possuem teclado físico.
Um fato que merece destaque é que a empresa Apple, com seu iPhone, foi a responsável
pela revolução da forma de interação com os smartphones. Ela trouxe uma infinidade de
recursos através de aplicativos nativos do aparelho, ou que podem ser instalados a partir
de uma loja virtual. A referida empresa também foi a pioneira na adaptação de smartphones
com tela multi-toque para a utilização por pessoas cegas. Lançando em meados de
2009 o iPhone 3gs, que trazia nativamente o aplicativo voice over, desenvolvido pela
própria empresa. Trata-se de um leitor de telas que modifica os gestos multi-toque de
interação da pessoa cega com o aparelho, possibilitando a ativação do leitor e utilização
do smartphone com autonomia. Desde então, a Apple tem disponibilizado este leitor
de telas em todos os seus produtos com os sistemas IOS e MAC OS X (iPhone, iPad,
iPod, computadores Macintosh e MacBook). Para saber mais sobre o Voice Over, acesse:
http://www.apple.com/br/accessibility/ios/voiceover/.
Os aparelhos Apple oferecem ainda outros recursos de acessibilidade para uma melhor
visualização da tela por pessoas com problemas visuais, entre eles estão opções relativas
ao texto, aumentar o tamanho ou por em negrito; mudança do modo de zoom da tela,
padrão ou ampliado; mudança de contraste, inversão de cores ou escala de cinza;
ampliador de telas Zoom, bem como outros recursos como a Assistente Siri e o Ditado
por voz que podem otimizar a realização de tarefas. Saiba mais sobre estes e outros
recursos de acessibilidade em http://www.apple.com/br/accessibility/ios/#vision.
O Sistema Android, desenvolvido pela empresa Google, também é acessível a pessoas
com deficiência visual, por meio do seu recurso de ampliação nativo e o aplicativo
Google Talk Back, leitor de telas padrão do Android. Por ser livre e de código aberto,
o Android foi adotado por muitas fabricantes em seus dispositivos móveis. Sendo hoje
o sistema mais utilizado no mundo, por permitir a customização pelas fabricantes, que
substituem, adicionam ou removem aplicativos e funcionalidades ao sistema de acordo
com seus projetos de mercado, gerando assim uma grande variedade de aparelhos que
se diferenciam pelo custo, qualidade do material, número de chips, sensores integrados,
funções, opções de personalização pelo usuário, suporte a atualizações do Android,
220

Tecnologia Assistiva: Estratégias e Práticas na Orientação e Mobilidade

entre outros, disponibilizando, assim, mais opções para os consumidores, que poderão
adquirir seus dispositivos de acordo com suas necessidades.
A única desvantagem dessa abertura na customização do sistema operacional Android,
é o fato de alguns fabricantes fazerem tantas alterações nesse sistema, que algumas
vezes afetam a acessibilidade dele, chegando inclusive a remover o Talk Back de seus
dispositivos. Por vezes, mesmo com o leitor já instalado e ativado, as alterações ao
sistema são tantas que interferem na acessibilidade de outras funções e aplicativos do
dispositivo, sendo necessário recorrer a outros aplicativos para ter acessibilidade na
utilização do teclado, tela inicial, gerenciador de arquivos, câmera, dentre outros.

SAIBA MAIS!
O Android, em sua forma pura, sem alterações pelos fabricantes, já traz o Talk
Back como aplicativo nativo, possibilitando sua ativação automática por uma
pessoa cega, com autonomia, tornando-se completamente acessível, bastando
apenas manter dois dedos na tela após a primeira inicialização do sistema. Assista
a um vídeo com mais informações sobre essa forma de ativação em https://www.youtube.com/
watch?v=T1i5kiCEa8c.
Depois da primeira inicialização ou caso o fabricante tenha removido o Talk Back do sistema, não é
possível para uma pessoa cega ativar ou instalar o leitor com autonomia. Para instalar é preciso abrir
a Play Store, pesquisar por Talk Back e tocar em instalar. O link do app na Play é
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.marvin.talkback
Já para ativar, em Android 4.1 e superiores, devem-se acessar as Configurações, selecionar
Acessibilidade, tocar em Talk Back e ativar.

O leitor de telas Talk Back implementa
feedback verbal, não-verbal e por
vibração do dispositivo. As primeiras
versões do Android possibilitavam o
uso por cegos apenas em aparelhos
com teclado físico. Somente a partir do
Android Jelly Bean, versão 4.1, lançada

SAIBA MAIS!
Quer saber mais sobre
os itens de acessibilidade
do Android para pessoas
com outras deficiências? Acesse https://
support.google.com/accessibility/android/
answer/6006564?hl=pt&ref_topic=6007234.

em 2012, foi que houve melhoras
consideráveis no sistema para a acessibilidade via toque na tela, possibilitando a exploração
tátil da tela, a navegação por gestos e a ativação de elementos por meio de dois toques.
Aprenda como utilizar o Talk Back em https://www.youtube.com/watch?v=SdBLfp7JCts.
Na versão 4.2, foi implementado o recurso de ampliação, permitindo tocar na tela três
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vezes com um dedo para ampliar a tela inteira, tocar três vezes e manter o dedo na tela
para ampliar apenas uma região, deslizar o dedo pela tela para ampliar outra região e
aumentar/diminuir o zoom por meio do gesto de pinça. Assista a um vídeo que mostra o
funcionamento desse recurso em https://www.youtube.com/watch?v=tiU2g4z0nA8.
É importante observar que o uso desses dispositivos trouxe como outro grande benefício
para pessoas com deficiência visual o acesso a aplicativos com a função de GPS, que
funcionam como grandes aliados em seu processo de orientação e mobilidade, os quais
detalharemos mais adiante.

4. AUDIOGAMES
Pessoas com deficiência visual também podem usufruir de jogos virtuais. Isso é possível
graças ao desenvolvimento de audiogames. Jogos virtuais para computadores e
smartphones, direcionados ao público com deficiência visual e que têm o áudio como
principal meio de interação com o jogador. As informações sonoras podem vir nas formas
textual, mediado por textos lidos, através de um sintetizador de voz; sonoro verbal, por
vozes gravadas; sonoro não-verbal, por sons característicos do jogo; ou pela junção
de duas delas.

SAIBA MAIS!
O Dosvox traz alguns
audiogames, divididos em
jogos de RPG, passatempos,
desafios, educativos, dentre outros, dos quais
podemos destacar o Jogavox, um editor de jogos
educacionais que permite a criação de jogos
por pessoas com poucos conhecimentos em
informática, possibilitando com que professores
possam criar jogos sobre temáticas variadas
para trabalhar com alunos com deficiência visual.
Saiba mais sobre o Jogavox em: http://www.
jogavox.nce.ufrj.br/

A maioria dos audiogames possui
apenas

a

interface

sonora,

não

apresentando imagens. Alguns até
trazem interface gráfica, mas pouco
atrativas, fazendo uso apenas de textos
ou de gráficos em baixa definição.
Atualmente não existe uma grande
variedade de audiogames, e os que
existem não chegam perto ao nível
de

interatividade

dos

videogames,

mas eles podem proporcionar alguns
momentos de lazer, além de alguns
deles terem seu lado pedagógico.

Alguns audiogames fazem uso de áudio 3D, o que proporciona mais qualidade e
interatividade aos jogos, possibilitando a percepção de distância e direção, trazendo
sensações sonoras quase reais, assim como o vídeo 3D. Um ambiente físico pode ser
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representado virtualmente através do som, de forma que de acordo com o andamento
do jogo, o áudio acompanhe os movimentos do personagem e do que há ao seu redor.
Para isso, é utilizada uma técnica especial chamada de Holofonia (Som binaural), que é
capaz de dar a sensação de áudio em 360°. Para entender melhor, ponha seus fones de
ouvidos e acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=apTD1zG0HJA.
Por meio dessa técnica, dos recursos visuais já utilizados no desenvolvimento dos
videogames e de um planejamento voltado a inclusão de pessoas com deficiência visual,
é possível produzir jogos acessíveis a todos, em vez de segregar: os cegos utilizam
audiogames e os videntes videogames. Imagine como seria se uma criança cega pudesse
jogar o mesmo game que uma criança vidente? “Isso é que seria inclusão”. Mas o que
games têm a ver com Orientação e Mobilidade?
A possibilidade de simular virtualmente ambientes físicos, de forma quase real e o
contato com inúmeros sons, faz com que uma criança cega possa vivenciar de forma
virtual situações semelhantes àquelas que poderá encontrar na realidade, apurando sua
audição nas noções de longe e perto, esquerda e direita, cima e baixo, e frente e trás;
nas percepções de intensidade, tonalidade e duração; no reconhecimento de ambientes
abertos e fechados; além de manter contato com outros idiomas, visto que a maioria dos
games não está em língua portuguesa.

SAIBA MAIS!
Conheça alguns audiogames em língua portuguesa no site Blind Games Brasil,
http://www.audiogames.com.br/ e na plataforma online de jogos de tabuleiro
Playroom www.qcsalon.net. Para audiogames em outros idiomas, acesse www.
audiogames.net. Também existem audiogames disponíveis para smartphones. Para encontrá-los,
basta pesquisar nas lojas de aplicativos das plataformas móveis.

5. APLICATIVOS DE SMARTPHONES ÚTEIS À ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL
Atualmente os aplicativos para smartphones têm sido muito frequentes nas rotinas das
pessoas, independentemente de possuírem deficiência visual ou não. São utilizados com
funcionalidades que variam desde a comunicação por meio de telefonemas, SMS, e-mails,
redes sociais, pesquisas na Web, dentre outros, até mesmo na orientação e mobilidade.
Graças à internet móvel, o sistema de posicionamento global (GPS) e outras formas de
conectividade, hoje se torna possível a criação de vários aplicativos com funcionalidades
diversas, as quais pessoas com deficiência visual podem desfrutar por meio dos leitores
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de telas para as plataformas móveis Android e iOs. Dentre os aplicativos voltados à
orientação e mobilidade amplamente utilizados, existem alguns acessíveis, como
a) Aplicativos de navegação de carro ou a pé: podem ajudar uma pessoa cega em
trajetos de carro com um vidente, ou sozinha em percursos a pé. Informam as ações
passo a passo com os nomes das ruas por meio de voz própria, independente do leitor
de telas, como
•

O aplicativo Maps, disponível para Android e para iOS, permitindo a
navegação de carro, incluindo o transporte público e a pé. Saiba mais no site
do desenvolvedor: https://www.google.com/maps/about/

•

Get There, para Android, foi desenvolvido para cegos com características
específicas para percursos a pé. Saiba mais na página do App, na Play Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.LewLasher.getthere;

•

Ariadne – trata-se de GPS, para iOS, também desenvolvido para cegos,
com opções para percursos de carro, compreendendo também o transporte
público, e o deslocamento a pé. Saiba mais na página do App, na App Store:
https://itunes.apple.com/br/app/ariadne-gps/id441063072?mt=8.

b) Aplicativos que informam a localização atual: muito úteis quando a pessoa com
deficiência visual precisa saber onde se encontra durante um percurso. Normalmente,
criados exclusivamente para pessoas cegas, pois outros aplicativos já disponibilizam essa
informação por meio do mapa. Informam a localização atual (rua, número e cruzamentos),
disponibilizando ainda, os pontos de interesse (lojas, restaurantes, bancos, escolas...),
próximos da localização atual e alertam ao se aproximar de um ponto pré-configurado.
Exemplos de aplicativos que informam a localização atual:
•

NotNav para Android. Saiba mais na página do App, na Play Store: https://
play.google.com/store/apps/details?id=com.smithson.notnav;

•

Via Opta Nav para Android e iOS. Saiba mais na página do App, na Play Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.novartis.blind ou na App
Store: https://itunes.apple.com/us/app/viaopta-nav/id908435532?mt=8.

c) Aplicativos de bússolas: Informa os pontos cardiais e subcardiais tomando como
referência o próprio smartphone. Interessante de ser usado junto a aplicativos de
navegação, pois confirma a localização dos comandos dados, como por exemplo: “Siga
para a direção Norte”. Exemplos de aplicativos do tipo bússola:
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• NotNav para Android
• Bússola aplicativo nativo do iOs.
d) Aplicativos de navegação e informação dos horários de transportes públicos
(ónibus, metrô e trem). Utilizados para localizar o ponto ou parada mais próximos da
localização atual, indicar os transportes que passam em determinados pontos, suas rotas
e seus horários. Permitem também traçar rotas fazendo uso de transportes públicos com
alerta da proximidade do ponto de desembarque. Exemplo:
•

Moovit para Android e iOS. Saiba mais na página do app, na Play Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tranzmate ou na App
Store: https://itunes.apple.com/br/app/moovit-app-do-transporte-publico/
id498477945?mt=8.

e) Aplicativos para pedir táxis ou motoristas. Muito úteis quando se precisa de
agilidade, conforto e segurança no deslocamento. Com esses aplicativos, qualquer
pessoa pode “chamar” um táxi ou motorista. O serviço possui custos, com formas de
pagamento em dinheiro ou no cartão por meio do próprio aplicativo. Exemplos:
• 99 Táxi, para Android e iOS. Saiba mais no site do desenvolvedor: http://
www.99taxis.com/
• Uber, para Android e iOS. Saiba mais no site do desenvolvedor: https://www.
uber.com/pt-BR/
f) Aplicativos de descrição sonora de ambientes: um recurso ainda muito recente
que depende de equipamentos e serviços específicos. Consiste no mapeamento interno
de um ambiente e na instalação estratégica de sensores, chamados biacons. Saiba mais
sobre eles em http://revistagalileu.globo.com/Caminhos-para-o-futuro/Desenvolvimento/
noticia/2016/09/5-coisas-que-voce-precisa-saber-sobre-beacons.html.

Quando

uma

pessoa cega se aproxima de um beacon portando um smartphone com o aplicativo
instalado, ela envia para o smartphone, via bluetooth, uma informação de descrição
daquele local. Muito útil para espaços públicos como shoppings, hospitais, universidades,
museus, aeroportos. Exemplos:
• Acerp – Visita Guiada, aplicativo para acessibilidade em visita guiada em uma
exposição de arte do Rio de Janeiro. Saiba mais em http://www.mobiletime.com.
br/04/02/2015/surdos-e-cegos-ganham-app-de-visita-guiada-em-exposicao-dearte-do-rio/403503/news.aspx
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• Wayfindr, aplicativo que orienta
cegos no metrô de Londres na
Inglaterra. Saiba mais em http://
www.b9.com.br/55835/mobile/
aplicativo-usa-beacons-paraajudar-cegos-a-pegar-o-metroem-londres/

ATENÇÃO!
Embora
os
aplicativos
disponíveis em smartphones
para a orientação e mobilidade
tragam todos os benefícios listados aqui, eles
não são um recurso plenamente confiável, pois
estão sujeitos à disponibilidade de sensores do
smartphone, de sinais de internet e de GPS,
de mapeamento terrestre feito na região e da
atualização dos aplicativos.

Chegamos ao fim de mais uma aula e da disciplina. Esperamos que você tenha gostado
de conhecer as sinalizações para ambientes físicos acessíveis às pessoas com deficiência
visual, os softwares utilizados por essas pessoas em suas rotinas e como esses softwares
podem ajudá-las na orientação e mobilidade. O conhecimento sobre esses recursos de
tecnologias assistivas são muito importantes para o profissional que atuará em iniciativas
de formação em orientação e mobilidade ou de promoção da inclusão, visto que a
tecnologia assistiva é de suma importância para a autonomia das pessoas com deficiência.
Dessa forma, procure sempre estar informado quanto às novidades relacionadas a essa
temática, pois, principalmente em tecnologias digitais, as inovações são constantes.
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MÓDULO III

Orientação e Mobilidade
Aplicada à Surdocegueira
Izabeli Sales Matos

AULA

1

Pressupostos teóricos para
aplicação da OM ao surdocego

Caro(a) cursista,
Nesta aula, apresentaremos um breve percurso histórico do trabalho com o surdocego.
Daremos ênfase ao que foi desenvolvido no Brasil. Também conheceremos o conceito
de surdocegueira, as implicações causas pelas perdas audiovisuais e sua classificação.
Veremos aspectos gerais da comunicação do surdocego como base a ser estabelecida
para o trabalho com essa pessoa.
Entendemos que os saberes específicos e necessários ao professor de Orientação e
Mobilidade (OM) se encontram nestas considerações que formam o escrito desta aula.
Queremos com isso que os cursistas aprendam sobre as habilidades e técnicas específicas
da OM.
Dessa forma, iniciaremos a organização do conteúdo tendo como premissa os
conhecimentos básicos sobre a referida deficiência para, a partir destes, subsidiar as
práticas pedagógicas em Orientação e Mobilidade aplicada ao aluno com surdocegueira.
Objetivos
 Compreender a surdocegueira em seus aspectos históricos, etiológicos e
conceituais
 Estudar a classificação desta deficiência, a partir da intensidade e da época de
aquisição das perdas sensoriais
 Entender a comunicação junto à pessoa com surdocegueira
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TÓPICO 1

Surdocegueira: aspectos históricos
e conceituais
OBJETIVOS
 Conhecer o percurso histórico da surdocegueira
no Brasil
 Estudar a surdocegueira com base no conceito
e na classificação desta deficiência
 Compreender as formas de comunicação da
pessoa com surdocegueira

A

surdocegueira é uma deficiência não muito comum em nosso cotidiano, contudo,
a cada dia, deparamos com alguns casos, o que nos leva a refletir sobre como
lidar com a pessoa com essa deficiência.

Esperamos que o conteúdo desta aula nos possibilite compreender esta perda sensorial
e suas implicações, as possibilidades comunicativas, base para o trabalho junto à pessoa
surdocega.
1.1

Surdocegueira - caminhos trilhados

Todos devem compreender a complexidade da surdocegueira, considerando que,
associado à perda visual, está o déficit auditivo. O percurso histórico da surdocegueira
confunde-se com a história da deficiência em geral. Conforme estudado na disciplina
Deficiência Visual- Aspectos Legais e Normativos, por muito tempo, pessoas com
deficiência eram vistas como inválidas, inúteis e viviam à margem da sociedade.
Na antiguidade, essas pessoas eram eliminadas, quando não executadas ao nascer. No
processo de evolução do homem na sociedade, a pessoa com surdocegueira, como as
demais que possuíam alguma deficiência, foi considerada incapaz e, muitas vezes, não
tinha oportunidade de participar de atividades do cotidiano. Eram vítimas do preconceito
e do descaso.
Os primeiros registros relacionados à educação da pessoa surdocega datam de 1825,
quando Julia Brice, após ter ficado surda e depois cega, passou a ser atendida no Asilo
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de Surdos e Mudos, tendo aprendido a comunicar-se por sinais (AMARAL, 2002). Em
seguida, por volta de 1830, o Dr. Samuel Howe funda a escola Perkins para cegos e passa
a receber também pessoas com surdocegueira, como o caso de Laura Brigemand.
Da mesma forma, na Europa, o primeiro país a realizar o trabalho com o surdocego foi a
França, em 1860, através do registro de Germaine Cambon, “(...) que foi aceita em uma
escola para meninas surdas em Larnay, perto de Poitie”, segundo refere Amaral (2002, p.121).
A pessoa com surdocegueira com maior destaque nesta história foi Helen Keller, filha do
capitão Keller, homem com considerável condição financeira, que custeou os estudos de
sua filha com a professora Anne Sullivan, que conviveu com a família por muitos anos.
A professora estabeleceu os primeiros contatos com a aluna através do toque e foi lhe
ensinando o significado do ambiente e contexto em que vivia por meio do toque nos
objetos e uso do alfabeto manual digital. Assim, Keller passou a interagir com a professora
e evoluiu sua comunicação para a língua de sinais manual.
Foi através de Helen Keller que o Brasil se destacou sendo o primeiro país da América
Latina a desenvolver o trabalho educacional com pessoas surdocegas. Matos (2006) afirma
que, após a visita de Helen Keller a São Paulo, foi iniciado o atendimento a essa clientela
no Instituto Padre Chico e Fundação para o Livro do Cego no Brasil, hoje nomeada por
Fundação Dorina Nowill.
Esta visita sensibilizou a professora Nice Tonhozi Saraiva, que já trabalhava com alunos cegos
e passou a estudar e desenvolver um trabalho voltado para a pessoa com surdocegueira,
criando, assim, nesse período, a Escola Residencial para Deficientes auditivos (ERDAV),
no município de São Caetano do Sul, que posteriormente foi nomeada de “Fundação
Municipal Anne Sullivan” (MAIA, 2002).
Atualmente, apesar do movimento pela inclusão educacional da pessoa com deficiência
na escola comum, em virtude das especificidades da surdocegueira, conforme veremos
a seguir, identificamos no Brasil algumas instituições especializadas que se destacam o
atendimento educacional especializado a essas pessoas. Também estudos e pesquisas
sobre surdocegueira têm sido realizados
em universidades do Brasil, embora em
número ainda reduzido (MASINI, 2011), o
que nos leva a refletir sobre a insipiência
do conhecimento dessa área. Por isso
a relevância de compreendermos o que
é a surdocegueira e suas implicações
mediante a orientação e mobilidade.

SAIBA MAIS
Prezado cursista, confira
o filme Helen Keller
e o Milagre de Anne
Sullivan acessando o
link a seguir: https://www.youtube.com/
watch?v=9Zqn_pHoni0
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VOCÊ SABIA?
Alguns indivíduos se tornam surdocegos em decorrência
de alguma condição resultante de meningite ou acidente
com trauma. Outras condições como a rubéola materna,
complicações devido à prematuridade, danos cerebrais,
paralisia cerebral, diabetes, síndrome de Usher (degeneração da retina em
função de retinose pigmentar), síndromes genéticas e encefalite estão entre as
causas frequentes da surdocegueira.
Fonte: http://www.olhosdaalma.com.br/saibamais.php?id=67
Mas o que é de fato a surdocegueira? E qual a causa mais comum da surdocegueira?
Responderemos a essas perguntas a seguir.
1.2 Aspectos conceituais da surdocegueira
O que caracteriza a surdocegueira? Alguém que não enxerga nem escuta? Estudaremos
essas e outras questões relacionadas à surdocegueira e, posteriormente, nos apropriaremos
da orientação e mobilidade em espaços internos e externos voltada para a pessoa com
surdocegueira.
Os sentidos visuais e auditivos são responsáveis pela conexão das pessoas ao mundo,
proporcionando-lhes informações importantes em suas relações socioafetivas e de
aprendizagem com o outro e com o meio. Através desses sentidos, é possível perceber
informações do ambiente, mesmo que o indivíduo esteja a uma distância considerável, o
que favorece o relacionamento interpessoal e com o meio.
Vygotsky (1997) afirma que a visão e a audição fazem a intermediação das relações entre
o homem e o mundo, e que a sua perda, quando não substituída por sentidos alternativos,
poderá causar dificuldades nos vínculos sociais e alterações de condutas por parte do
indivíduo. Assim, a ausência da audição e da visão traz dificuldades, em termos de aquisição
e desenvolvimento da linguagem (comunicação), além da orientação e mobilidade. Essas
perdas prejudicam a interação social e interpessoal, e ainda o desenvolvimento do sujeito.
Por isso as perdas audiovisuais podem trazer ao indivíduo, quando não estimulado
adequadamente, prejuízos diversos e distintos dos que apresentam as pessoas com
surdez ou deficiência visual, especialmente nas áreas do desenvolvimento da comunicação
e orientação e mobilidade, influenciando também a sua inclusão social.
O surdocego não deve ser encarado como um surdo que ficou cego ou um cego que
perdeu a audição. Deve ser visto como uma pessoa que tem a associação das duas
deficiências de forma simultânea o que lhe causa características específicas
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[...] crianças e jovens que apresentam deficiências auditivas e visuais,
cuja combinação cria necessidades tão severas de comunicação,
desenvolvimento e de aprendizado e outros, que elas não conseguem
ser devidamente educadas sem o concurso de uma educação especial
e serviços a ela relacionados, além daqueles que seriam fornecidos
para crianças somente com deficiências auditivas, deficiências visuais,
ou incapacidades graves, para avaliar suas necessidades educacionais
devidas a essas deficiências concomitantes (AMARAL, 2002, p. 122-123).

Para além das dificuldades observadas, compreendemos que as referidas perdas
sensoriais possibilitam ao indivíduo alternativas para a compreensão do mundo de
forma diversa das que possuem as pessoas ditas “normais”.
Vygotsky (1997, p. 12) que nos ensina que “[...] a criança cujo desenvolvimento se
vê complicado pelo defeito não é simplesmente uma criança menos desenvolvida
do que seus coetâneos normais, mas uma criança que se desenvolveu de outro
modo”. Essa criança, desde que sejam ofertadas condições e estímulos adequados,
pode fazer uso de outros sentidos ou de seus sentidos auditivo e visual residuais
para interagir com outros e com o meio, desenvolvendo-se de forma adequada.
Assim, apesar da surdocegueira ser uma deficiência única, de acordo com o que foi
referido, seu universo é muito amplo, pois a pessoa com surdocegueira nem sempre
tem perda total da visão e audição. “A surdocegueira é um comprometimento em
diferentes graus, dos sentidos receptores à distância (audição e visão)” (CADERNASCIMENTO e COSTA, 2005, p. 18). A combinação da intensidade das perdas
influencia, consideravelmente, no modo como essa pessoa interage com o outro,
com o meio e apreende os significados de si e do mundo.
Assim a surdocegueira pode se apresentar em diferentes graus de perdas auditivas
e visuais, sendo classificada de acordo com a intensidade dessas perdas, como
vemos a seguir:
Quadro 1: Classificação da surdocegueira, considerando
a intensidade das perdas auditivas e visuais

CLASSIFICAÇÃO

INTENSIDADE DAS PERDAS

Surdocegueira total

Ausência total de visão e audição

Surdocegueira com surdez
profunda associada com resíduo
visual

Ausência de percepção da fala. Resíduo visual que
permite orientar-se pela luz. Com apoio de alto
contraste, é possível ter percepção de objetos,
pessoas e escrita ou símbolos
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Surdocegueira com surdez
moderada associada com
resíduo visual

Dificuldade para compreender a fala e percepção
visual à luz para a mobilidade. Com apoio de alto
contraste, é possível ter percepção de objetos,
pessoas e escrita ou símbolos

Surdocegueira com surdez
moderada ou leve com cegueira

Dificuldade auditiva para compreender a fala em voz
normal ou baixa. Total ausência de visão.

Surdocegueira com perdas
leves, tanto auditivas quanto
visuais

Dificuldade para compreender a fala em voz baixa.
Seu resíduo visual possibilita que defina e perceba
volumes, cores e leitura em tinta ampliada.

Fonte: (MAIA,

2010, p. 1)

Além dessa classificação, também ressaltamos que as perdas, independente da intensidade,
podem ocorrer em diferentes fases da vida da pessoa, que também influencia nas relações
que esta tem com o mundo e com o outro. Dizemos, então, que
 Surdocegueira pré-linguística – é congênita, ou seja, adquirida já com o nascimento
ou por ocasião da gestação
 Surdocegueira pós-linguística – é adquirida, podendo a pessoa nascer sem as
deficiências auditiva ou visual, ou mesmo nascer apenas com uma delas e adquirir a
outra com o decorrer do tempo.

A pessoa com surdocegueira pode apresentar diferentes formas de combinações de níveis
de perdas e época de aquisição dessas perdas. Além disso, é importante considerar as
habilidades e potencialidades deste sujeito, quanto à funcionalidade na vida cotidiana.
Essas categorias ou classificações são relevantes, especialmente para fins de estudo,
contudo devemos considerar a pessoa com o um ser individual e único com sua história
de vida e forma de relacionar-se com o meio.
Nesse relacionamento com o outro e com o ambiente, é importante que reconheçamos
as formas de comunicação praticáveis diante das perdas e a utilização dos sentidos
remanescentes para que esta relação comunicativa se estabeleça.
A comunicação é a conexão com o outro, o estabelecimento das trocas de informações
nas relações. Diante dessa afirmação, como entendemos que o surdocego estabelece
sua comunicação, mesmo com as perdas dos sentidos audiovisuais? Como esse sujeito
consegue interagir de forma eficiente com os outros? Que inferências são observadas
diante das duas perdas sensoriais? Responderemos a essas perguntas no tópico a seguir.
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TÓPICO 2

Comunicação com a pessoa
surdocega
OBJETIVO
 Entender a comunicação com a pessoa com
surdocegueira
 Estudar as formas de comunicação da pessoa
com surdocegueira

Para que haja comunicação, faz-se necessário um emissor, aquele que envia a mensagem;
um receptor, quem recebe a mensagem; uma mensagem, o conteúdo propriamente dito,
e um código comum a ambos (emissor e receptor), conjunto de signos que representam
algo.
Neste segundo tópico, nos deteremos na comunicação e sua importância com o trabalho
com o surdocego. Vamos expressar algumas formas de comunicação junto a esta pessoa.
2.1 Comunicação e surdocegueira: interação entre o surdocego e o meio.
Comunicar é uma necessidade básica que, desde o nascimento, a criança busca como
forma de suprir suas carências. Quando a criança chora, já demonstra suas primeiras
formas de comunicação, embora de maneira inconsciente já transmita informações a sua
mãe, dizendo que algo não lhe parece confortável. Através dessas informações, a criança
realiza as primeiras formas de “troca” com o ambiente, instituídas através dos sentidos.
Conforme referimos anteriormente, o surdocego é privado total ou parcialmente de dois
importantes sentidos de comunicação com o meio (visão e audição), contudo o acesso a
informações pode ser adquirido por outras vias ou por outros sentidos.
O indivíduo surdocego caracteriza-se pelo fato de não poder compensar a perda visual pela
audição e não poder compensar a perda auditiva pela visão. A resposta compensatória
será pelo movimento. As mãos representam a principal via de obtenção de movimento, por
isso o tato aliado ao movimento é a resposta comunicativa expressiva e receptiva para a
pessoa com surdocegueira (CORMEDI, 2011, p.26).
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Figura 1: Comunicação via tato

Fonte: unsplash.com

O sistema háptico é importante canal sensorial para aquisição de informações pela
pessoa surdocega. Contudo não desconsideremos os demais sentidos como o olfato, o
cinestésico, o proprioceptivo e o vestibular, que também auxiliam nas trocas de informações
e percepções com o meio.
O desejo de interagir com o ambiente advém dos estímulos recebidos através das vias
sensoriais. Os sentidos são estímulos que permitem os primeiros contatos da criança
com a mãe e posteriormente com o ambiente. O cheiro e o toque atrelados ao movimento
promovem as primeiras relações de troca de informações da pessoa com surdocegueira
com seu entorno, já que são “[...] privadas da motivação intrínseca e da curiosidade devido
à ausência de estímulos visuais e auditivos [...]” (CORMEDI, 2011, p.33). Nesses casos,
é fundamental um mediador para estimular o processo de interação e comunicação com
o meio.
A comunicação, mediada ou não, são também as primeiras formas de
aprendizagem, onde o indivíduo elabora e reelabora o conhecimento
através das relações interpessoais. Assim, quando se trata de uma
pessoa com surdocegueira uma estratégia considerável é a atuação junto
a esse sujeito estimulando e intensificando as trocas sociais. (MATOS,
2012, p. 95)

Caro cursista, depois de ter assistido ao filme “Helen Keller e o Milagre de Anne Sullivan”,
você pode observar que, no início do trabalho de Ane Sullivan, Helen Keller era resistente
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e apresentava comportamento agressivo. A aluna não compreendia o sentido e significado
dos objetos e palavras. A professora, através do toque e da afetividade, foi lhe mostrando
o mundo e seu significado, além das relações com as palavras.
A comunicação foi estabelecida inicialmente através do sistema háptico. Atividades
significativas foram estabelecendo novas aprendizagens diante do mundo que lhe era
apresentado dia a dia. Assim também foi evoluindo sua forma de comunicação.
Depois de se estabelecer relações de confiança entre as duas (professora e aluna), se
estabelecem relações sociais que favorecem a cognição, se considerarmos que a
aprendizagem é permeada pela interação com o outro, especialmente em um contexto
afetivo positivo.
Assim, tendo como premissa a época de aquisição da surdocegueira e a intensidade das
perdas, vão se estabelecendo as possíveis formas de comunicação, nas quais ressaltamos
algumas delas a seguir:
 Choro
É uma das primeiras formas de comunicação, embora de forma ainda inconsciente,
considerada como pré-linguística, ou seja, que ocorre antes do desenvolvimento da
linguagem, considerando que esta “é entendida como a representação da realidade, das
experiências individuais no meio social, cultural e histórico” (CORMEDI, 2011, p.68). A
comunicação pré-linguística refere-se a um desejo ou sentimento sem a intencionalidade
de comunicar-se, embora já indique uma mensagem ou informação.
 Movimento corporal
São movimentos intencionais ou não que são realizados pelo aluno surdocego. Através
do movimento do corpo, é possível estimular de forma afetiva a interação com a pessoa
surdocegueira. “Após o nascimento, o corpo do bebê entra em relação com um outro
corpo, procurando a fusão e a unidade que ele acaba de perder” (LELOUP, 2003, p.19).
É como se ele buscasse no corpo do outro a segurança perdida, da vida intrauterina
e, aos poucos, vai descobrindo que também tem um corpo. Ao nascer, a criança
apresenta um tônus aumentado, com características reflexas e espasmos frequentes,
que aos poucos se reduzem (MATOS e VITAL, 2006). Com o desenvolvimento a criança
passa a ter movimentos mais conscientes, contudo, mesmo os mais rudimentares,
podem ser expressivos e capazes de comunicar, podendo também vir associados a
outras formas comunicativas, como chutar, bater, empurrar, apertar, balançar a
cabeça, jogar-se no chão e bater os pés, além da expressão facial, que também
são formas de comunicação.
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 Objeto de referência
Objetos de referência ou pistas de informação são representações concretas e
significativas para que o sujeito com surdocegueira possa reconhecer uma pessoa,
ação, lugar ou atividade.
Figura 2: Foto do objeto de referência que significa a professora, no caso

Fonte: unsplash.com

 Calendário
O calendário também é um recurso que possibilita o processo de comunicação, e,
mais do que isso, estimula a estruturação e a compreensão de uma rotina, a ideia de
tempo, sequência das ações, além de promover a elaboração de conceitos abstratos
e ampliação dos vocabulários, o conhecimento do mundo. Este recurso é composto
de materiais concretos que significam a sequência de atividades a serem realizadas e,
com a evolução do surdocego, este pode passar a ser mais abstrato, sendo os objetos
substituídos por parte deles ou até pela palavra que o representa.
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Figura 3: Calendário concreto

Fonte: DEaD | IFCE (2016)

 Escrita na palma da mão
A escrita na mão é uma forma de comunicação utilizada especialmente pela pessoa com
surdocegueira que teve a perda visual após ser alfabetizada com a grafia em tinta. Esta
se refere à escrita do alfabeto na palma da mão do surdocego, com letra cursiva ou em
caixa alta.
Figura 4: Escrita na mão

Fonte: wikipedia.com

 Alfabeto dactilológico
O alfabeto dactilológico, também conhecido como alfabeto manual ou alfabeto digital,
é outra forma de comunicação. Trata-se do alfabeto utilizado pelo surdo, em que cada
letra corresponde a uma determinada posição da mão. Também não é universal, já que
são observadas variações posturais nos dedos em diferentes países.
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Figura 5: alfabeto dactilológico

Fonte: wikipedia.com

 Tadoma
O Tadoma é uma forma de comunicação tátil, que ocorre através da percepção da
vibração das cordas vocais e do movimentos da articulação no momento da fala. Foi
desenvolvido na Europa por uma professora de crianças surdocegas, cujos nomes eram
Figura 6: Tadoma

Tad e Oma, dando origem ao nome
Tadoma. A Comunicação Receptiva
que consiste em tocar o rosto e
pescoço de quem estiver falando.
Keller (1939) referiu que, além de
sentir as vibrações da garganta da
professora, colocava os dedos nos
lábios dela e sentia o movimento da
boca e a expressão de seus lábios,
o que facilitava sua compreensão.
 Pistas de informação
As pistas, como o objeto de
referência, promovem a informação
sobre o estabelecimento de rotinas,
ambientes e pessoas, de forma
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a possibilitar a antecipação de eventos, atividades, favorecendo a compreensão do
contexto em que se encontra por parte do surdocego. A associação dessas pistas
ao objeto concreto facilita ao surdocego pré-linguístico relacioná-las com as vivências
diárias, o que estimula o desenvolvimento da

Figura 6: Pistas de informação

linguagem.
 Gestos naturais
Os gestos naturais e indicativos também
vão sendo associados à comunicação que
utiliza objetos concretos como referência
e, aos poucos, a comunicação passa a ser
mais subjetiva e menos concreta. Os gestos
podem ser naturais, quando reconhecidos
convencionalmente por um grupo de pessoas,
ou indicativos, quando apontam, indicam um
desejo ou uma referência (MATOS, 2012, p.
104). Dos referidos gestos, o surdocego pode
evoluir para o uso de sinais isolados de LIBRAS,
apropriando-se posteriormente para o uso da
língua de sinais.
 Língua brasileira de sinais (LIBRAS)
A ‘Língua de Sinais’ é um sistema linguístico,
com estrutura gramatical própria, desenvolvida
com base na língua de sinais francesa.
Cada país possui a sua língua de sinais, que
apresenta, inclusive, variações regionais. No

Fonte: pepsic.bvsalud.org

Brasil, a língua de sinais é a Libras (MATOS, 2012, p. 104).

A Libras é formada pela combinação de sinais e expressões faciais e, por isso, possui
características visuais e motoras. Considerando o nível da perda da visão do surdocego,
este faz adaptação ao seu uso de acordo com a potencialidade da visão. Dessa forma,
alguns surdocegos, especialmente os que apresentam perda total ou significativa da visão,
utilizam a LIBRAS tátil e desconsideram a expressão facial. Outros, em virtude do resíduo
visual existente, podem adaptar a Libras a uma distância referente ao seu nível visual.
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Neste tópico, vimos diversas formas de comunicação que devem ser consideradas de
acordo com o nível das perdas audiovisuais e a época de aquisição da surdocegueira,
estabelecendo, assim, alternativas comunicativas, que são a base para o trabalho com o
surdocego. Vimos também que, através da comunicação, das formas mais rudimentares
até as mais elaboradas e simbólicas, vai se estabelecendo a interação, as trocas de
informações com o outro e com o meio, o que possibilita o conhecimento de si, do outro e

VOCÊ SABIA?
A terminologia surdocego, escrita sem hífen, apesar de ser um termo
não dicionarizado, é utilizada como forma de estabelecer a unicidade
desta deficiência, proveniente da perda desses dois sentidos distais
muito importantes para a apreensão e compreensão do mundo. As
perdas auditivas e visuais, coexistentes, caracterizam-se pelo prejuízo das informações
sobre o contexto em que se encontra o indivíduo, ao passo que, na deficiência múltipla,
é possível contar com um dos sentidos, visual ou auditivo. “Na deficiência Múltipla
(...) sempre terá o apoio de um dos canais distantes (visão e ou audição) como ponto
de referência, esses dois canais são responsáveis pela maioria do conhecimento que
vamos adquirindo ao longo da vida” (MAIA, 2010, p.4).

do mundo, sendo estabelecidas as aprendizagens. Inferimos, assim, que mesmo diante de
duas perdas sensoriais importantes, é possível se estabelecerem formas de comunicação,
que é a base para todo trabalho realizado com o surdocego.
Assim, através dos conhecimentos básicos adquiridos sobre surdocegueira, será possível
verificar a melhor abordagem a ser utilizada com a pessoa surdocega, mediante o
atendimento em orientação e mobilidade, o qual veremos na seguinte aula.
Seguiremos em frente nos apropriando dos conhecimentos necessários para o bom
desempenho na modalidade de OM, favorecendo ao processo de inclusão socioeducacional
da pessoa com surdocegueira.
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AULA

2

Orientação e Mobilidade:
a práxis para o desenvolvimento
do surdocego

Caro(a) cursista,
Agora que compreendemos a surdocegueira em seus aspectos históricos,
conceituais e conhecemos as principais formas de comunicação estabelecidas,
estudaremos a Orientação e Mobilidade direcionada ao processo de desenvolvimento
socioeducacional das pessoas com esta deficiência.
Inicialmente, nesta aula, pensaremos a Orientação e Mobilidade como pressuposto
básico ao desenvolvimento da pessoa surdocega, através do movimento e da estimulação
sensorial, psicomotora e cognitiva. Em seguida, refletiremos sobre o programa de OM
adequado ao surdocego, finalizando com o relacionamento interpessoal, priorizando a
condução e comunicação com esta pessoa.

Objetivos
 Compreender a orientação e mobilidade como colaboradora no processo de
desenvolvimento socioeducacional do aluno com surdocegueira
 Compreender o processo de desenvolvimento da linguagem e da comunicação
do surdocego pré-linguístico por meio da Orientação e Mobilidade
 Conhecer programas de Orientação e Mobilidade direcionados ao aluno com
surdocegueira

Aula 2
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TÓPICO 1

Movimento e estimulação sensorial
como pré-requisito à orientação e
mobilidade
OBJETIVO
 Compreender a importância da estimulação
sensorial para a aprendizagem da Orientação e
Mobilidade
 Estudar a relação entre o desenvolvimento
cognitivo e a Orientação e Mobilidade

N

a aula anterior, percebemos que a surdocegueira é uma deficiência um pouco
complexa e pouco comum de ser percebida em nosso cotidiano e ainda
pelas suas especificidades, considerando as perdas, através do período de

aquisição e sua intensidade.
Apesar disso ainda nos defrontamos com pessoas surdocegas ou em processo de
aquisição destas perdas sensoriais. Dessa forma, acreditamos que os estudos que agora
iniciamos possam contribuir sobremaneira para auxiliar no trabalho do profissional que
atua junto à pessoa surdocega, através da Orientação e Mobilidade.
1.1

Surdocegueira – conhecendo o seu entorno

Conforme pontuamos na aula anterior, a criança conhece o mundo através dos sentidos, ou
seja, do contato visual, auditivo e especialmente pela familiaridade com o meio, quando se
movimenta por ele, interagindo com pessoas, objetos e ambientes, reconhecendo formas,
tamanhos, cores, texturas, temperaturas e cheiros. Essa relação com o outro e com o
mundo os permite o reconhecimento progressivo de seu corpo e de suas possibilidades
no espaço.
Através das informações sensoriais, a criança vai se reconhecendo no ambiente, sendo
estimulada a interagir e movimentar-se, gerando novas relações e aprendizagens. Da
mesma forma, a criança com surdocegueira necessita ser estimulada a movimentar-se,
interagindo com o meio, apreendendo conceitos e significados.
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Sabemos que a maior motivação para
essas apreensões são os sentidos da
visão e da audição, os quais inexistem
ou são deficitários na pessoa com
surdocegueira. Esta, pela deficiência
dos

referidos

sentidos,

pode

se

sentir temerosa, assustada, além de
desestimulada a explorar o ambiente.
Por este motivo, ela necessita ser mais
estimulada para que seja possibilitado o
diálogo entre o surdocego e o meio que

SAIBA MAIS
Os
estímulos
e
as
experiências
sensoriais
fornecem
ao
cérebro
informações para criação
da imagem, ou seja, a pessoa associa a
informação que ela recebe a como usá-la,
formando assim a imagem mental sobre
o que está a sua volta. A Organização
cerebral ou Integração Sensorial é o alicerce
do desenvolvimento do ser humano.
Fonte:
http://www.santamaria.rs.gov.br/
docs/gc_docs/2011/10/D24-140.pdf

o rodeia.
A Orientação e Mobilidade, através do movimento, proporciona ao surdocego a possibilidade
de captar informações sensoriais do ambiente. Através dos sentidos residuais, ele se
localiza no espaço e se organiza da forma mais autônoma possível. Devemos lembrar
que, em razão das perdas auditivas e visuais, comumente, não é possível a pessoa com
surdocegueira movimentar-se de forma independente, logo nos referimos a essa forma de
movimentar-se como “autonomia possível”.
Vale ressaltar que tanto o movimento quanto a interação com o meio são extremamente
benéficos para a “autonomia” do surdocego, independente do nível das perdas sensoriais
e da época de aquisição da surdocegueira (pré-linguística ou pós-linguística), contudo fazse necessário considerarmos as especificidades de cada caso, adaptando o trabalho de
OM de acordo com as necessidades de cada um, conforme veremos a seguir:
1.2

Surdocego pré-linguístico – descobrindo o mundo através da Orientação e
Mobilidade.

Compreendemos que o surdocego através do movimento interage com o mundo explorando
objetos e situações por meio do tato. Referindo-se a crianças com surdocegueira prélinguística, Andreossi (2011) afirma que “elas necessitarão da presença do adulto, que irá
favorecer esse processo de conhecimento do mundo oferecendo atividades adequadas do
cotidiano, criando uma real interação e respeitando o ambiente natural em que elas estão
inseridas.” (ANDREOSSI, 2011, p.207)
A Orientação e Mobilidade, utilizando-se deste pressuposto, torna-se uma importante
aliada no conhecimento de conceitos e na funcionalidade dos objetos, auxiliando assim
o estabelecimento da comunicação e desenvolvimento da linguagem do surdocego prélinguístico.
Aula 2 | Tópico 1
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Mas por onde iniciar o processo de desenvolvimento da linguagem? E como estabelecer
as primeiras formas de comunicação com essa pessoa que ainda não interage com o outro
e muitas vezes não se reconhece como ser humano pertencente ao contexto em que se
encontra? Vimos, na aula 1, as possibilidades comunicativas da pessoa com surdocegueira.
Agora vamos refletir: como podemos identificar a melhor forma de comunicação a ser
estabelecida com este indivíduo?
Com a criança pré-linguística, com dificuldades de relacionar-se com o “outro” e com o
meio, iniciamos o trabalho de OM por meio do contato, de forma não invasiva, e do afeto, o
que Jan van Dijk , nomeia de nutrição. Realizamos o acolhimento da criança de forma que
ela comece a aceitar e interagir inicialmente com o profissional. Posteriormente, este será
o intermediário entre o surdocego e o meio, possibilitando o conhecimento de ambientes,
objetos e pessoas.

SAIBA MAIS
Jan van Dijk contribuiu para o processo educacional do surdocego
ao elencar seis níveis de desenvolvimento deste sujeito. Esses
níveis são fases de progressão de aquisição da linguagem
simbólica da criança surdocega. “O objetivo destas fases é viabilizar condições
de aprendizagem de um sistema de comunicação, ampliando a interação
do surdocego com o ambiente e buscando atingir níveis mais elaborados do
desenvolvimento humano” (CADER-NASCIMENTO, 2003, p.43).
A nutrição é a primeira fase e um pré-requisito para as demais. É o momento
em que se estabelece um vínculo afetivo e o sentimento de segurança, dando
subsídios para o desenvolvimento das outras etapas.

Salientamos que o trabalho a ser desenvolvido com o surdocego deve respeitar a
individualidade de cada um, o contexto onde se encontra, além de suas necessidades
e preferências. Através do contato inicial com este aluno, iniciamos o estabelecimento
das primeiras formas de comunicação, nas quais consideramos qualquer referência
comunicativa realizada pela família como o choro, o sorriso, movimentos corporais e outras.
Utilizando o toque e a comunicação, iniciamos o deslocamento pelo ambiente, interno,
inicialmente, e em seguida externo, logo que o aluno demonstre segurança para tal.
Nesta fase, podemos utilizar os objetos de referência, como calendários e outros
recursos apresentados na aula 1, de acordo com a premência e interesse do aluno.
Além desses, sugerimos a pré-bengala, observando que ele não se encontra apto para
utilizar a bengala longa.
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Figura 7: Pré-bengala

Fonte: DEaD/ IFCE (2016)

Com o uso da pré-bengala, possibilitamos ao aluno explorar o espaço, conhecer e identificar
objetos, lugares e pessoas, ampliando seu saber acerca da realidade em que está inserido.
Este processo vai evoluindo passando dos conceitos concretos para a elaboração de
pensamentos abstratos, auxiliando na aquisição da leitura e escrita do aluno.
A seguir, como forma de ilustrar e melhor compreender o exposto, mostraremos dois
exemplos: um de uma sequência pedagógica de atividades a serem desenvolvidas com
um aluno surdocego, pré-linguístico, iniciando o atendimento; e outro de quando o aluno
se encontra no processo de aquisição da leitura e escrita.
Exemplo 1: Programa inicial (atividades) desenvolvido nos primeiros anos de atendimento:

1. Acolhimento: toque no corpo da criança com utilização de tecidos e esponja
de textura macia. Partes do corpo estimuladas eram nomeadas oralmente pela
professora, colocando a mão da criança próxima aos seus lábios, para que a
mesma sentisse a vibração e emissão do som.

2. Atividades psicomotoras em geral, como rolar, rastejar, subir, descer, andar e
sentar em pisos com texturas diversas em ambiente interno.

3. Práticas educativas para a vida independente (alimentação, vestuário e higiene
pessoal).
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Figura 8: Práticas educativas

Fonte: DEaD/ IFCE (2016)

4. Vivências com objetos de texturas, tamanhos e formas diversas, explorando a
mobilidade.

5. Localização do mobiliário de ambientes internos e posteriormente externo.
6. Mobilidade com utilização de pré-bengala de modelos variados em ambiente
interno e externo.

7. Mobilidade e vivências com água (mangueira, piscina, mar e chuveiro).
8. Atividades motoras ampla em ambiente aberto (pisos diversos, incluindo areia).
1. Mobilidade em ambiente externo, utilizando calçadas e pisos variados com uso
de guia e/ou pré-bengala.

2. Vivência em meios diversificados (supermercado, praça, ruas, comércio,
shopping, praia, meios de transporte e outros).
É importante referir que, em todas essas vivências, a estimulação sensorial está presente
como forma trabalhar os sentidos remanescentes. Esses sentidos são essenciais para
uma boa orientação e mobilidade nos espaços. A utilização do calendário, objetos de
referências, de pistas sensoriais são essenciais nessa fase, além da estimulação através
da fala e de sons, independente da perda auditiva (total congênita) e da iniciação a Libras.
Também é fundamental ressaltar a participação da família, que deve dar continuidade ao
trabalho desenvolvido, sob a orientação do profissional, no ambiente domiciliar.
Desta forma, o desenvolvimento cognitivo (significado e função do objeto), psicomotor e
sensorial, especialmente se tratando do surdocego congênito, estão inseridos ao programa
de OM, considerando que ele não deve estar descontextualizado do desenvolvimento deste
indivíduo e de seu cotidiano. Porém, não podemos esquecendo as técnicas específicas de
Orientação e Mobilidade, que devem subsidiar todo trabalho.
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Exemplo 2: Programa (atividades) desenvolvido com o aluno surdocego pré-linguístico
(perda total auditiva e visual) em processo de aquisição da leitura e escrita.

1. Mobilidade e localização dos mobiliários do local de atendimento (sala de OM).
2. Escolha de um tema, incluído um vocabulário inicial que deverá ser ampliado com
a evolução do programa. O primeiro tema a ser desenvolvido deve relacionar-se
com o contexto em que se encontra em atendimento e posteriormente observar
as necessidades e desejos do aluno.

3. Tema 1: Instituto Girassol (nome fictício) – Mobilidade no espaço interno da
instituição (com guia inicialmente), conhecer o espaço físico, apresentar pessoas
que trabalham e conhecer e compreender as atividades desenvolvidas. Ex: Sala
1 – Coordenação (sinal em Libras e datilologia), quem é a coordenadora (sinal), o
que faz a coordenadora. Sala 2 – Psicólogo (sinal), nome do profissional, sinal,
datilologia, compreender o trabalho do que faz o psicólogo.

4. Após a atividade prática de mobilidade, iniciar um diálogo com o aluno sobre a
vivência, estimulando sua compreensão do que foi trabalhado.

5. Escrita do que foi vivenciado. Esta pode ser através de palavras, frases, períodos
e até textos, dependendo do nível em que se encontra o aluno.

6. Sugestões de outros temas: supermercado, compras, natal, praça, moradores
de rua, bairro, banco, pontos comerciais, teatro, cinema, meios de transporte e
outros.

7. Dentro destes temas, reforçamos a importância do desenvolvimento das técnicas
específicas da Orientação e Mobilidade (guia vidente, autoproteções e uso de
bengala longa).
Vale ressaltar a importância do exercício de temas relevantes para o aluno em seu contexto
de vida cotidiana, considerando a dificuldade que possuem em virtude das perdas auditiva e
visual. Subsequentemente, ampliamos e diversificamos as vivências em outros ambientes, o
que possibilitará a ampliação de seu conhecimento de mundo. Entretanto estes programas
não devem ser encarados como regras fixas a serem seguidas. São possibilidades que
norteiam a prática pedagógica do atendimento em OM ao aluno surdocego pré-linguístico.
O aluno pós-linguístico, conforme veremos a seguir, diferencia-se do pré-linguístico em
virtude de possuírem um conhecimento de mundo mais ampliado por terem se tornado
surdocego após o desenvolvimento da linguagem.
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1.3

Surdocego pós-linguístico – adaptando o diálogo com mundo

A pessoa com surdocegueira adquirida, mesmo depois de adulto, também necessita
dessa mediação entre ele e o espaço vivenciado. Neste caso, o surdocego já faz uso de
uma língua, mesmo que, devido à nova condição de surdocego, tenha que adaptá-la.
Dito de outra forma, o indivíduo que era surdo e fazia uso de libras, com a perda visual,
passa a ser surdocego e passar a utilizar a libras tátil, que é uma adaptação da Libras.
Além disso, em virtude desta mesma perda (visual), o indivíduo necessitará reaprender a
deslocar-se pelo ambiente de forma segura e organizada.
Os programas elaborados para o aluno surdocego pós-linguístico também,devem priorizar
seus desejos e necessidades, além do cotidiano em que vive. As técnicas de OM são as
mesmas usufruídas pelos deficientes visuais, podendo haver adaptações de acordo com
as especificidades e necessidades individuais, conforme recordaremos a seguir:
1.3.1 Formação de conceitos, função dos objetos
e orientação espacial
a. Conhecimento corporal: refere-se à imagem do próprio corpo e sua
relação com o meio, incluindo as partes do corpo. Estas serão empregadas
na aprendizagem das técnicas básicas de OM como imagem corporal,
conceito corporal (em si e no outro), lateralidade e noção de direita e
esquerda.
b. Objetos: familiarização com objetos fixos, como ruas, calçadas, esquinas,
meio fio, casas, paradas de ônibus, farmácias, comércio e outros.
Exemplo: a rua é considerada um objeto composto por outros objetos fixos
como calçada, esquina, casas e pontos comerciais. Dentre esses pontos,
elegemos a farmácia e trabalhamos os objetos que compõem a farmácia.
c. Localização dos objetos: é a posição dos objetos no espaço. Utilizando
o exemplo anterior, é a localização da farmácia na rua, considerando a
calçada, a esquina e as casas. Através deste posicionamento, favorecemos
a elaboração do mapa mental no trajeto da rua, por exemplo.
d. Direção: utilizar um referencial para indicar a posição em relação aos
objetos. Este poderá ser o próprio aluno (à sua direita, esquerda, atrás...)
ou um objeto fixo (à direita da farmácia, em cima, à frente...).
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e. Volta: compreender o movimento de mudança de direção. Uma volta inteira em
torno de si é 360°, virar a esquina é ¼ de volta, voltar para onde veio é 180°.
f. Contorno: com a identificação de obstáculo, contornar o obstáculo e
seguir na mesma direção.
1.3.2 Uso do guia vidente
No caso do surdocego, o guia vidente sempre estará presente em ambiente externo, como
forma de garantir a segurança dele, em virtude da perda de dois sentidos importantes
(visão e audição). A seguir, lembramos as técnicas estudadas anteriormente.
a. Deslocamento com guia
b. Troca de lado
c. Passagem estreita
d. Passagem por portas
e. Subir / descer escadas
f. Esteira e escada rolante
g. Sentar
h. Uso de cadeiras perfiladas (auditório, teatro, cinema)
i. Entrada e saída de carro / transporte coletivo
1.3.3 Autoproteções
Referem-se à movimentação em ambientes fechados e poderão ser realizadas sem guia,
no caso do surdocego ter familiaridade com o espaço. No início, é feito o trabalho com
auxílio do guia vidente.
a. Proteção inferior
b. Proteção superior
c. Localização de objetos caídos
d. Cumprimento
e. Enquadramento e tomada de direção
f. Rastreamento com a mão
g. Familiarização de ambiente
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1.3.4

Uso de bengala longa

Em ambiente externo, o uso de bengala para o surdocego também deve ser realizado
com auxílio do guia vidente. Este poderá conduzi-lo ou permanecer ao seu lado realizando
um leve toque do braço no braço do surdocego, além de passar-lhe informações sobre o
ambiente. A bengala, nesse caso, será um recurso a trazer-lhe mais segurança.
a. Vivência pré-bengala
b. Colocação da bengala longa
c. Andando com guia
d. Varredura
e. Diagonal
f. Rastreamento com a técnica diagonal
g. Passagem por portas
h. Detecção e exploração de objetos
i. Subir e descer escadas
j. Esteira e escada rolante
k. Técnica de toque
l. Técnica de deslize
Como dissemos anteriormente, as técnicas de OM utilizadas com o surdocego são as
mesmas que trabalhamos com a pessoa com deficiência visual, contudo é importante
ressaltar que estas estratégias necessitam de adaptações à medida que vão sendo
aplicada com a pessoa com surdocegueira, considerando que necessita de adaptações
em virtude do tipo de perdas que apresentam.
Será através do lidar e do comunicar com esta pessoa que estas adaptações vão sendo
realizadas, o que podemos conferir no próximo tópico.
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TÓPICO 2

N

Do comunicar ao conduzir
OBJETIVO
 Aprender a melhor forma de abordar, conduzir
e transmitir as informações para o surdocego

o tópico anterior, compreendemos o quanto a Orientação e Mobilidade se
encontra diretamente relacionada ao desenvolvimento cognitivo, sensorial e
psicomotor da pessoa com surdocegueira. Por meio da OM, a pessoa conhece

o seu entorno, apropriando-se de saberes concretos e abstratos, a fim de compreender
e estruturar seu espaço. Sobre isso, Andreossi (2011) afirma que “o facilitador desse
processo deve analisar o ambiente, identificando as oportunidades de experimentar
diferentes situações e atividades necessárias para que a criança desfrute e mantenha o
controle sobre seu mundo.” (ANDREOSSI, 2011, p. 212)
Além disso, salientamos a importância de conduzir de forma adequada a pessoa com
surdocegueira. Mais que transportá-la de um lugar para outro, destacamos as informações
a respeito do ambiente para que ela possa compreender esse meio, facilitando sua
mobilidade. A maneira que você a encaminha pode comunicar para onde estão indo e
também identificar as necessidades e ansiedades desta pessoa durante o trajeto.
E você sabe qual a melhor forma de abordar uma pessoa com surdocegueira? E como
conduzi-la? Neste tópico, destacaremos orientações básicas de como interagir e conduzir
a pessoa com surdocegueira no ambiente. Fique atento!

1. “Gosto de conhecer quem vai me guiar”. Ao aproximar-se da pessoa com
surdocegueira, faça um leve contato corporal, tocando seu braço. Poderá fazer
o seu sinal no braço desta pessoa.
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Figura 9: Primeiro contato com a pessoa surdocega

Fonte: DEaD/ IFCE (2016)

2. Não deixe de falar seu nome, mesmo que a pessoa tenha perda total da audição.
Ela sentira a vibração e com o tempo perceberá logo que alguém se aproxime.

3. Dê-lhe tempo para concordar se deseja ir com você. Não a puxe. Deixe que ela
toque em seu braço, localizando o local em que deve segurar. Dependendo da
sua altura, ela poderá segurar em seu punho (no caso de crianças), acima do
cotovelo ou no ombro, quando o guia é bem mais baixo que a pessoa surdocega.
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Figura 10: Primeiro contato com a pessoa surdocega

Fonte: DEaD/ IFCE (2016)

4. Nunca a empurre pelas costas ou puxe-a pelo braço. Essas situações provocam
insegurança na locomoção e não contribuem para sua orientação espacial.

Figura 11: Postura incorreta na condução do surdocego

Fonte: DEaD/ IFCE (2016)
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5. Antes de deslocar-se, procure explicar com maior clareza possível o destino do
trajeto.

6. Lembre-se de que o ritmo das passadas é dado pelo surdocego. A velocidade
da locomoção irá influenciar no equilíbrio e consequentemente na segurança
durante o trajeto.

7. Durante o trajeto, dê informações sobre o espaço percorrido. Com o tempo, a
pessoa com surdocegueira vai elaborando um mapa mental que será fundamental
para sua melhor autonomia e autoconfiança.
Figura 12: Elaboração do mapa mental

Fonte: DEaD/ IFCE (2016)

8. Deixe que o surdocego participe ativamente do que vai ser realizado durante o
percurso. Contudo permaneça sempre ao seu lado, dando-lhe proteção. Permitalhe que localize o trinco da porta e deixe-o abri-la.
Figura 13: Participação ativa do surdocego

Fonte: DEaD/ IFCE (2016)
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Figura 14: Pistas para a
construção do mapa mental

9.

Mostre-lhe objetos e/ou mobiliários

que servirão de pistas durante o percurso. Essas
pistas também auxiliarão na elaboração do mapa
mental.

10.

Caso observe que o surdocego se

perdeu ou se desorientou no trajeto, não o
repreenda ou o assuste. Trate com calma e
naturalidade, dando-lhe informações para
retomar o percurso correto.

11.

Não o deixe solto no espaço.

Direcione sua mão para um mobiliário, parede
ou outro ponto de referência.

12.

Procure identificar ou descobrir por

meio de pessoas que têm maior vivência com
a pessoa que está sendo guiada qual o nível
de perdas auditiva e visual. Essas informações
serão relevantes para tornar sua caminhada
Fonte: DEaD/ IFCE (2016)

mais significativa por meio das informações a
serem dadas.

13.Possibilite ao surdocego o uso da bengala longa ou pré-bengala, desde que seja
em comum acordo com ela. Caso porte uma destas, indague se deseja fazer uso
deste recurso.

14.Caso o surdocego faça uso de muleta ou cadeira de roda, evite recostar-se ou
pegar nesses instrumentos sem sua permissão.

15.Durante o trajeto, com o uso de cadeira de rodas, caso identifique que a pessoa
aceita o seu toque, coloque sua mão de vez enquanto sobre seu ombro como
forma de melhor sentir sua presença. Algumas vezes, ele passa muito tempo
sozinho na cadeira de rodas.

SAIBA MAIS
Caro cursista, sugerimos que assista ao vídeo “Em busca da
comunicação”, como forma de ampliar seus conhecimentos sobre a
surdocegueira. Os atores envolvidos são personagens reais, como
familiares, profissionais e pessoas surdocegas que lutam diariamente
tentando minimizar as dificuldades encontradas em seu cotidiano. Observem e revisem
assuntos abordados, também na aula 1. Clique aqui para ter acesso ao vídeo: https://
www.youtube.com/watch?v=5Ya2_luDzes

Aula 2 | Tópico 2

261

Conforme o que vimos nesta aula, observamos que a Orientação e Mobilidade oportuniza
ao aluno vivências psicossociais que favorecem o processo de desenvolvimento do aluno
com surdocegueira. Cormedi (2011) afirma que
Professores de crianças com surdocegueira ou com deficiência múltipla
têm na elaboração de modelos curriculares e programas educacionais
um dos seus maiores desafios, quer sobre o aspecto do desenvolvimento
da linguagem e comunicação, quer sobre a definição do conteúdo
programático a ser ensinado. (CORMEDI, 2011, p.129)

Apoiando-nos, porém, nos estudos realizados e na experiência de quatorze anos de nossa
atuação no campo da surdocegueira, evidenciamos que a base do trabalho junto ao aluno
surdocego se concentra, especialmente, nas áreas da comunicação e mobilidade, por
serem estas as de maior dificuldade em virtude de suas perdas auditiva e visual.
Como verificamos nesta aula, a “Orientação e Mobilidade” fornece subsídios para o
bom desenvolvimento do aluno surdocego. Através do movimento e de suas relações
com o espaço em que vive, este interage, estabelecendo formas de comunicação, se
organizando no meio em que se encontra. Desta forma, esperamos que os estudos
realizados e materiais disponibilizados sejam úteis no sentido de auxiliar no trabalho junto
à pessoa com surdocegueira. Esperamos que estas aulas sejam fomentos para maiores
aprofundamentos nessa área.
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Projeto de Pesquisa
e Inovação
Ribamar Brito Bezerra

AULA

1

Inovação
Caro (a) cursista,
Bem-vindo(a) à nossa primeira aula de Projeto de Pesquisa e Inovação. Nela prenderemos
sobre inovações tecnológicas que certamente o auxiliarão no aprimoramento das
atividades de Orientação e Mobilidade.
É fácil percebermos que as pessoas com deficiência ainda enfrentam muitas barreiras,
embora a sociedade brasileira venha, nos últimos 30 anos, avançando significativamente
nas ações inclusivas em defesa dos direitos dessas pessoas. Esperamos que, com esta
disciplina e as demais do curso Orientação e Mobilidade, você seja mais um pilar desta
forte base de sustentação das ações de consolidação dos direitos individuais e sociais
das pessoas com deficiência.
No decorrer da leitura desta aula, você será instigado a se tornar um ator ativo e importante
na construção de novos conhecimentos que possibilitem oferecer mais liberdade para as
pessoas com deficiência visual. Para tanto, não deixe de realizar as atividades. Treine e
você desenvolverá habilidades que lhe permitirão desenvolver inovações que ajudarão
a remover as barreias que aindaexistem no espaço das pessoas com deficiência. As
leituras complementares dessa aula não são apenas sugestões. Elas fazem parte da sua
formação, por isso não deixe de consultá-las. Elas com certeza ajudarão na sua formação
e no seu aprendizado, consolidando conhecimentos.
OBJETIVOS
• Conhecer técnicas de produção de ideias
• Reconhecer elementos de tecnologia assistiva
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TÓPICO 1

A força das ideias
OBJETIVO
 Conhecer a repercussão de novas ideias para a
produção de soluções inovadoras

N

este tópico, veremos a importância da criatividade humana para a concepção de
inovações. Veremos como exemplo as inovações oferecidas pelos celulares e os

smartphones. Eles são equipamentos presentes no cotidiano das pessoas com deficiência
visual e permitem atender a várias necessidades da vida diária. Portanto, além dos meios
materiais comumente encontrados no meio educacional, é importante atentarmos para
as possibilidades dos usos dos meios tecnológicos, que permitem produzir inovações e
proporcionar conforto e facilidades nas atividades diárias das pessoas com deficiência.
Figura 1: Uso de smartphones

As descobertas de novos
modos de emprego dos
materiais e das tecnologias
emanam

das

pensamentos

ideias,

de

criativos

e,

principalmente, do interesse
em

satisfazer

alguma

necessidade humana.
Tomando

como

exemplo

as tecnologias eletrônicas,
Fonte: freepik.com

que

estão

presente

na

sociedade e empregadas
em diversos aparelhos, percebemos as facilidades que elas oferecem para a realização
das atividades da vida diária, resultando na melhoria da qualidade de vida, vemos que
elas são o resultado prático de pensamentos criativos.
Você sabia que a quantidade de aparelhos celulares no mundo, segundo a União
Internacional de Telecomunicações-ITU (2015), alcançou a quantidade de 7,08 bilhões
de unidades, enquanto a população mundial totalizava cerca de 7,3 bilhões de pessoas,
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conforme

dados

Organização

das

Nações Unidas-ONU. Isso significa que,
em cada 10 pessoas, 9 possuem um
aparelho de comunicação celular.
Você concorda que o uso esses
aparelhos se tornaram comuns na vida
das pessoas?

PRATIQUE...
1.
Relacione
duas
utilidades diária realizadas
com
a
ajuda
de
smartphones.
2. Aponte duas atividades escolares
que podem ser realizadas com o uso de
smartphones.

VOCÊ SABIA?
Nikola Tesla, engenheiro
e
pesquisador,
em
1893,
já
pesquisava
sobre a construção de dispositivo de
comunicação sem-fio. Saiba mais sobre
Nikola Tesla em: http://www.infoescola.
com/biografias/nikola-tesla

Lembre-se
anteriormente

de
eles eram

que
utilizados

apenas para a comunicação entre duas
pessoas, e não havia nada de textos,
imagens, somente a transmissão da
voz. Não é verdade? Eles oferecem hoje
tantas facilidades para a vida em geral,
permitindo o contato social, a realização
de transações comerciais, bem com
permite o seu uso em atividades
educacionais.

As facilidades oferecidas pelos recursos contidos nestes aparelhos são inúmeras. Capturas
de áudio e imagens (fotografias e vídeos), reprodução de músicas, recepção de rádio,
alarme, envio de mensagens, localização por GPS, edição de imagens, realização de
pagamento de contas e transferência bancárias são exemplos de facilidades encontradas
frequentemente nestes aparelhos, que estão, também, ao alcance das pessoas com
deficiência visual.
Os smartphones executam programas, também chamados de apps, que é uma abreviação
de applications. Esses programas permitem atender a numerosas necessidades humanas,
agilizando as tarefas do dia a dia.
Existem programas para ensino de Geografia, Matemática, para a tradução de textos de
línguas estrangeiras, para a troca de mensagens em diferentes formatos (texto, áudio,
vídeo) entre pessoas ou grupos de pessoas, para o auxílio na locomoção (apresentação de
trajetos, verificação de horários de ônibus), aquisição de ingressos, compra de refeições,
para o controle das finanças, enfim, são inúmeros os apps.
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PARE E REFLITA...
Os diversos apps que existem foram
desenvolvidos por uma pessoa apenas?

PRATIQUE...
1. Pesquise e indique
duas apps voltadas
para uso de pessoas
com deficiência.
2. Aponte duas atividades que podem
ser apoiadas com o uso de apps.

É fácil constatar que o desenvolvimento
das apps, bem como o aperfeiçoamento
dos equipamentos, não decorrem do
trabalho incansável de uma única pessoa.
Pelo contrário, resultam do trabalho, das
ideias, de um grande número de pessoas,
espalhadas pelo mundo, interessadas
em oferecer facilidades e, também, obter

remuneração. Essas pessoas buscam identificar formas de uso das tecnologias para
oferecer facilidades para a vida diária.
Você sabia que o esforço de desenvolvimento e pesquisa também é realizado de modo
cooperativo e que envolve pessoas de várias áreas de conhecimentos? As ideias que
esses esforços unem são capazes de desenvolverem soluções inovadoras.
Uma dessas soluções inovadoras é o desenvolvimento de programas de acessibilidade
para smartphones. Graças a eles, a pessoas com deficiência visual não encontram
barreiras para utilizarem desses equipamentos, pois eles vocalizam as funções das apps.

PRATIQUE...
Assista ao vídeo sobre o aplicativo Aipoly Vision, disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=XMdct-5bERQ e, em seguida,
proponha um ambiente para o uso desta apps, indicando objetos
que podem ser reconhecidos nesse ambiente.
Sugestão: ponha uma venda em seus olhos para perceber a necessidade de auxílio
para reconhecer objetos.

Veja que aplicativos, como Aipoly Vision, apresentado de modo exemplificativo, podem
efetivamente ampliar o relacionamento social e a interação das pessoas com deficiência
com o meio no qual se encontram, e com a sociedade de um modo geral. Por isso,
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no contexto do curso de Orientação e Mobilidade, é esperado que você desenvolva
um olhar constantemente prospectivo e identificador de oportunidades de melhorias,
pois, ao assumir uma postura inovadora, você terá capacidade de aperfeiçoar recursos
e processos que auxiliam as pessoas com deficiência visual em suas necessidades
pessoais, educacionais e na sua integração social.
Mantenha a mente “aberta”, desenvolva as suas ideias, reúna-se com outros atores e
troque ideias. Não é necessário perseguir ideias totalmente novas, sui generis, uma vez que
a evolução ocorre por meio de melhorias sucessivas. No próximo tópico, entenderemos
por que a inovação se tornou importante no âmbito humano.
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TÓPICO 2
Figura 2: Nascimento de ideias

O poder da criatividade
OBJETIVOS
 Reconhecer a criatividade como fator de
geração da inovação e os benefícios sociais da
inovação na área educacional
 Conhecer o conceito de inovação educacional

A

criatividade é uma capacidade humana
incrível! Ela não é privilégio exclusivo de

pesquisadores e de gênios criadores. É por meio
dela que os seres humanos buscam resolver
problemas e atender às suas necessidades.
Você se lembra de alguma ideia que permitiu
você resolver algum problema específico?
Ou de uma ideia que ajudou na solução
de alguma necessidade do seu trabalho?
Fonte: freepik.com

A produção das ideias por si só não tem a
força de resolver problemas ou de modificar

o ambiente à sua volta. Elas “orbitam” no nosso imaginário, formatando, em abstrato,
melhorias para o mundo real. No entanto, quando as ideias geradas a partir da visão
prospectiva e criativa se materializam e de alguma forma interagem com o ambiente real,
influenciando e aprimorando as atividades ou atendendo a um propósito, oferecendo
maiores facilidades e beneficiando os sujeitos envolvidos, podemos, então, considerar
que ocorreu inovação.
Um exemplo de inovação de sucesso no mundo empresarial é o caso do tocador de fita
cassete portátil denominado de Walkman, desenvolvido pela Sony. Esse equipamento
surgiu para atender a necessidade de ouvir música de um diretor dessa empresa, durante
as viagens que ele realizava entre o Japão e os Estados Unidos. O equipamento começou
a ser comercializado no final da década de setenta e tornou-se um sucesso imediato.
Ele apresentava grande portabilidade em relação aos equipamentos da categoria, sendo
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considerado um produto tecnologicamente aprimorado, em virtude de os reprodutores
de fita cassete da época serem equipamentos grandes e pesados.
Tomando novamente como exemplo o

Figura 3: iPod 

ambiente das tecnologias eletrônicas,
não é difícil perceber que a consolidação
da

era

digital

proporcionou

o

desenvolvimento de uma inovação em
relação a equipamentos de reprodução
de áudio. O iPod da Apple, lançado
em 2001, é um exemplo da inovação
para os aparelhos que reproduzem
áudio. Ele permitiu a reprodução de
músicas em formato digital, sendo
destaque a sua facilidade de uso,
leveza, reduzidas dimensões, design e

Fonte: freepik.com

qualidade do som reproduzido.
A inovação ocorre em qualquer setor da sociedade, tanto no setor público como no
setor privado, sendo notório o maior impacto causado no setor privado, em face da
possibilidade de ganhos econômicos por parte dos setores produtivos. Porém, isso não
impede que a inovação seja buscada também no setor público e no ambiente educacional.
No caso do setor público, o que motiva a busca pela inovação são os benefícios sociais
advindos e materializados pelo aumento da efetividade e da qualidade dos serviços
públicos oferecidos também pela satisfação desfrutada pelos cidadãos ao utilizarem
serviços públicos que sejam mais efetivos, dentre outras retribuições de caráter social.

SAIBA MAIS!
Veja quinze programas de inovação para o setor público ao redor do
mundo, acessando o site http://exame.abril.com.br/rede-de-blogs/
inovacao-na-pratica/2014/10/21/15-programas-de-inovacao-para-osetor-publico/

Você sabia que a Constituição Federal destaca que inovação deve ser estimulada pelos entes
públicos? Como a inovação vem se mostrando importante e necessária para a sociedade, os
legisladores inseriram na Constituição Federal do Brasil, em 2015, a Emenda Constitucional Nº
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85, no sentido de fazer constar em seu texto que é de interesse público nacional proporcionar
meios de promover à inovação. Conheça o que diz o texto constitucional sobre inovação:

Constituição Federal /1988
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios: […]
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia,
à pesquisa e à inovação; [...]
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente
sobre: […]
IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento
e inovação; [...]
Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos
da lei: […]
V - incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico
e a inovação; [...]
Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser
dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que:
[…]
§ 2º As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação
realizadas por universidades e/ou por instituições de educação profissional e
tecnológica poderão receber apoio financeiro do Poder Público. [...]
Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa,
a capacitação científica e tecnológica e a inovação.
§ 1º A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do
Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação.

Desse modo, passaram a ser atribuições dos entes federados (Governos Federal,
Estadual,Municipal e Distrito Federal) a responsabilidade por estimular e estabelecer leis
que fomentem a inovação, abrangendo não apenas o campo científico e tecnológico,
mas também a saúde e a educação.
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Assim o tema inovação passou a possuir interesse para profissionais, estudantes
e pesquisadores, embora a maioria dos estudos estejam focados nas inovações
tecnológicas que buscam atender as necessidades mercadológicas, permitindo que
empresas se diferenciarem no mercado, mantendo-se competitivas e lucrativas, são
encontrados estudos que abordam a inovação no setor público e no âmbito educacional.
A busca por inovações, portanto, está presente em diversos setores e em diversas áreas,
que incluem a social e a educacional, dentre outras. Cada uma dessas áreas, por si
só, detém um sentido próprio para a inovação, porém guardam entre si uma essência
comum: ideias que, ao serem implementadas, modificam o ambiente, para melhorar a
qualidade de vida e a satisfação dos seus utilizadores.

PRATIQUE...
1. Observe o seu ambiente de trabalho e relacione duas inovações que
auxiliem as pessoas com deficiência visual. Exemplo: uso de piso tátil.
2. Analise o seu ambiente de trabalho, busque identificar oportunidades
de melhorias indicando duas inovações.

Para a Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento – OCDE, em
publicação intitulada de Manual de Oslo, a inovação pode ser voltada para produtos (bens
ou serviços), processos, marketing ou método organizacional, resultando na implantação
de produtos (bens e serviços) e processos (métodos) tecnologicamente novos no campo
mercadológico.
No mesmo sentido, a inovação no campo social tem o objetivo de oferecer novas soluções
para questões sociais, tais como eliminação do analfabetismo, erradicação da fome,
redução das desigualdades e da mortalidade infantil, ampliação do saneamento básico,
acesso a moradia, assistência à saúde, ampliação das oportunidades de empregos,
acessibilidade das pessoas com deficiência, melhorias educacionais e outros problemas
sociais enfrentados pelas sociedades.
A inovação social tem o objetivo de oferecer benefícios ao ser humano, podendo ser
entendida, conforme Farfus, Rocha e Caron (2007),

como conjunto de processos,

produtos e metodologias que possibilitam a melhoria da qualidade de vida do outro e a
diminuição das desigualdades entre os indivíduos.
Outra proposta de objetivo para a inovação social é oferecida por Bignetti (2011), que
estabelece ser o resultado do conhecimento aplicado às necessidades sociais, com
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participação e cooperação dos atores envolvidos, gerando soluções novas e duradouras
para indivíduos, grupos sociais, comunidades ou para a sociedade em geral.
Então a inovação social visa à melhoria da qualidade de vida da pessoa, diminuição das
desigualdades entre os indivíduos, satisfação de necessidades sociais, com a participação
e cooperação dos atores envolvidos.
Figura 4: Exemplo de roller

Nesse sentido, poderíamos citar, como
exemplo de inovação, as bengalas que
utilizam roller (ponteira com rolete), pois o
uso deste dispositivo favorece o manuseio
da bengala quando da varredura do solo
à frente da pessoa com deficiência visual,
oferecendo segurança por permitir um
contato constante do solo, diferentemente
da técnica de toque-varredura tradicional,
evitando enroscar a ponta da bengala em
alguma saliência ou reentrância no solo.

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

No campo educacional, o termo inovação
se depara com múltiplos sentidos, apresentando-se mais complexo. Matos (2010)
verificou que a concepção de inovação no ambiente educacional é ambígua, ligando-se
às ideias de mudança, transformação, alternativa, novo e ruptura.
DESAFIO
Antes de prosseguirmos, proponho um desafio. Elabore um conceito para o termo
inovação educacional. Pesquise! Tenha sempre em mente que ideias são frutos da
visão prospectiva e do interesse em melhorar.
A polissemia apresentada pelo termo inovação no campo educacional reflete os
constantes e inúmeros desafios enfrentados pelos atores da educação, em sua busca
diuturna para superar dificuldades e melhorar os resultados da formação dos alunos,
diante das particularidades existentes no contexto socioeducacional, que é impactado
por diferentes fatores.
No conjunto de propostas que buscam conceituar inovação educacional, Teixeira (2010)
oferece uma proposta que considera Inovação Educacional como respostas aos desafios
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dos processos escolares, reconhecendo que o contexto educacional é um ambiente
propício para receber contribuições inovadoras que suplantem os óbices por ventura
identificados.
Pereira (2016), ao discorrer sobre inovação curricular, entende que a inovação abrange todo
o ambiente educacional: um curso, uma disciplina, um método de ensino (ou até mesmo
os materiais empregados), as estruturas físicas, bem como as atitudes pedagógicas,
qualquer aspecto do contexto educacional que possa ser melhorado, inovado.
Os pesquisadores educacionais vêm se debruçando sobre a temática inovação
educacional, produzindo estudos, contribuindo, deste modo, com a criação e produção
de novos recursos, metodologias, currículos, práticas pedagógicas e outras inovações
que visam atender às necessidades educacionais, tendo como características o
incremento na qualidade do processo formativo, atividades participativas com os sujeitos
do processo educacional e a importância da prática social.
As inovações educacionais são efetivas e imediatas quando produzidas pelos atores
inseridos no contexto prático socioeducacional, diferentemente das propostas inovadoras
produzidas pelos escalões superiores da gestão educacional, que necessitam de período
de maturação e, ainda, configuram uma quebra da estrutura vertical de poder. Por isso é
importante o engajamento dos atores no processo de inovação educacional.

RELEITURA
Releia o conceito que você propôs para o termo inovação educacional, adequando-o,
se necessário, ao contexto socioeducacional e reflita sobre as possibilidades de
inovação no âmbito da orientação e mobilidade.

Sobre o tema inovação educacional e com foco no curso de Orientação e Mobilidade, é
possível perceber possibilidades de inovação no ambiente socioeducacional das pessoas
com deficiência visual, permitindo qualidade de vida e integração social.
Nesse sentido, algumas questões surgem diante da possibilidade de adoção de inovações
em um ambiente educacional especial:
• Pode ocorrer inovação no ambiente educacional da pessoa com deficiência visual?
• Quais atores podem contribuir para a inovação nesse ambiente?
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• Você é capaz de identificar barreiras para a adoção de propostas inovadoras oriundas
do próprio ambiente educacional (dentro da instituição de ensino)? E oriundas do
ambiente externo (família, sociedade, empresas, órgão públicos)?

PRATIQUE...
Relacione
dois
fatores capazes de
estimular a criatividade
dos atores inseridos no ambiente
socioeducacional da pessoa com
deficiência visual.

Você percebeu que a criatividade está
presente nos seres humanos, sendo
da própria natureza humana identificar
problemas, oportunidades de melhoria e
propor soluções, e que os seres humanos
sempre estão em busca de descobrir
facilidades para a vida diária? Neste
tópico, você ficou sabendo que a inovação

é o resultado prático das ideias criadoras, e estudou vários conceitos de inovação,
compreendendo o que é inovação educacional e a importância da participação dos atores
inseridos no ambiente socioeducacional. Você aprendeu que exercitando a criatividade,
com certeza, você será capaz de propor inovações no meio educacional das pessoas
com deficiência visual. No próximo tópico, você conhecerá técnicas que o ajudarão a
explorar a sua capacidade criativa.
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TÓPICO 3

OBJETIVO
 Conhecer as técnicas de associação de ideias,
do método científico, de Brainstrorming,
SCPAMPER e o Mapa Mental

este tópico, conheceremos algumas técnicas que estimulam o “surgimento”
de ideias. Essas técnicas ajudarão você a produzir ideias. Para tanto, você
deverá exercitá-las para conseguir efetividade no uso das técnicas.

Fonte: freepik.com

N

Descobrindo novas ideias

A descoberta de ideias inovadoras não está limitada a extenuantes trabalhos de investigação
e pesquisas, nem dependem de processos mentais individuais de descobertas.Existem
técnicas que visam estimular a criatividade e a descoberta de ideias, permitindo orientar
os sujeitos, inclusive você, a descobrirem soluções e respostas aos seus problemas e
questões.
Algumas dessas técnicas são a associação de ideias, o método científico, a técnica
de Brainstrorming, a técnica SCPAMPER e o Mapa Mental. São técnicas acessíveis a
qualquer pessoa, exigindo apenas o esforço de praticá-las. Vejamos cada uma delas a
seguir:
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Figura 5: Associação de ideias

•

ASSOCIAÇÃO DE IDEIAS

A associação de ideias é a mais
antiga das técnicas de riação de ideias,
estudada por Platão e Aristóteles, e
continua sendo utilizada nos dias atuais.
Essa técnica estimula a criatividade por
meio da combinação de ideias acerca de
objetos, palavras e conceitos, otimizando a
memória, e tendo como ponto de estímulo
Fonte: freepik.com

inicial uma ideia indutora a partir da qual,
por semelhança, por contiguidade e por

contraste vai-se buscando agregar novas ideias.
Esta técnica se baseia em três leis para a realização do processo de associação de ideias: Lei
da Contiguidade (ou continuidade) temporal, Lei da Semelhança (ou similaridade) e Lei do
Contraste; que podem ser usadas de maneira intercaladas.
As leis estabelecem modos de associar/relacionar ideias permitindo expandir a ideia
primária, agregando mais ideias entorno do problema ou questões em investigação. O
quadro a seguir apresenta exemplos de aplicação das leis.
Quadro: Processos de associação de ideias

Por semelhança
(ou similaridade)

Por contiguidade
(ou continuidade) temporal

Por contraste

Uma ideia tende a
provocar outra que
lhe seja similar quanto
ao significado.

A ideia indutora tende a lembra
uma segunda ideia que foi
apreendida.

Uma ideia tenda a
provocar uma outra
que seja contrária.

Exemplo: um gato
lembra
um
tigre;
violoncelo
lembra
violão (ou vice-versa).

Exemplo: Carro que lembra
rua/estrada,
rua
lembra
pedestre, pedestre lembra
travessia;
Avião
lembra
viagem, que lembra férias, que
lembra diversão, etc.

Exemplo:
branco
lembra preto; gripe
lembra sádio; cão
buldog lembra perigo.

Fonte: DEaD/IFCE (2016)
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• MÉTODO CIENTÍFICO
O método científico é um instrumento de produção de conhecimento por meio de
um conjunto de procedimentos que tem a finalidade de estabelecer a verdade sobre
determinado fenômeno investigado, ou para validar observações realizadas. Seu uso
tem o propósito de obter resultados o mais confiável possível, para tanto, estabelece
etapas a serem seguida no processo de investigação científica: observação,
questionamento, formulação de hipótese, experimentação, interpretação e
conclusão, representadas no diagrama do método cientifico a seguir:
Figura 6 - Diagrama do método científico

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

• BRAINSTORMING
Brainstorming ou tempestades de ideias é uma técnica de estimulação da criatividade
em grupo ou individual. Ela explora as habilidades criativas das pessoas ao instigar
a geração de ideias direcionadas a um problema a ser resolvido. Ela emprega várias
estratégias, como
• A escrita livre: estratégia que se baseia na geração de texto contendo pensamentos
sem amarras e livremente externalizados sobre a problemática em investigação.
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Ao final, realiza-se uma releitura do texto construído com o intuito de retirar ideias
significativas.
•

•

Brainwriting: atividade realizada em grupo, na qual os participantes registram
suas ideias em papel e, ao final, avaliam quais delas são viáveis e quais devem ser
eliminadas.
Lista de atributos: consiste em montar uma lista contendo os atributos básicos
do objeto em análise. A lista é preenchida com ideias novas relativas a cada atributo
básico listado.

SAIBA MAIS!
“Por meio da associação de ideias e da liberação da imaginação, o
brainstorming ajuda a romper bloqueios criativos, a pensar fora da caixa,
a descobrir novas soluções e enxergar além.” (SEBRAE NACIONAL,
2015). Para saber mais sobre essa técnica, visite o sítio http://www.sebrae.com.br/
sites/PortalSebrae/bis/Brainstorming:-tempestade-de-ideias
O objetivo desta técnica é obter a maior quantidade possível de ideias que os participantes
podem produzir sobre a questão em foco, que deve ser simples para facilitar a produção
de ideias, para tanto é formado um grupo de pessoas que pode variar de quatro a doze
membros.
A sessão de brainstorming segue algumas regras:
a. cada participante vai propondo ideias sobre a questão foco;
b. não se deve realizar o julgamento das ideias produzidas, não há críticas ou elogios;
c. as ideias produzidas podem ser aprimoradas pelos demais participantes.
• SCAMPER
É uma técnica adotada pela empresa 3M, líder em inovação de produtos, para
gerar grandes ideias lucrativas. Ela consiste em empregar sete verbos orientadores
(substitute, combine, adapt, modify, put to another use, eliminate e reverse), que
nomeiam a técnica, agregados a perguntas que visam gerar ideias sobre o objeto de
estudo.
•
•
•
•
•

S=SUBSTITUTE – Posso substituir partes, componentes, materiais do objeto?
C=COMBINE – Posso combinar, integrar, juntar ou unir com outros objetos?
A=ADAPT – Posso alterar, mudar a função ou característica do objeto?
M=MODIFY – Posso modificar, a forma ou característica do objeto?
P=PUT TO ANOTHER USE – Posso utilizar de modo diferente o objeto?
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• E=ELIMINATE – Posso eliminar elementos e simplificar o objeto?
• R=REVERSE – Posso inverter a organização do objeto?

• MAPA MENTAL
Figura 7 – Exemplo de mapa mental

Mapa Mental (Mindmapping)
é uma técnica empregada
para

organizar

informações e estabelecer
relacionamentos
conceitos

ou

Estrutura-se

em

entre
ideias.
torno

de uma temática central
a ser investiga, a partir
da

qual

atributos-chave

são definidos e aos quais
conceitos ou ideias novos
ou

preexistentes

são

Fonte: Wikipedia

conectados, estabelecendo
um mapa de conhecimento.
Acredita-se que os mapas mentais representem o funcionamento do nosso cérebro,
pois o ser humano não possui um pensamento linear, o cérebro é permeado por vários
pensamentos agrupados por afinidades que uma vez reunidos permitem a geração de
ideias.
Para o desenvolvimento de um mapa mental as seguintes etapas podem ser seguidas:
–– Escreva no centro de uma folha a questão a ser resolvida
–– Trace linhas a partir da questão
–– Escreva nos extremos da linha os atributos-chave ligados à questão (é uma atividade
que requer esforço)
–– Vincule ideias pertinente para cada atributo-chave
–– Estabeleça relações entre os atributos-chave, se achar conveniente
–– Avalie a coerência das ideias e a possibilidade de utilização.
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VOCÊ SABIA?
Você pode, se desejar, desenvolver o seu mapa mental utilizando
softwares, como o Mindman. Acesse o link www.mapasmentais.
idph.com.br/conteudos.php#.VucMGMtVFpg e baixe gratuitamente o
tutorial e software instalável desse programa.

APROFUNDE
Conheça mais três técnicas para desenvolver o seu potencial criativo. Acesse a
Revista Exame.com, em http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/4-tecnicaspara-fazer-a-equipe-ter-mais-e-melhores-ideias. Acesso em 10/mar/2 e conheça as
técnicas: Seis Chapéus, World Café e Disney’s Storyboad.

PRATIQUE...

Com o uso das técnicas de prospecção

Relacione
recursos
empregados
na
educação de pessoas
com deficiência visual. Utilizando a
técnica de Associação de Ideias,
busque identificar melhoria para
o recurso da reglete e, utilizando
Brainstorming, faça o mesmo para o
recurso de porta texto.

de ideias e estímulos à criatividade, você
poderá desenvolver ideias criativas, que
trarão inovação, agregando valores às
suas atividades. Você está motivado para
criar novas ideias? Exercite as técnicas de
prospecção de ideias. Mãos à obra!
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TÓPICO 4

Tecnologia assistiva
OBJETIVO
 Estudar a fundamentação legal do conceito de
tecnologia assistiva
 Conhecer alguns obstáculos à autonomia e à
integração social da pessoa com deficiência,
além das categorias de tecnologia assistiva

D

urante o Módulo 2 do nosso curso, você cursou a disciplina “Tecnologia assistiva:
estratégias e práticas na Orientação e Mobilidade (OM)” e teve a oportunidade de

conhecer os conceitos de tecnologia assistiva e alguns exemplos voltados para OM. Neste
tópico, retomaremos esse assunto como um campo de oportunidades de inovações.
Refletiremos sobre os obstáculos à autonomia e à integração social da pessoa com deficiência,
apresentando o esforço estatal de defesa da pessoa com deficiência por meio da publicação
de leis e normas regulamentadoras. Vamos lá!
Em agosto de 2009, o Governo Brasileiro publicou o Decreto nº 6.949, que promulgou a
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Essa convenção
passou a integrar o ordenamento legal brasileiro e atribuir grande rol de direitos às pessoas
com deficiência.
Convém ressaltar que o esforço nacional em defesa das pessoas com deficiência data
de muitos anos antes, em clara atitude de que a preocupação com a promoção da
inclusão social da pessoa com deficiência sempre foi de interesse do Estado brasileiro.
Nesse sentido, foi editado o Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que tem
como princípio assegurar a plena integração da pessoa com deficiência no contexto
socioeconômico e cultural, propiciando respeito e bem-estar pessoal, social e econômico,
àquele cidadão.
Você sabia que a preocupação com a defesa dos direitos da pessoa com deficiência
ainda é uma preocupação do Estado brasileiro?
Isso ficou demonstrado com a publicação, no ano de 2015, do Estatuto da Pessoa
com Deficiência, que é a Lei Federal nº 13.146, que tem o objetivo de assegurar
direitos visando a inclusão social da pessoa com deficiência.
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Aquela Lei define pessoa com deficiência aquela com impedimentos de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, e que, diante de barreiras, podem ter sua participação
igualitária na sociedade obstruídas.
Logo, podemos concluir que as ações que promovam eliminação, redução ou facilite
a pessoa com deficiência a transposição de barreiras vão garantir a inclusão social, o
exercício da cidadania, e a igualdade de direitos das pessoas com deficiência.
Antes de prosseguirmos, procure responder as seguintes perguntas: você sabe quais
são os tipos de barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência? Como podemos
promover a eliminação dessas barreiras?

ATENÇÃO!
O Estatuto da Pessoa com
Deficiência define barreiras como
qualquer obstáculo ou atitude que
limite ou impeça a participação
social da pessoa com deficiência, bem como o
exercício da cidadania. Conheça o conceito de
acessibilidade e exemplos de barreiras físicas
e atitudinais, assistindo ao vídeo: https://www.
youtube.com/watch?v=ZHt7OlVX-fk.

Barreiras

são

entraves

de

diversos tipos que impedem
a

participação

pessoa

com

social

da

deficiência

e

são eliminadas com o uso da
tecnologia assistiva ou ajuda
técnica, que consiste no uso
de equipamentos, recursos,
metodologia,

estratégias,

e

outras ações, para oferecer
funcionalidades que permitam a pessoa com deficiência obter autonomia e independência.
Você conhece a ABNT?
A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, entidade civil cuja finalidade
é a elaboração de normas técnicas, no âmbito do Sistema Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial, para a fabricação de produtos e fornecimento de
serviços visando atender de modo seguro as finalidades pretendidas.
Então, em sintonia com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a ABNT editou a norma
“ABNT NBR 9050:2015: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos”,que têm como escopo estabelecer critérios e parâmetros técnicos a serem
observados, além deorganizar o projeto, a construção,a instalação e a adaptação do
meiourbano e rural, e de edificações às condições de acessibilidade.
A norma, ABNT NBR 9050:2015, denomina tecnologia assistiva como sendo a ajuda
técnica e conceitua como sendo produtos, equipamentos, dispositivos, recursos,
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metodologias,
estratégias,
práticas e serviços que objetivam
promover
a
funcionalidade,
relacionada à atividade e à
participação da pessoa com
deficiência ou mobilidade reduzida,
visando à sua autonomia,
independência, qualidade de vida
e inclusão social, repetindo na
essência a definição contida no
Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Figura 8 – Exemplo de edificação acessível
conforme orientações da ABNT NBR 9050:2015

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

ATIVIDADE
Faça uma pesquisa sobre o novo símbolo adotado pela ONU para a indicação de
acessibilidade.
Rodrigues e Alves (2013) entendem que a tecnologia assistiva é uma mediação
instrumental que favorece as funções das pessoas comprometidas pela deficiência, em
geral as relacionadas com as funções motoras, visual auditivas e comunicativas.
Desse modo, vê-se que as tecnologias assistivas estão voltadas para a recomposição
funcional da pessoa com deficiência, e se constituem em ferramentas de auxílio para
a realização das tarefas, resultando na autonomia e inclusão preconizadas pelas leis
nacionais.
Nesse sentido, Sartoretto (2010) destaca que é de grande importância a participação do
professor de educação especial no aprendizado do aluno, sendo significativo o professor
estar atento e possuir habilidades que permitam a identificação de barreiras limitadoras
da participação do aluno com deficiência no processo ensino-aprendizagem.
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Figura 9 – Professora ensinando aluno
com deficiência visual técnicas de OM

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

No contexto do curso de Orientação e Mobilidade, você deverá estar duplamente atento.
Por um lado, para conhecer o seu aluno, percebendo os anseios dele e identificando as
suas necessidades e, por outro lado, para identificar as barreiras limitadoras da autonomia
e realização como pessoa.
Essa atenção abre oportunidades para a você identificar problemas e buscar soluções,
permitindo o desenvolvimento de ideias inovadoras para a melhoria do ambiente da
pessoa com deficiência visual e, ainda, contribuir com a promoção da qualidade do
processo formativo dessas pessoas
No livro digital publicado por Bersch (2013), encontramos as seguintes categorias de
Tecnologias Assistiva:
• Auxílios para a vida diária e vida prática: materiais e produtos para auxílio em
tarefas da vida pessoal
• Comunicação Aumentativa e Alternativa – CAA: recursos que permitem a
comunicação expressiva e receptiva das pessoas sem a fala ou com limitações
• Recursos de acessibilidade ao computador: recursos (equipamentos ou
programas) que permitem as pessoas com deficiência a usarem o computador
• Sistemas de controle de ambiente: dispositivos que permitem as pessoas com
limitações físicas controlar remotamente equipamentos
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• Projetos arquitetônicos para acessibilidade: construção ou modificações
estruturais em construções para a eliminação ou redução de barreiras
• Órteses e próteses: uso de materiais ortopédicos para suprir ou auxiliar membros
ou partes do corpo
• Adequação Postural: uso de peças para permitir postura mais confortável para o
corpo
• Auxílios de mobilidade: uso de equipamentos que auxilie na mobilidade e liberdade
pessoal
• Auxílios para qualificação da habilidade visual e recursos que ampliam a
informação a pessoas com baixa visão ou cegas: uso de equipamentos que
permitam auxiliar a leitura ou vocalização de conteúdo textual
• Auxílios para pessoas com surdez ou com déficit auditivo: uso de equipamentos
com funcionalidades de comunicação e alerta visual ou tátil
• Mobilidade em veículos: veículos com acessório de suporte para transporte especial
e veículos com funcionalidades para serem conduzidos por pessoas com deficiência
• Esporte e lazer: equipamentos esportivos com funcionalidades de uso por pessoas
com deficiência
Familiarizar-se com as categorias de tecnologias assistivas é importante, pois elas
fazem parte do cotidiano das pessoas com deficiência e são um campo propício ao
desenvolvimento de novas ideias e ou melhorias.

SAIBA MAIS!
Conheça recentes estudos sobre tecnologia assistiva em: http://
forumtecnologiaassistiva.com.br/assets/documents/anaisVForum.pdf

Conhecendo essas informações, você terá uma visão ampla do contexto do aluno, o
que facilitará as suas atividades, permitindo-lhe produzir ideias e desenvolver inovação
adequada as necessidades dos alunos, reduzindo ou eliminando as barreiras limitadoras
identificadas.

288

Projeto de Pesquisa e Inovação

ATIVIDADE
Considerando o aluno com cegueira, monte uma tabela com três colunas. Coluna
1: Recursos pedagógicos. Preencha esta coluna com dez recursos pedagógicos
utilizados no processo ensino-aprendizagem na escola regular. Coluna 2: Barreira
Limitadora. Preencha cada linha desta coluna (correspondente a um recurso
pedagógico) indicando sim (existe barreira limitadora) ou não (não existe barreira
limitadora). Coluna 3: Proposta. Proponha uma alternativa para contornar a barreira
e alcança o objetivo do uso do recurso.

Nesta aula, você observou que as descobertas tecnológicas, às vezes despercebidas
pelas pessoas, são importantes no dia a dia, por oferecerem facilidades para a realização
das atividades diárias. Uma visão atenta, curiosa, sobre estas tecnologias é necessária,
pois permite identificar novas formas de empregá-las, principalmente para as pessoas
com deficiência. Vimos que as ideias são os propulsores da inovação, e que o governo
incentiva a inovação, por entender que a inovação permite o desenvolvimento social.
Você conheceu os vários conceitos de inovação e aprendeu que as pessoas podem
desenvolver habilidades de criação utilizando técnicas que estimulam a produção de
ideias. No final da aula, você conheceu o que é tecnologia assistiva e as possibilidades
de inovação que este campo pode oferecer. Na próxima aula, será abordada a temática
da Propriedade Intelectual e a proteção da criação. Até lá.
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AULA

2

Propriedade
intelectual

Caro (a) aluno (a),
Durante a aula 1, você teve a oportunidade de compreender a mecânica da criatividade
e de desenvolver pensamentos criativos. Por meio das atividades, você foi estimulado
(a) a desenvolver inovações para o ambiente que cerca a pessoa com deficiência visual.
Também durante a aula 1, você deve ter observado que os objetos que estão em nossa
volta foram resultado do esforço de alguém, ou de algumas pessoas, que dedicaram tempo
e recursos para desenvolvê-los ou aprimorá-los, certamente movidos pelo interesse pessoal,
familiar, social ou por motivações profissionais ou econômicas. De qualquer modo, as pessoas
que contribuíram para a coletividade com suas ideias e inventos devem gozar do reconhecimento
e respeito aos seus esforços e dedicações, independentemente de suas motivações.
Nesse sentido, a sociedade buscou estabelecer o direito à Propriedade Intelectual das
criações, como forma de reconhecer as descobertas ou as inovações produzidas. Nesta
aula, estudaremos o que é Propriedade Intelectual, compreendendo sua importância e o seu
alcance. Estudaremos, também, a legislação aplicável a essa área do Direito nos seus diferentes
domínios, de forma a permitir que você utilize com segurança os materiais necessários ao
aprendizado da Orientação e Mobilidade e tenha ciência de seus direitos enquanto autor/
inventor. Novamente você será incumbido de realizar atividades com o objetivo de ampliar o
conhecimento do tema e fixar o conteúdo apresentado. Lembre-se de que você, profissional
da educação, é um produtor de conhecimentos e que merece ser valorizado e respeitado
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pelas ideias que você desenvolveu ou aprimorou. De igual modo, devem ser valorizadas as
demais pessoas que também produzem conhecimentos aplicados no dia a dia.

OBJETIVOS
• Conhecer as definições e subdivisões das Propriedades Intelectuais
• Compreender as leis de proteção às Propriedades Intelectuais
• Refletir sobre a importância de se respeitar as leis de Propriedade Intelectual

Aula 2
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TÓPICO 1

Propriedade Intelectual: conceitos
e histórico
OBJETIVOS
 Conhecer os conceitos e tipos de Propriedade
Intelectual
 Compreender a evolução da proteção da
Propriedade Intelectual

C

omo dissemos, independente do interesse pessoal, familiar, social, ou mesmo por
motivação de ordem profissional ou econômica, as pessoas que contribuíram, ou

contribuem, com ideias úteis à coletividade devem gozar do direito de serem reconhecidas
e respeitadas pelos seus esforços e dedicação. Dessa forma, estudaremos, neste tópico,
os conceitos e tipos de Propriedade Intelectual, bem como veremos a evolução histórica da
proteção desses tipos de propriedades. Vamos lá?

1.1 O que é Propriedade Intelectual?
Propriedade Intelectual é a parte do Direito
que aborda a proteção conferida a todas
as criações decorrentes do espírito
humano de caráter científico, literário,
artístico

ou

industrial.

A

convenção

de criação da Organização Mundial
da

Propriedade

reconhecida

pelo

Intelectual
governo

(OMPI),
brasileiro

através do Decreto Legislativo Nº 78 de 31

SAIBA MAIS!
A Organização Mundial
da Propriedade Intelectual
(OMPI) é uma das 16
agências
especializadas
da ONU, criada em 1967, com sede em
Genebra. A OMPI se dedica a atualizar
e propor padrões internacionais de
proteção às criações intelectuais. Saiba
mais sobre a OMPI acessando o site das
Nações Unidas por meio do link: https://
nacoesunidas.org/agencia/ompi/

de outubro de 1974, estabelece, em seu
artigo 2º, como conceito de Propriedade Intelectual os direitos relativos a
• obras literárias, artísticas e científicas
• interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos
fonogramas e às emissões de radiodifusão
• invenções em todos os domínios da atividade humana
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• descobertas científicas
• desenhos e modelos industriais
• marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e
denominações comerciais
• proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade
intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.
Note que os direitos citados envolvem inclusive o direito de proteção contra concorrência
desleal. É por tudo isso que o direito de propriedade é garantido e protegido no âmbito
nacional, tanto pela Constituição Federal como pelas leis específicas e, no âmbito
internacional, pelos acordos e convenções dos quais o Brasil é signatário.
APROFUNDE
Conheça as Leis no âmbito nacional relativas aos direitos de
Propriedade Intelectual navegando nos links abaixo:
- Constituição Federal (1988)
- Política Nacional de Informática (Lei 7232/84)
- Lei da Informática (Lei 8248/91)
- Lei de Propriedade Industrial (Lei 9279/98)
- Lei de Direitos Autorais (Lei 9610/98)
- Lei do Software (Lei 9609/98)
- Lei de Inovações (Lei 10973/04)
- Semicondutores (Lei 11484/07)
- Marco Civil da Internet (PL 2126/11)
- Crimes na Internet (Lei 12735/12)

A Propriedade Intelectual divide-se em três grandes grupos:
1. a Propriedade Industrial, que comportam as patentes, marcas, desenho industrial e
indicações geográficas
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2. os Direitos Autorais, relativos ao registro das criações literárias, artísticas, científicas,
interpretações de execuções, fonogramas, transmissões por radiodifusão e programas
de computador
3. os Direitos Sui Generis, que abrangem o registro de aperfeiçoamento de plantas
e variedades (cultivares), os arranjos dos circuitos integrados e os conhecimentos
tradicionais e manifestações folclóricas.
Para visualizarmos melhor os tipos de Propriedades Intelectuais, analisemos o esquema
a seguir:
Figura 10: Tipos de Propriedade Intelectual

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

Nos próximos tópicos, detalharemos cada um dos tipos de Propriedade Intelectual apresentados na figura 1. Por agora, basta que tenhamos uma visão geral sobre elas para que
compreendamos do que se trata a Propriedade Intelectual. Vejamos agora algumas iniciativas realizadas ao longo da história que contribuíram para a evolução do reconhecimento
do direito dos autores/inventores em relação a suas obras/inventos.

1.2 Evolução da proteção da Propriedade Intelectual
As sociedades se desenvolveram em conjunto com as ideias, que se transformaram em
produtos a serem comercializados, geraram rendas não só para o criador da ideia, mas
também para outros indivíduos. Viu-se, então, a economia a ser influenciada pelas rendas
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provenientes do direito de uso desses produtos, exigindo, portanto, a adoção de medidas
de proteção para as criações.
Desde o século XV, as sociedades
vêm buscando proteger os inventos.
Foi

nesse

período,

por

exemplo,

que, em Veneza, surgiu o interesse
de proteger as ideias e assim foi
publicada a primeira lei de proteção
da

criação

intelectual,

o

Estatuto

Veneziano. Veneza era um grande
centro econômico, que concentrava os
fluxos comerciais entre o Ocidente e o
Oriente e possuía oficinas comandadas

SAIBA MAIS!
O
Estatuto
Veneziano
estabelecia, por exemplo,
a proibição de se fazer
outro objeto à imagem e
semelhança e sem o consentimento e a
licença do autor, durante dez anos. Caso
assim procedesse, o autor estaria liberado
para citá-lo a comparecer perante a
administração da cidade para que pagasse
a soma de cem ducados e destruísse o
seu objeto. (SOARES, 1998, p. 29)

pelos Mestres, especializadas nas artes
de criar e fabricar produtos de interesse
comercial.
Nos séculos seguintes, as grandes nações da época estabeleceram seus sistemas de
patentes. No século XVI, os germânicos estabeleceram privilégios de patentes para
estimular a produção de técnicas de drenagem em minas; os ingleses editaram o Estatuto
do Monopólio, criando a patente; os franceses, com a revolução, estabeleceram o estatuto
das patentes, baseados no estatuto inglês, defendendo a propriedade do inventor; e os
norte-americanos constitucionalizaram o tema inserindo na sua constituição a proteção
dos inventores.
Essas atitudes de proteção aos direitos intelectuais, que visava ao incentivo das invenções
e à proteção comercial, desencadearam, em outras nações, a edição de leis similares de
proteção dos direitos intelectuais. No Brasil pré-império, por exemplo, alguns atos sobre
o direito intelectual foram elaborados, como o Alvará Régio de 1809, publicado pelo
Príncipe Regente em 28 de abril do mesmo ano. O Alvará estabelecia que os inventores
e os introdutores de alguma nova máquina e invenção nas artes gozassem do privilégio
exclusivo sobre suas obras por catorze anos.
Porém foi no período do Império que a proteção brasileira dos direitos intelectuais começa
a despontar, fazendo parte, inclusive, da Constituição Imperial de 1824. O Art.179, inciso
XXVI, dessa Lei estabelecia que os inventores teriam o direito de propriedade das suas
descobertas, ou das suas produções, e que lhe era assegurado um privilégio exclusivo
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temporário. A Lei ainda lhes garantia a remuneração em ressarcimento da perda em
virtude da vulgarização da criação.
Subsequente ao Brasil, outros países estabeleceram as suas legislações de proteção da
Propriedade Intelectual: 1810 – Império Austro-Húngaro, 1812 – Império Russo, 1815
– Reino da Prússia, 1871 – Bélgica e Holanda, 1820 – Espanha, 1825 – Bavária, 1837 –
Portugal.
Com o que vimos até aqui, já podemos perceber grande interesse das nações pelo
reconhecimento do direito de propriedade dos inventores, pois, ao mesmo tempo que
lhes assegurava o direito de usar e de dispor de seus inventos, as noções permitiam-lhes
protegê-los contra a apropriação por outras pessoas, evitando, desse modo, a exploração
comercial indevida de seus inventos, e prejuízos para a economia.
Embora a Constituição Imperial trouxesse expresso o direito dos inventores sobre suas
obras, a primeira norma sobre patente do Brasil surgiu apenas em 1830, quando foi
publicada uma lei denominada de Lei de 28 de agosto de 1830. Esta Lei tinha como
objetivo “regular a concessão do privilégio ao que descobrir, inventar ou melhorar uma
indústria útil e um prêmio que introduzir uma indústria estrangeira, e regula sua concessão”.
Já o direito de proteção a marcas só foi possível por meio do Decreto nº 2.682 de 1875,
que dispunha, em seu artigo 1º, sobre o reconhecimento do direito de qualquer fabricante
e negociante de marcar, por meio de sinais (razão social, denominações, emblemas,
estampas, selos, carimbos e invólucros), seus produtos de manufatura ou comércio,
como forma de distinção entre os fabricantes e negociantes.
Visando compatibilizar os interesses dos países e inventores e estabelecer normas
comuns, vários esforços coletivos foram empreendidos para editar normas gerais de
proteção da Propriedade Intelectual. No meio desses esforços, vários encontros e acordos
internacionais foram estabelecidos. Entre eles, destaca-se a Convenção da União de
Paris, chamada de CUP, ocorrida inicialmente em 1883, que resultou no primeiro grande
acordo internacional voltado para a proteção da Propriedade Industrial, que obteve
grande apoio de diversos países, inclusive o Brasil.
Neste sentido, o Brasil aderiu formalmente o acordo da CUP por meio do Decreto Nº
9.233 de 1884, que ratifica a convenção assinada em Paris em 20 de março de 1883,
oficializando a adoção, pelo Brasil, da convenção para a proteção da propriedade
industrial, que continua em vigor até os dias atuais, embora tenha sido submetida a várias
revisões que visaram ao aperfeiçoamento da convenção.
Além da questão da propriedade industrial, a questão autoral também foi foco de acordos
internacionais, resultando na Convenção da União de Berna de 1884, de 13 de novembro
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de 1908, voltada para a proteção das obras literárias e artísticas, convenção que o Brasil
aderiu por meio da aprovação do Decreto Nº 4.541 de 1921.
Em 1945, foi editado, pelo Estado Brasileiro, o Código da Propriedade Industrial por meio
do Decreto-Lei n°7.903, que regulou os direitos e obrigações concernentes à propriedade
industrial, vigorando até o ano de 1996, quando foi editada a nova Lei de Propriedade
Industrial, Lei nº 9.279, que segue em vigor até os dias atuais, a qual estudaremos com
mais detalhes no próximo tópico.
No ano de 1988, foi sancionada a Lei nº 9.610 que regula os direitos autorais. No mesmo
ano, a nova Constituição Brasileira veio dedicar especial atenção à proteção dos direitos
dos autores e inventores, fazendo constar, nos incisos XXVII e XXIX do artigo 5º, direitos
exclusivos de utilização, publicação, reprodução de obras e propriedades de inventos e
marcas.

PRATIQUE!
Com base no que estudamos até o momento, responda as seguintes
questões:
A) Como as iniciativas de proteção da Propriedade Intelectual
beneficiaram autor/ inventor?
B) A proteção da invenção permite alguma vantagem econômica? Se sim, quais?

Neste tópico, estudamos o conceito e os tipos de Propriedades Intelectuais, conhecemos
os esforços brasileiros e mundiais para estabelecer normas que regulem o direito de
uso e proteção de criações/invenções. No próximo tópico, estudaremos mais sobre a
Propriedade Industrial, um dos tipos de Propriedade Intelectual citados neste tópico.
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TÓPICO 2

Propriedade industrial
OBJETIVOS
 Estudar o conceito e as características de
propriedade industrial
 Conhecer as leis relativas à proteção da
propriedade industrial

N

o tópico anterior, estudamos algumas iniciativas nacional e internacional de proteção
à Propriedade Intelectual, conhecemos seus conceitos e sua divisão em propriedade

industrial, direitos autorais e direitos sui generis. Esperamos que você tenha compreendido.
Neste tópico, conheceremos mais sobre os direitos que compõe a propriedade industrial
e veremos suas definições e as leis que visam protegê-la. A Propriedade Industrial, como
estudamos no tópico anterior, é o conjunto de direitos sobre as patentes, marcas, desenho
industrial e indicações geográficas. A Lei da Propriedade Industrial, Lei Nº 9.279/1996, em
seu art. 2º, estabelece que a proteção dos direitos desse tipo de Propriedade Intelectual
é efetivada por meio da concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; de
registro de desenho industrial; de registro de marca e por meio das indicações geográficas.
Neste tópico, veremos essas quatro formas de efetivação dos direitos de propriedade
industrial.

2.1 Patentes de Invenção e de Modelo de Utilidade
O direito de propriedade é garantido e protegido no âmbito nacional, tanto pela Constituição
Federal como pelas leis específicas e, no âmbito internacional, pelos acordos e convenções
das quais o Brasil é signatário, conforme vimos no tópico anterior. Segundo o art. 8º
da Lei de Propriedade Industrial, o conceito legal de invenção pode ser compreendido
como a criação que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação
industrial. Por sua vez, o conceito de modelo de utilidade, contido no art. 9º dessa lei,
pode ser compreendido como sendo o objeto que apresenta uma nova forma ou uma
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nova disposição que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.
Logo, invenção diferencia-se de modelo de utilidade uma vez que a invenção é uma
novidade e o modelo de utilidade é um aperfeiçoamento que melhora a funcionalidade
de um objeto já existente.
Um dos modos de proteger

Figura 2 - Patente da Bola do Superball

a inventividade, atribuindo
ao criador de determinado
objeto patenteável, o direito
de propriedade, o uso e o
gozo de sua invenção, é por
meio da Patente, que pode
ser considerada como um
registro legal da invenção.
Mas será que todas as
descobertas ou achados

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Patente#/media/

podem ser patenteados? A
resposta é não.
Em relação à concessão de patentes de invento, é importante entendermos que nem
toda descoberta ou achado, material ou imaterial, é considerado uma invenção. Ideias
abstratas e não industrializáveis, bem como atentatória à segurança humana e aos bons
costumes não são consideradas inventos e não são patenteáveis. A lei brasileira de
propriedade industrial, Lei nº 9.279/1996, em seu art. 10, não considera invenção nem
modelo de utilidade:
• Descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos
• Concepções puramente abstratas
• Esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros,
educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização
• As obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação
estética
• Programas de computador em si
• Apresentação de informações
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• Regras de jogo
• Técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos
ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal
• O todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na
natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de
qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm

Sendo assim, não são patenteáveis “as substâncias, matérias, misturas, elementos ou
produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físicoquímicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de
transformação do núcleo atômico” (Lei Nº 9279/1996, Art. 18, II) e, ainda, todo ou parte
dos seres vivos, exceto os micro-organismos transgênicos que atendam aos requisitos
de novidade, de atividades inventivas e de aplicação industrial (ibidem, III).

VOCÊ SABIA?

As

A patente concedida terá
vigência de 20 anos para
as invenções e de 15 anos
para os modelos de utilidades.

Lei

restrições
de

apresentadas

Propriedade

Industrial

na
são

importantes uma vez que evitam que
as pessoas queiram registrar qualquer
tipo

de

conhecimento,

desprovido

de fundamento puramente criativo.
Entendido isso, você talvez esteja se perguntado: “certo, mas como eu faço para patentear
uma descoberta ou um achado, material ou imaterial, que pode ser patenteado?”.
Você pode patentear seu invento
ou

modelo

de

utilidade

por

meio do Depósito do Pedido de
Patente, do Exame do Pedido e
pela Concessão da Patente, por
órgão público autorizado para
reconhecer e expedir a patente. O
Depósito do Pedido de Patente,
por exemplo, consiste, via de

SAIBA MAIS!
Você deseja patentear seu invento
ou modelo de utilidade? Então
você precisa definir o seu produto,
pesquisar se ele ainda não foi patenteado, fazer o
pedido de patente, entre outras ações. Conheça
os passos essenciais de como realizar esse
processo no link http://blog.wedologos.com.br/
expandir-negocio/como-patentear-um-produto/.

regra, em satisfazer as seguintes
condições, dentre outras exigidas e contidas no art. 19 da Lei de Propriedade Industrial:
requerimento, relatório descritivo do objeto e desenhos do objeto.
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ATENÇÃO!
É considerado crime, conforme o artigo 184 da Lei de Propriedade
Intelectual, a ação de exportar, vender, expor ou oferecer à venda, e
estocar com fins econômicos produto fabricado com violação de patente
de invenção ou de modelo de utilidade? Essas condutas são violações
à Lei de Propriedade Intelectual, tendo como penalidade a detenção por um período
de um a três meses ou pagamento de multa.

2.2 Desenho Industrial
O direito de propriedade alcança os desenhos de
emprego industriais, aplicados à configuração dos
objetos, importando a forma dos objetos. Neste

Figura 3: Exemplo de desenho
industrial - Garrafa de
Coca-Cola de 1915, desenhada
por Earl R. Dean

sentido, a Lei de Propriedade Industrial, em seus
artigos 95 e 97, conceitua desenho industrial como a
forma plástica ornamental de um objeto, que resulta
em um visual novo e original na sua configuração
externa, distinto de outros objetos, e destinado a
fabricação industrial.
A mesma lei cuida de preservar os objetos de cunho
artísticos ao estabelecer, em seu artigo 98, que não se
considera desenho industrial qualquer obra de caráter
puramente artístico.
Não são registráveis, também, como desenho
industrial, os objetos contrários à moral e aos bons

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Design_industrial

costumes, ofensivos à honra ou à imagem de pessoas,
liberdades, crença, religião, os com forma comum ou vulgar, e os determinados por
considerações técnicas-funcionais.

VOCÊ SABIA?
O registro de Desenho Industrial concedido terá a vigência pelo prazo de
10 anos, contados a partir da data do depósito. Ele pode ser prorrogável
por 3 períodos sucessivos de 5 anos cada, totalizando assim 25 anos
de proteção.
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2.3 Marcas

PARE E REFLITA...

As marcas são utilizadas, desde os
tempos da antiguidade, como sinais
de identificação singular de objetos
produzidos, notadamente por meio
da assinatura de seus inventores ou
produtores, muito comum na antiguidade.

No âmbito do curso de Orientação
e Mobilidade, o conceito de marca
poderia ser, também, considerado
como tatilmente perceptíveis, uma vez
que as marcas nesse contexto devem
ser representadas em alto relevo?

Na modernidade, as marcas assumiram grande importância devido à intensificação da
atividade comercial e a sua capacidade de distinguir os produtos, e também os serviços
oferecidos de um produtor, sendo possível individualizar o produto e diferenciá-lo do
produto do concorrente.
A Lei de Propriedade Industrial considera, em seu artigo 122, como marcas com
capacidade de serem registradas os sinais distintivos capazes de serem visualmente
perceptíveis. Essa lei, ainda em seu artigo 123, categoriza as marcas em três tipos: de
produto ou serviço, de certificação e coletiva. Vejamos suas descrições a seguir:
MARCA DE PRODUTO

MARCA DE

OU SERVIÇO

CERTIFICAÇÃO

MARCA COLETIVA

É usada para efetivar

É usada para atestar a

É usada para identificar

a distinção de

conformidade de um

produtos ou serviços

outro produto ou

produto ou serviço com

de membros de uma

serviço idêntico ou

determinadas normas

determinada entidade.

semelhante de outro

ou especificações

produtor/prestador.

técnicas.

Visando proteger objetos e coisas do mundo que são utilizadas pela coletividade humana,
a Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 124, não permite que sejam registrados
como marcas vários objetos, sinais e expressões, em um rol longo dos quais citamos
alguns, vejamos.
• Brasão, armas, medalha, bandeira, emblema oficiais, públicos, nacionais ou
internacionais
• Letra, algarismo e data, isoladamente, expressão, figura ou qualquer outro sinal
contrário à moral e aos bons costumes, cores e suas denominações, salvo se
dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo
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• Reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula, nome civil ou sua
assinatura, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores
• Obra literária, artística ou científica, salvo com consentimento do autor ou titular,
termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte.

SAIBA MAIS!
O Instituto Nacional da
Propriedade
Industrial
(INPI)
disponibiliza
um
serviço online de pesquisa
de marcas, no qual você pode verificar
se já existe uma marca confundível com
a sua. Você pode acessar esse serviço
através do link http://servicosonline.inpi.
pt/pesquisas/main/marcas.jsp?lang=PT

No

cotidiano,

deparamo-nos

com

incontáveis marcas. Por meio delas,
identificamos os diversos tipos de
produtos

e

serviços

de

maneira

singular. Se você deseja registrar a
marca de seu produto ou serviço, é
importante conhecer na íntegra a Lei
de Propriedade Industrial que protege
a marca de uso não autorizado e a
exploração indevida de um símbolo de

uso público ou oficial. É importante também que você verifique se já existe uma marca
semelhante à sua.

ATENÇÃO!
O artigo 189 da Lei de Propriedade Industrial determina que comete
crime contra registro de marca aquele que reproduz, sem autorização
do titular, no todo ou em parte, marcas registradas, ou as imitas. Essa
conduta ilegal implica em penalidade de detenção por um período de
três meses a um ano ou pagamento de multa.
2.4 Indicações Geográficas
Perfumes! O senso comum aponta que os melhores perfumes são os perfumes...? Creio
que você sabe indicar quais são os melhores perfumes, indicando de qual lugar provêm
ou em qual lugar são produzidos, não é verdade? Indicação geográfica é isto aí! É a
procedência ou a origem de um objeto ou serviço.
A lei nacional de propriedade industrial abriga, também, a Indicação Geográfica de
um produto ou serviço, considerando esta indicação como um destaque que valoriza
o produto ou serviço. Desse modo, a Lei estabeleceu, em seus antigos 177 e 178,
conceituações para Indicação de Procedência e Denominação de Origem.
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Por Indicação de Procedência, considera-se o nome geográfico (país, cidade, região
e localidade) do local onde o produto ou serviço foi produzido ou realizado, por exemplo
fabricado no Brasil (made in Brazil), produzido no Polo Industrial de Manaus, e por
Denominação de Origem o nome geográfico do local de origem do produto ou serviço,
que influencia nas qualidades ou características do produto ou serviço, como chocolate de
Gramado e queijo de Minas.

VOCÊ SABIA?
O melhor e o mais caro camarão do mundo está no Nordeste brasileiro,
e é chamado de camarão da Costa Negra. Ele tem características
únicas e, por isso, ganhou o selo de indicação geográfica, depois de
passar por um rigoroso processo de certificação de qualidade alemã. O documento
é concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi). No mundo, foi o
primeiro selo concedido a um crustáceo.
Disponível em http://g1.globo.com/economia/pme/noticia/2012/03/camarao-dacosta-negra-no-ceara-e-o-melhor-e-mais-caro-do-mundo.html
Neste tópico, conhecemos os quatro tipos de proteção da propriedade industrial
existentes: 1. as patentes de invenção e de modelo de utilidade; 2. as de registro de
desenho industrial; 3. as de registro de marca e registro de indicações geográficas; e 4. as
de denominação de origem, que permitem aos inventores e desenvolvedores protegerem
seus produtos e serviços contra o uso indevido.
No próximo tópico estudaremos como é realizada a proteção do Direito Autoral, mas
antes, aprofunde seus conhecimentos sobre o que estudamos neste tópico realizando a
atividade a seguir.

PRATIQUE!
Sob o tema Propriedade Industrial, e com foco no curso de Orientação
e Mobilidade, algumas questões podem ser formuladas, diante de um
ambiente educacional especial. Busque responder às indagações a seguir:
–– Você consegue identificar algum objeto que se enquadre no modelo de utilidade?
Qual?
–– O conceito de marca pode ser ampliado em face das pessoas com deficiência
visual? Justifique.
–– Em que medida um objeto com marca de certificação beneficia o dia a dia do
deficiente visual?
–– Pesquise e identifique se há produtos com indicação geográfica do seu estado ou
cidade.
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TÓPICO 3

Direito autoral
OBJETIVOS
 Conhecer a Lei de direito autoral
 Diferenciar Propriedade Industrial e Direito
Autoral
 Identificar os direitos Moral e Patrimonial

N

o tópico anterior, estudamos sobre a Propriedade Industrial e conhecemos as suas
primeiras formas de efetivação: as patentes de invenção e de modelo de utilidade;

o desenho industrial; as marcas e as indicações geográficas. Neste tópico, continuaremos
nosso estudo sobre os tipos de Propriedades Intelectuais. Veremos os direitos autorais, que
é uma espécie de direito voltado para a proteção da criação humana nos âmbitos das artes,
das ciências e da literatura.

ATENÇÃO!
Como obras artísticas, científicas e literárias, podemos incluir os textos
literários (poemas, contos, romances, novelas, dramaturgia e demais
similares), textos científicos, partituras de músicas, obras artísticas
(pinturas, gravuras e esculturas), obras cinematográficas, programas de
computadores, dentre outras criações do espírito humano.

Em 1886, foi assinada a Convenção de Berna, documento assinado por diversos países,
incluindo o Brasil, que tinha como objetivo estabelecer normas para a proteção dos
direitos dos autores de obras literárias e artísticas, a qual foi revista diversas vezes.
Antônio Maria Pereira foi um dos responsáveis pela tradução da Convenção de Berna,
sendo feliz em defender a importância do direito do autor. Ele afirmou que o direito do
autor enriquece o patrimônio cultural de um país, pois a proteção incentiva a criação
intelectual que promove a evolução social, econômica e cultural, por isso a importância
de se estabelecer a proteção e defesa dos Direitos Autorais.
A Convenção de Berna, em seu artigo 2º, estabelece a abrangência dos direitos do autor
considerando obras literárias e artísticas as produções dos domínios literário, científicos
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e artísticos, em qualquer forma de expressão: livros, conferências, sermões, músicas,
coreografias, cinematografias, ilustrações, enfim, todo tipo de expressão humana.
No Brasil, os direitos autorais são protegidos por meio da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro
de 1998. Essa lei regula os direitos autorais e estabelece, em seu artigo 7º, um rol não
taxativo de obras intelectuais que devem ser protegidas, as quais derivam das criações do
espírito humano, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível
ou intangível, das quais destacamos
• Obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por
outra qualquer forma
• Composições musicais que tenham ou não letra
• Obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas, de desenho,
pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética
• Adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas
como criação intelectual nova.
No sentido contrário, o artigo 8º da Lei de Direitos Autorais relaciona objetos que não são
sujeitos a proteção de diretos autorais, tais como
• Ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos
• Esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios
• Aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras
Os direitos autorais garantem ao autor dois

ATENÇÃO!

tipos de direitos: os morais e patrimoniais.

Os direitos morais
surgem com a criação
da obra e não têm prazo
de validade, ou seja, não
existe validade temporal determinada.
Eles são intransferíveis e não possui
conteúdo econômico.

Os direitos morais estão relacionados ao
reconhecimento de criação autoral da obra
em si e a preservação da integridade da
obra. Desse modo, o autor tem o direito de
ser respeitado pela autoria e de que a sua
obra não seja desfigurada por motivo de
modificação ou alteração.

Sobre este tipo de direito, a lei autoral brasileira estabelece, em seu artigo 24, que são
direitos morais do autor reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra e ser indicado
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VOCÊ SABIA?
É facultado ao autor o direito
de registrar sua obra. A
obra é automaticamente
protegida ao ser criada.
(VEIRONA, 2014)

ou anunciado como o do autor da obra,
ter assegurada a integridade da obra,
evitando modificações que prejudiquem
a obra, dentre outros direitos.

Os direitos patrimoniais, por sua
vez, estão relacionados ao direito de
propriedade, ligados à capacidade
do autor de dispor e usar a sua obra, inclusive para fins econômicos autorizando sua
comercialização. O artigo 28 da lei autoral nacional estabelece que “cabe ao autor o
direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica.”.
Deste modo, a exploração econômica, ou não, da obra depende do interesse e
autorização do autor, que pode, segundo o artigo 29, entre outras coisas: explorar a obra
de modo parcial ou integral; fazer adaptações ou arranjos musicais, realizar quaisquer
outras transformações, permitir a tradução para qualquer idioma e indicar modos de
distribuição da obra (cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema) que
permita ao usuário realizar a seleção da obra.

ATENÇÃO!
A Lei de Direitos Autorais, em seu artigo 103, estabelece para quem
editar obra literária, artística ou científica, sem autorização do titular, a
perda dos exemplares editados sem autorização, o pagamento ao autor
do valor dos exemplares vendidos e, no caso de desconhecimento do
número de exemplares editados, o pagamento do valor correspondentes a três mil
exemplares. O artigo 184 do Código Penal, ainda, estabelece a quem violar direitos
autorais a pena de detenção de três meses a um ano ou pagamento de multa. A
Lei de Proteção da Propriedade Intelectual de Programa de Computador, Lei nº 9.609,
de 19 de fevereiro de 1998, estabelece, ainda, em seu artigo 12, a quem violar os
direitos de autor de programa de computador a pena de detenção de seis meses a
dois anos ou pagamento de multa.

Neste tópico, conhecemos um pouco sobre os direitos autorias e podemos diferenciar
dois tipos de direitos do autor: o moral e o patrimonial. Os direitos morais, como vimos,
visam ao reconhecimento de criação autoral e à preservação da integridade da obra,
e os direitos patrimoniais visão ao direito de propriedade, à capacidade do autor de
dispor e usar a sua obra conforme os seus interesses, em completa liberdade de domínio
e exploração da sua produção. No próximo tópico, estudaremos mais um tipo de
Propriedade Intelectual, direitos sui generis.
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TÓPICO 4

Direito Sui Generis
OBJETIVO
 Conhecer a definição e os tipos de Direitos Sui
Generis

N

este tópico, você conhecerá a terceira espécie de Propriedade Intelectual, o
Direito Sui Generis. Ele tem como objetivo a proteção dos conhecimentos relativos

às novas variedades de vegetais desenvolvidas (denominadas de cultivares), à proteção
dos desenhos dos circuitos integrados e à proteção das manifestações tradicionais,
compreendendo os conhecimentos populares e as manifestações folclóricas. A seguir,
conheceremos cada um deles.

4.1 Proteção de Cultivares
Uma lavoura de feijão resistente às pragas, uma plantação de arroz com caules resistentes
aos ventos fortes, um campo de algodão de coloração amarela ou uma bananeira com
dois cachos são exemplos de cultivares, que consistem em novas variedades de vegetais
desenvolvidos geneticamente. Essas novas possibilidades de modificações genéticas nas
plantas geradas pelas pesquisas científicas fazem parte de um novo domínio de proteção
da Propriedade Intelectual, a Sui Generis.
Segundo o Ministério da Agricultura
(2017,

p.

resultado

1),
de

“uma

cultivar

melhoramento

é

Figura 4: Mamão geneticamente modificado
para resistir ao vírus Potyvirus

em

uma variedade de planta que a
torne diferente das demais em
sua coloração, porte, resistência
a doenças. A nova característica
deve ser igual em todas as plantas
da mesma cultivar, mantida ao
longo das gerações”. Ou seja, é
Fonte: https://upload.wikimedia.org
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o melhoramento biológico sofrido por uma planta devido a alterações ou introdução
de características não existentes na planta original, sendo associado a esse grupo de
vegetais o termo “transgênicos”.
O cultivo deste grupo de plantas é abrangido pela Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, lei de
proteção de cultivares, que define, em seu artigo 5º, cultivar como a variedade de qualquer
gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguível de outras cultivares.
A Lei de Proteção de Cultivares considera a cultivar como bem móvel, garantindo a
proteção por meio da emissão de certificado de proteção, abrangendo a nova cultivar e
a cultivar derivada, conforme teor dos artigos 2º e 4º da lei.
4.2 Proteção de Circuitos Integrados
Como consequência do desenvolvimento dos transistores, veio o desenvolvimento dos
circuitos integrados, que são placas sólidas nas quais os componentes eletrônicos são
dispostos e fixados, conforme um desenho pré-determinado. Esse desenho é o resultado
de desenvolvimento técnico que atende ao funcionamento de um dispositivo eletrônico,
comumente presente nos variados ambientes da sociedade, no controle remoto dos
aparelhos de televisão, no comando eletrônico da geladeira e nos dispositivos de ponta,
como os smartphones.
O artigo 26 da Lei nº 11.484/2007, que dispõe sobre a proteção à Propriedade Intelectual
das topografias de circuitos integrados, define circuito integrado como “um produto, em
forma final ou intermediária, formados sobre uma peça de material com interconexões cuja
finalidade seja desempenhar uma função eletrônica, e topografia de circuitos integrados
como imagens relacionadas que represente a configuração tridimensional das camadas
que compõem um circuito integrado.”.
A sociedade moderna usufrui intensamente dos dispositivos eletrônicos, desse modo a
legislação brasileira busca oferecer aos desenvolvedores de circuitos integrados proteção
para a Propriedade Intelectual de seus inventos, garantindo ao criador da topografia a
proteção de seu invento.

ATENÇÃO!
A Lei de Proteção à Propriedade Intelectual das Topografias de
Circuitos Integrados, Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007,
estabelece, no seu artigo 54, que comete crime de violação de
direito do titular de topografia de circuito integrado quem, sem autorização, explora a
topografia registrada, sujeitando-se a uma pena de detenção de um a quatro anos
e pagamento de multa.
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4.3 Proteção de Manifestações Tradicionais
O terceiro domínio dos Direitos Sui Generis tem como objetivo a proteção dos saberes
populares que compreendem os conhecimentos populares e as manifestações folclóricas,
que são saberes existentes na sociedade repassados entre as gerações.
A proteção desses saberes populares ou conhecimentos comuns à sociedade tem
como foco evitar a apropriação indevida desses saberes, como a exploração comercial
em oposição ao dispor livre e coletivo desses conhecimentos, que envolvem práticas
reiteradas do emprego e uso de matérias orgânicos (vegetais, animais, micro-organismos)
pelas sociedades ou comunidades, transmitidos entre as gerações.
Em defesa da manutenção dos conhecimentos populares e proteção do patrimônio
genético, foi editado o Decreto nº 3.945, de 28 de setembro de 2001, que trata da gestão
desse patrimônio e estabelece as normas para o seu acesso e proteção e conhecimento
tradicional associado.
As manifestações folclóricas, passadas entre as gerações e de origem e caráter
eminentemente populares, compreendem as expressões artísticas representativas dos
costumes, crenças, mitos, lendas de uma população. A preservação destas manifestações,
materializadas pelas músicas, danças, festejos, obras literárias e artísticas, implica em
reconhecimento da identidade cultural de uma sociedade.
Figura 5: Dança folclórica bumba-meu-boi de Axixá, em São Luís

http://www.ma.gov.br/saojoao2015/index.php/2015/06/11/o-sao-joao-maranhense/
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Dessa forma a proteção das manifestações folclóricas resulta em preservar a identidade
da sociedade ou de grupos sócias, sendo reconhecido pelo Brasil ao aderir a Convenção
sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais (Decreto Legislativo
nº 485, de 20 de dezembro de 2006), que possui como objetivos, dentre outros
• proteger e promover a diversidade das expressões culturais
• promover o respeito pela diversidade das expressões culturais e a conscientização de
seu valor nos planos local, nacional e internacional
Essa convenção, em seu artigo 4º, compreende, como Diversidade Cultural “a
multiplicidade de formas pelas quais as culturas dos grupos e sociedades encontram sua
expressão. Tais expressões são transmitidas entre e dentro dos grupos e sociedades”,
e por Expressões Culturais “expressões que resultam da criatividade de indivíduos,
grupos e sociedade e que possuem conteúdo cultural”.
Neste tópico, estudamos os Direitos Sui Generis e vimos que ele abrange as novas
variedades de vegetais desenvolvidas, denominadas de cultivares; os circuitos integrados;
e os conhecimentos tradicionais e manifestações folclóricas. Com este tópico, finalizamos
a nossa aula e as descrições sobre os três tipos de Propriedades Intelectuais: Propriedade
Industrial, que comportam as marcar, patentes, desenhos industriais e indicações
geográficas; Direitos Autorais, que abrangem as criações artísticas, científicas e literárias;
e Direitos Sui Generis, já citado.
Com esta aula, encerramos a disciplina de Projeto de Pesquisa e Inovação. Nela
refletimos como as inovações tecnológicas oferecem facilidades para a realização de
diversas atividades diárias, e que todos, inclusive nós, podemos ser autores de criações
que tragam benefícios para a sociedade, ou seja, para as pessoas com deficiência
visual também, auxiliando-as no desenvolvimento pessoal e permitindo aumentar de
sua inclusão social. Esperamos que você faça um bom proveito desses conhecimentos
e mantenha sua mente aberta para a criação de novas ideias, sempre respeitando o
trabalho criativos das outras pessoas.
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Técnicas e Estratégias
Pedagógicas Aplicadas à
Orientação e Mobilidade II
Izabeli Sales Matos

AULA

1

Corpo em movimento: saberes
espaciais e autoajuda
Caro(a) cursista,
Na disciplina

Técnica e Estratégia Pedagógica Aplicadas à OM I, estudamos a

utilização das percepções como aliadas ao bom desempenho da locomoção de forma
independente e conhecemos as técnicas básicas de Orientação e Mobilidade (OM)
com o uso do guia vidente. Nesta primeira aula de técnica e estratégia pedagógica
aplicada à OM II, estudaremos as aprendizagens básicas predecessoras à locomoção,
relacionadas ao conhecimento corporal, conceitos espaciais, ações ou movimentos
espaciais, conceitos ambientais, conceitos topográficos, temperatura, textura e
medida, para em seguida nos determos, especificamente, nas técnicas de Orientação
e Mobilidade desenvolvidas com o uso do próprio corpo.

Objetivos
• Conhecer as habilidades necessárias à orientação espacial relacionadas ao
conhecimento e à percepção de si e do meio pelo aluno com deficiência visual
• Aprender as técnicas de orientação e mobilidade relacionadas à autoproteção
da pessoa com deficiência visual durante a sua locomoção

Aula 1
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TÓPICO 1

Corpo e espaço: aquisições
básicas para orientação
e mobilidade
OBJETIVO
 Compreender os conceitos relacionados ao
conhecimento corporal, espacial, ações ou
movimentos espaciais, conceitos ambientais,
conceitos topográficos, temperatura, textura
e medida

Olá aluno (a),

N

este tópico, estudaremos alguns conceitos relacionados ao desenvolvimento da
pessoa com deficiência visual necessários ao bom desempenho da Orientação

e Mobilidade. Em geral, as pessoas videntes desenvolvem esses conceitos naturalmente
por meio das relações com o meio e com o outro, usando para isso, especialmente, os
sentidos da visão e da audição. Já as pessoas cegas, em virtude da perda visual, necessitam
utilizar outros sentidos para conhecer e interagir com o ambiente, como o tato, a percepção
cinestésica, a memória muscular entre outros. Estudamos essas percepções na disciplina
técnica e estratégia pedagógica aplicadas à OM I, lembra?
Como forma de subsidiar as relações com o meio e com o outro, é necessário que as
pessoas com deficiência visual tenham a noção do seu próprio corpo, uma vez que o
conhecimento corporal é a base para o desenvolvimento de outros conceitos, como o
conhecimento corporal, conceitos espaciais, ações ou movimentos espaciais, conceitos
ambientais, conceitos topográficos, temperatura, textura e medida. Vale ressaltar que o
desenvolvimento desses conceitos não segue uma sequência linear e igual para todas as
pessoas, podendo divergir em sua formação de pessoa para pessoa.
Masi (2003) afirma que as relações do objeto com a pessoa com deficiência visual auxiliam
na formação dos seus conceitos de espaço e objeto. O aluno percebe o objeto através
da referência do seu corpo no espaço. É a partir de si mesmo que o indivíduo estabelece
relações com o meio e se reconhece no ambiente, facilitando sua mobilidade.
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Dito isso, é fácil perceber a importância do desenvolvimento do conhecimento corporal,
ou seja, da consciência corporal do indivíduo, para que o aluno possa movimentar-se e
localizar-se no espaço. Este conhecimento refere-se à consciência que o indivíduo adquire
de seu corpo no meio em que se encontra e envolvem elementos importantes, conforme
apontamos a seguir.
• Imagem corporal: é a imagem que o indivíduo elabora, progressivamente, de si
mesmo, envolvendo sentimentos e percepções. É a autoimagem, a forma como ele se
percebe. Pode identificar-se gordo, magro, alto, belo, feio, podendo divergir de opiniões
ou da imagem real, de acordo com seu referencial e/ou concepção. Poderá sentir-se
gordo, por exemplo, quando está dentro dos padrões de normalidade considerando o
Índice de Massa Corporal (IMC).
• Esquema coporal: é o conhecimento do corpo, envolvendo o reconhecimento, a
localização e as funções das partes dele. É reconhecer o braço, por exemplo, localizálo em relação às outras partes do corpo, compreendendo sua função na complexidade
do corpo.
• Concepção do corpo: é a percepção, mesmo inconsciente, do corpo do indivíduo
em movimento e de suas partes em relação às outras e ao todo. Compreendemos que,
mesmo parado, o corpo encontra-se em movimento muscular, enquanto há contração
muscular. Para o indivíduo permanecer em equilíbrio, assim como desenvolver a
marcha, faz-se necessária a concepção do corpo.
Lembre-se de que o principal objetivo da Orientação e Mobilidade é fazer o indivíduo com
cegueira nortear-se e locomover-se adequadamente de forma autônoma. Assim, para que
haja esta regulação, é fundamental tanto o conhecimento dos aspectos corporais citados
(imagem, esquema e concepção corporal), quantos outros que influenciam diretamente
no referido processo, como
• Planos do corpo: são áreas corporais como a frente, as costas, a lateral direita e
esquerda e parte central do corpo. É importante localizar essas áreas em relação ao
ambiente.
• Lateralidade: é a dominância de um lado do corpo sobre o outro, ou seja, a preferência
do lado direito em detrimento do esquerdo e vice-versa. Esse é um processo natural
que vai sendo instalado na criança a partir do estímulo ao uso dos dois lados (direito
e esquerdo).
• Noção de direita e esquerda ou “direcionalidade”: refere-se ao conhecimento
dos lados direito e esquerdo em si, outras pessoas e ambientes. A direcionalidade é
Aula 1 | Tópico 1
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sempre relacionada a um referencial. Dizemos que a porta está à minha direita ou à sua
esquerda; a janela está à direita do corredor e assim por diante.
• Movimentos corporais: movimentação de partes do corpo em relação ao seu próprio
corpo e ao meio.
• Dissociação de movimentos: trata-se
da diferenciação de movimentos entre
segmentos do corpo. Ao analisarmos a
marcha, por exemplo, observamos que
ela denota a movimentação diferenciada
entre os membros do corpo. Enquanto
a perna direita posiciona-se à frente, de
forma coordenada, a perna esquerda
localiza-se atrás do eixo central do
corpo. Assimetricamente, os braços
também se posicionam, estando o
esquerdo à frente e o direito atrás do
mesmo eixo (figura 1). Com o uso da
bengala, evidenciamos a dissociação
de movimentos de forma mais
complexa, conforme veremos na aula
posterior.

Figura 1: Dissociação de movimentos

Fonte: <a href=”http://www.freepik.com/free-photos-vectors/pessoas”>Pessoas fotografia created by Freepik</a>

Compreendemos que os movimentos
corporais, dissociados ou não, são essenciais para o conhecimento de si e do ambiente
pelo indivíduo. Eles propiciam condições que facilitam a interação e, consequentemente,
o entendimento das concepções espaciais relevantes para o desempenho da Orientação
e Mobilidade. A consciência que a criança desenvolve de si possibilita a noção de espaço
que vai adquirindo enquanto relaciona-se através do movimento com esse meio. Ela se
percebe, conhece seu corpo e suas partes, e a partir daí, estabelece as relações com o
meio (MATOS, 2006).
Essa percepção é possibilitada por meio dos movimentos. A criança se percebe,
distingue-se, passando a conhecer, compreender e interagir com e no espaço através
do seu corpo em movimento. Esta compreensão exige o conhecimento de conceitos ou
concepções, os quais são estruturados espacialmente. A seguir, destacaremos alguns
conceitos intimamente relacionados aos movimentos e às noções corporais, espaciais e
temporais, que são fundamentais para a estruturação da orientação e da mobilidade de
forma adequada.
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Conceitos

ou

concepções

espaciais

Figura 2 – Uso dos conceitos espaciais
para orientação e mobilidade

São formas de organização espacial,
partindo do próprio corpo e estão
relacionados ao espaço corporal,
vivido, dos objetos e subjetivo.
• Espaço corporal: é a percepção
do espaço ocupado pelo próprio
corpo, de suas posições e das
distâncias existentes entre os
segmentos do corpo e entre o
corpo e o meio.
• Espaço vivido: é o conhecimento
do espaço em que o corpo realiza
as ações e está diretamente
ligado ao espaço ocupado pelas
partes do corpo.
• Espaço

dos

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

objetos:

é

a

consciência da disposição dos objetos no espaço, considerando a posição, a direção
e a distância.
• Espaço subjetivo: é a capacidade de elaborar conceitos espaciais abstratos utilizados
na concepção de rotas, plantas ou mapas mentais, por exemplo.
A figura 2 mostra um exemplo da aplicação dessas percepções espaciais por uma pessoa
com deficiência visual. Nela podemos verificar a percepção do corpo e do espaço vivido.
A aluna calcula mentalmente a distância entre um degrau e outro e levanta o pé esquerdo
em uma altura suficiente para alcançar o próximo degrau.
Ações ou movimentos espaciais
Ações espaciais são conceitos (ou concepções espaciais) que indicam movimento. Como
forma de facilitar o trabalho em orientação e mobilidade, destacamos movimentos que
vão auxiliar no direcionamento do indivíduo no espaço, proporcionando-lhe referencial no
decorrer do percurso. Como exemplo, destacamos as voltas. Dizemos que o aluno dá
uma volta em torno de si, quando ele gira sobre si mesmo, retornando ao local de origem.
Para executar a ação de dobrar uma esquina, por exemplo, solicitamos ao aluno que ele
dê um quarto de volta, mudando a posição de um dos pés em 90°, e logo, em seguida,
fazer o mesmo movimento com o outro pé, conforme podemos visualizar na imagem a
seguir.
Aula 1 | Tópico 1
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Figura 3: Estratégia adotada em OM para tomar a direção ao dobrar uma esquina

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

Essa estratégia é adotada em OM para alunos com deficiência visual que apresentam
dificuldades em tomar a direção ao dobrar uma esquina.
Conceitos ambientais
Os conceitos são relacionados ao ambiente em geral. Eles devem ser apreendidos pelo
aluno ao longo das aulas e das vivências em espaços variados, considerando sua diversidade
em áreas internas e externas. Esses conceitos são relacionados ao percurso utilizado por
ocasião de atividades de orientação e mobilidade, as quais destacamos a seguir: país,
estado, cidade, rua, bairro, quarteirão (quadra), esquina, estrada, travessa, alameda,
acostamento, corredor de ônibus, canteiro central, estacionamento, corredor, prédio,
casa, escola, sala de aula, elevador, escada, ônibus, carro, semáforo, congestionamento,
entrada do carro, loja, porta, corredor, meio fio, parede, muro, sala, janela, telhado, lixeira,
praça, parque, shopping, andar, pavimento, lavabo, vaso sanitário, pia, lavanderia e outros.
Conceitos topográficos
Estão relacionados à descrição ou delineação pormenorizada, ou não, de um espaço para
melhor compreensão de um ambiente. São utilizados estrategicamente como referência
no percurso. Como exemplo, solicitamos ao aluno para percorrer a calçada de forma
“paralela” ao muro e, ao sentir um “declive”, virar à direita e encontrará o portão (figura 4).
São conceitos topográficos: declive, aclive, rampa, borda, buraco, junção, borda, lado,
inclinação, diagonal, paralela, perpendicular, torto, sinuoso, curvo, reto, irregular, plano,
aberto, fechado, inclinado e outros.
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Figura 4 – Uso de conceitos topográficos na orientação e mobilidade

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

Conceitos de texturas
São conceitos identificados facilmente em qualquer ambiente. Devem ser estimulados
através do tato, por intermédio do toque em materiais diversos. Com o uso da bengala, por
exemplo, o aluno com deficiência visual pode utilizar sua percepção para identificar tipos
de pisos variados (áspero, liso, arenoso e outros) sem o toque das mãos ou de outra parte
do corpo. Por meio dessa percepção, a pessoa cega altera a estratégia de utilizaçãoda
bengala. A técnica de deslize, por exemplo, é empregada para pisos lisos, diferentemente
daquela de “dois toques”, realizado em superfície áspera ou não pavimentada. Outros
exemplos de textura são cimento, pedra, asfalto, tijolo, barro, madeira, vidro, plástico,
folhas (secas ou verdes), escorregadio, irregular, entulho e outros.
Conceitos de temperatura
Ao caminhar por determinados meios, identificamos que a temperatura, além do piso,
funciona como parâmetro para orientação da pessoa com deficiência visual. Frio, quente,
fresco, ensolarado são características do ambiente que podem orientar essa pessoa no
percurso ou na técnica a ser utilizada, de acordo com escolhas, além de servir de “pista”.
Por exemplo, uma sombra, que proporciona a temperatura mais amena, pode indicar a
presença de uma árvore, levando o aluno a desviá-la ou fazer uso de técnicas nomeadas
de autoproteção, conforme veremos no segundo tópico desta aula.
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Conceitos de medida
Os conceitos de medida são extremamente relevantes para a prática de orientação e
mobilidade no cotidiano da pessoa com deficiência visual. As medidas referem-se à
distância, à quantidade, ao peso e ao tamanho (comprimento e largura) de um objeto ou
de trajetos. Além desses, o tempo é uma medida que se encontra diretamente relacionada
com o movimento e, consequentemente, com a orientação e a mobilidade. Sousa (2004)
afirma que os conceitos corporais, temporais e espaciais se relacionam com a mobilidade
humana. Esses conceitos devem ser apreendidos pelo indivíduo com deficiência visual
para que possa locomover-se e orientar-se da forma mais autônoma possível. São eles
1. Concepções de tempo: são muito utilizados pela pessoa com deficiência visual
como referência para a orientação no espaço. Exemplos: manhã, tarde, noite, horas,
minutos, segundo, hoje, ontem, amanhã, semana, mês, ano e outros.
2. Peso: é muito utilizado por ocasião das atividades básicas de vida cotidiana, envolvendo
também o volume. Exemplos: litro, pesado, leve, quilo, ½ quilo e outros.
3. Quantidade: está relacionada com o que pode ser contado ou medido. Exemplos:
tanto, todo, toda, alguns, metade, tudo, nenhum, muito, pouco e outros.
4. Tamanho: envolve a largura e o comprimento. Exemplo: grande, pequeno, médio,
largo, fino, grosso, estreito, alto, baixo e outros.
5. Distância: está diretamente relacionada com o tamanho. Muito utilizado para a
elaboração de mapas mentais, constantemente concebidos pela pessoa com
deficiência visual na orientação e mobilidade, especialmente quando o aluno se
encontra mais próximo da sua autonomia, necessitando orientar-se subjetivamente ao
adotar determinado percurso.
Vale ressaltar que os referidos conceitos são frequentemente adotados de forma conjunta,
ou seja, ao realizar um determinado percurso, a pessoa com deficiência visual percebese enquanto ser individual e localiza-se no espaço. Ela percebe o tempo da caminhada,
reconhece a temperatura no ambiente (quente, frio ou ameno), identifica características
do piso (declives, buracos, terrenos pavimentados e outros), localiza, por exemplo,
obstáculos e pontos de referências, como árvores, lojas, ruas, quarteirões e assim por
diante. Dessa forma, essas pistas vão sendo utilizadas como referências no percurso,
além de funcionarem como dados para elaboração de mapas mentais.
Neste tópico, conhecemos os conceitos básicos relacionados à percepção de si e do meio
pelo aluno com deficiência visual que favorecem a execução das habilidades voltadas
para da orientação e mobilidade. Conferimos a relevância desses conceitos para o bom
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desempenho da busca da autonomia da pessoa com deficiência visual. No próximo
tópico, estudaremos sobre o uso de técnicas ou estratégias pedagógicas que utilizam
os segmentos corporais como forma de proteçãoe orientação no espaço. Caminhemos!

SAIBA MAIS
Mapa mental é uma estratégia utilizada na orientação e mobilidade
que permite a memorização, organização e utilização das informações
ambientais, com o propósito de auxiliar na tomada de decisão quanto
a um percurso ou espaço interno ou externo. É apreender pistas do
ambiente e organizá-las simbolicamente, utilizando-as, quando necessário, ao dar
informações sobre um percurso ou realizar um trajeto.
Um exemplo da aplicação de um mapa mental é quando a pessoa com deficiência
visual desloca-se de um ponto a outro. Esta pessoa elabora mentalmente uma rota a
seguir fazendo uso de informações do meio. A partir dessas pistas, toma a decisão de
como seguir para chegar adequadamente e em segurança ao seu destino.
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TÓPICO 2

Técnicas de autoproteção
OBJETIVO
 Conhecer as técnicas de orientação e
mobilidade com auxílio do corpo e do
movimento da pessoa com deficiência visual

N

o tópico anterior, estudamos vários conceitos relacionados ao conhecimento de
si e do meio pela pessoa com deficiência visual, como o conhecimento corporal,

espacial, de temperatura, entre outros, que favorecem a execução das habilidades voltadas
para da orientação e mobilidade. Neste tópico, estudaremos a técnica de autoproteção, a
qual a pessoa com deficiência faz uso do seu corpo para localizar-se e movimentar-se com
segurança em espaços diversos.

ATENÇÃO!
Para
a
adoção
das
técnicas
de
autoproteção, o aluno
com deficiência visual já deve ter
noção de corpo e conhecimentos
acerca das posições e partes do
corpo, além de dominar conceitos
básicos relacionados a espaço, tempo
e outros vistos no tópico anterior.

As técnicas de autoproteção, também
nomeada de autoajuda, permitem que a
pessoa cega caminhe com o máximo de
autonomia, com segurança e sem o auxílio
de recursos como guia ou bengala. Elas,
comumente, são utilizadas em ambientes
internos e familiares, contudo podem
ser adotadas em ambientes externos e
associadas a outras estratégias, como uso
de guia, de bengala ou de cão guia, por
exemplo. Vale destacar que as técnicas de

autoajuda, além de possibilitar a proteção da pessoa com deficiência visual, são formas
de determinar relações posicionais e direcionais, conforme veremos a seguir.
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1. PROTEÇÃO INFERIOR
Esta técnica possibilita proteger a região frontal e inferior do corpo, identificando objetos
ou obstáculos ao nível da cintura e pélvis do aluno com deficiência visual, como gavetas
e mobiliários. Pode ser utilizada para identificar pistas ou referências em determinado
percurso.
Procedimentos

Figura 5: Proteção inferior

• O aluno eleva o braço à
frente do corpo, com o
cotovelo semiflexionado e a
palma da mão voltada para
o lado do seu abdômen
(figura 5).
• A distância entre a mão e o
abdômen é suficiente para
que haja a identificação do
objeto de forma antecipada,
evitando o choque entre o
referido objeto e a pessoa
com deficiência.
Fonte: DEaD/IFCE (2016)

2. PROTEÇÃO SUPERIOR
Esta técnica destina-se a proteção da parte superior do corpo, no nível da cabeça (rosto)
e do tórax, de obstáculos altos, como galhos de árvore, toldos, andaimes, prateleiras,
etc. Semelhante à proteção inferior, esta estratégia pode ser aplicada para identificação
de pistas ou localização de objetos, como vasos, estantes e outros.
Procedimentos
• O aluno que realiza a técnica eleva o braço na altura do ombro com o cotovelo
semiflexionado e com a palma da mão voltada para o corpo (figura 6).
• A mão aberta deverá ser um prolongamento do braço dando proteção à cabeça ou
identificando objetos na referida altura.
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Figura 6: Técnica de Proteção
superior (autoajuda)

• Da mesma forma que ocorre
na proteção inferior, a distância
entre a mão e a cabeça deve
ser suficiente para que haja a
identificação do objeto de forma
antecipada, evitando o choque
entre o referido objeto e a pessoa
com deficiência.
• De acordo com a percepção do
aluno, este poderá movimentar
seu braço um pouco acima e/ou
abaixo, facilitando o processo de
identificação do objeto.

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

3. SUBIR E DESCER ESCADAS
Esta técnica é utilizada especialmente em ambiente em que a pessoa com deficiência
encontra-se familiarizada com o meio. Possibilita um suporte no sentido de proteger a
locomoção e favorecer a orientação no espaço.
Procedimentos
• Para subir ou descer escadas, o aluno
com deficiência visual deve procurar
localizar o início do corrimão, que deve
coincidir com o início da escada, com a
técnica de proteção inferior.

Figura 7: Subida de escada e uso do corrimão

• Em seguida, deve tocar o corrimão com
uma das mãos, deslizando-a para obter
informações do nivelamento da escada
e do término dos degraus. A mão, que
desliza sobre o corrimão, identificará o
final da escada pelo término do corrimão
(figura 7).

Fonte: DEaD/IFCE (2016)
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4. RASTREAMENTO COM A MÃO
Esta técnica favorece que a pessoa com deficiência visual mantenha uma orientação
segura realizada com o contato constante com o ambiente, facilitando a marcha na
direção desejada. Possibilita que esta pessoa caminhe com eficiência em determinado
percurso, localize objetos e pontos de referência. Utilizada com frequência em corredores
e para localização de portas e aberturas.
Procedimentos
• O aluno com deficiência
visual
se
à

Figura 8: Rastreamento com a mão

posicionaparalelamente

superfície

rastreada

a
a

ser
uma

distância em torno de
20 cm, com o braço
à

frente

e

próximo

ao corpo, levemente
flexionado.
• O

objeto

rastreado

a

ser

funciona

como uma linha guia,
ou seja, uma superfície
que indica a direção a
ser seguida, podendo

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

ser uma parede, muro, corrimão, balcão ou mobiliários em geral.
• O rastreamento é feito com o dorso da mão, através dos dedos mínimo e anular. Esta
mão segue como um prolongamento do braço tocando a linha guia, distanciada à
frente como forma de antecipar informações do percurso.

5. ENQUADRAMENTO E TOMADA DE DIREÇÃO
Esta técnica possibilita que a pessoa com deficiência visual localize-se em relação a
objetos e ao ambiente, determine uma linha reta a ser percorrida e estabeleça uma
marcha reta e/ou orientada de acordo com a direção desejada (perpendicular, diagonal
ou paralela).
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Procedimento
• O aluno com deficiência visual localiza-se em um ponto de partida de costas e
determina uma linha reta até o ponto final.
• No caso de ser uma porta ou abertura, o aluno se localiza no centro, encostando as
duas mãos nos batentes da porta.
• Sendo um mobiliário baixo, como uma cama, por exemplo, as pernas do aluno deverão
ficar recostadas no mobiliário.
• Depois de realizado o enquadramento no ponto de partida, o aluno com deficiência
visual projeta uma linha reta, a partir da parte central do seu corpo, e perpendicular ao
local ou objeto utilizado para fazer o enquadramento (figura 9).
Figura 9: Enquadramento e tomada de direção

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

6. RECONHECIMENTO OU FAMILIARIZAÇÃO
Esta técnica possibilita que o indivíduo se familiarize com o ambiente, de forma a adquirir
informações relevantes para sentir segurança em sua mobilidade. Devem ser observadas
as mais diversas informações quanto ao tipo de construção, aspectos gerais do local
(edifício, por exemplo), pisos, andares, distribuição dos compartimentos, saídas de
emergência, disposição dos móveis, tamanho dos compartimentos, tipo de mobiliários e
outras. Este conhecimento deve abranger não somente a composição do ambiente, mas
também as medidas, distâncias e tamanho.
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Procedimentos
• Estabelecer um ponto de partida. Sugerimos que seja a porta principal do ambiente.
• Fazer um enquadramento partindo dessa porta e em direção à parede lateral do
ambiente.
• Circular todo o espaço realizando o rastreamento, identificando portas, janelas,
mobiliários e outros detalhes, até chegar ao ponto de partida.
• Repetir a ação de circular tantas vezes quantas forem necessárias. Este é chamado
de método de perímetro.
• Fazer o rastreamento em sentido contrário.
• Fazer novamente o enquadramento no mesmo ponto de partida e realizar atomada de
direção, efetuando os cruzamentos de uma parede a outra, cruzando o ambiente. O
aluno deve usaras proteções superior e inferior e repetir os cruzamentos em todas as
paredes. Este é o método dos cruzamentos.
Figura 10: Reconhecimento ou familiarização

Fonte: DEaD/IFCE (2016)
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SAIBA MAIS!
Por ocasião da familiarização, o professor poderá transmitir verbalmente
informações detalhadas sobre o ambiente ao aluno, referindo aspectos
da construção como a existência e o tipo de portas, janelas e escadas,
além de detalhes sobre a decoração e mobiliários. Essas informações serão de grande
valia no treino para elaboração de mapa mental.

7. LOCALIZAÇÃO DE OBJETOS
Esta técnica oportuniza a localização e recuperação de objetos, caídos ou não, de forma
segura e adequada.
Procedimento
• No caso de objetos caídos, logo que eles caírem (no chão ou em uma mesa, por
exemplo), o aluno com deficiência visual deve buscar localizá-lo por meio da pista
auditiva.
• Direciona-se para o lado que veio o som, procurando não perder a noção de sua
orientação, e caminhar em direção ao suposto local em que se encontra o objeto.
Figura 11: Rastreamento de objetos

• Na busca de objetos
caídos no chão, faz
a proteção superior,
abaixando-se

até

o solo e realizando
movimentos circulares
com o dorso da mão
até encontrar o objeto
que busca (figura 11).
•

Tratando-se

de

objetos caídos numa
mesa, por exemplo,
Fonte: DEaD/IFCE (2016)

aproxima-se da mesa

e realiza movimentos circulares com o dorso da mão sobre a mesa até encontrar o objeto.
• Considerando o caso da busca de objetos, como a maçaneta ou puxadores de portas,
a pessoa com deficiência visual posiciona-se à frente da porta e movimenta ambas as
mãos com o dorso voltado para frente até tocar suavemente do objeto buscado.
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8. TÉCNICA DE CUMPRIMENTO
Esta técnica concede ao aluno a possibilidade de interagir, cumprimentar pessoas através
de um aperto de mãos de forma adequada, sem o risco de tocar indevidamente no
colega, evitando, assim, constrangimentos. Esta ação pode dar-se entre duas pessoas
cegas ou entre um cego e um vidente.
Procedimentos
• Posicionar-se à frente de quem fala, orientando-se pelo som da voz.
• Cruzar o braço como se colocasse a mão direita no bolso esquerdo. Este gesto deve
ser o mais relaxado e natural possível.
• Deslocar a mão à frente do corpo em diagonal até tocar com o dorso da mão no dorso
da mão do outro. Ao identificar o toque da mão do colega, o aluno deve proceder ao
cumprimento espontaneamente.
Figura 12: Cumprimento entre alunos com deficiência visual

Fonte: DEaD/IFCE (2016)
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DICA!
Quando acontece o encontro entre uma pessoa cega e um vidente, a pessoa cega
deve orientar-se pela voz do vidente e posicionar-se a sua frente. Em seguida, deve
estender a mão em um gesto usual de cordialidade. A pessoa vidente terá a iniciativa
de tocar em sua mão e cumprimentá-lo.

Nesta aula, aprendemos as estratégias pedagógicas que utilizam o próprio
corpo

da

pessoa

com

deficiência

visual

e

seus

movimentos

como

forma

de favorecer a sua segurança no “ir e vir” e reconhecemos a relevância
do

desenvolvimento

das

percepções

corporais,

espaciais

e

outras

como

pré-requisito para o bom desempenho das técnicas adotadas na orientação e mobilidade.
Observamos que estas técnicas podem ser usadas uma de cada vez ou de forma
simultânea, de acordo com a necessidade. A proteção superior poderá ser empregada
conjuntamente com a proteção inferior, para maior segurança em ambientes desconhecidos
e com possibilidade da existência de obstáculos em alturas variadas. Também, realizando
o rastreamento com a mão direita na parede, por exemplo, pode-se adotar a postura de
proteção inferior ou outra técnica necessária.
Na próxima aula, estudaremos as diversas técnicas aplicadas com o uso da bengala
longa como forma de favorecer autonomia da pessoa com deficiência visual.
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AULA

2

Técnicas e estratégias aplicadas em
orientação e mobilidade com o uso da
bengala: ambientes internos e externos

Caro(a) cursista,
Na aula anterior, aprendemos sobre a importância da formação de conceitos relacionados
à percepção de si (como os conceitos de imagem, esquema e concepção corporal) e do
maio (como os conceitos espaciais, ambientais e topográficos) para o bom desempenho
da orientação e da mobilidade. Além disso, compreendemos a utilização do corpo pela
pessoa com deficiência visual como estratégia de localização e proteção por ocasião de
sua movimentação no ambiente.
Nesta aula, estudaremos sobre a bengala, um recurso muito utilizado pela pessoa cega
por ocasião de sua locomoção de forma autônoma. Também, conheceremos as técnicas
utilizadas com a bengala longa e estratégias adotadas em ambientes internos e externos.

OBJETIVO
• Conhecer as técnicas e estratégias de orientação e mobilidade adotadas com
uso da bengala

Aula 2
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TÓPICO 1

Técnicas básicas adotadas em
orientação e mobilidade com o
uso da bengala
OBJETIVO
 Conhecer as técnicas básicas de orientação
e mobilidade com uso da bengala longa

Olá cursista,

C

om frequência, identificamos pessoas cegas a transitarem pelas ruas com o
auxílio da bengala longa. Esse recurso é considerado um símbolo universal
da deficiência visual, um justo atributo, pois é certo que esse recurso auxilia

significativamente na autonomia dessas pessoas, conforme veremos neste tópico.
Como estudamos na disciplina Tecnologia Assistiva, a bengala adotada para a orientação
e mobilidade não tem a função de apoio ou sustentação e sim de proteção. Ela serve
como extensão do corpo da pessoa com deficiência visual e amplia a sua percepção
do ambiente, favorecendo a antecipação de informações de obstáculos, auxiliando
significativamente na locomoção e
independência dessa pessoa.
Assim, neste tópico, estudaremos

Figura 1: Pessoa cega guiando outra pessoa
cega e o uso da bengala longa para antecipação
de informações de obstáculos

as referidas técnicas desenvolvidas
em orientação e mobilidade com o
uso da bengala longa. Veremos que
esse recurso, enquanto instrumento
auxiliar para mobilidade do aluno
com deficiência visual, possibilita um
deslocamento seguro, antecipando o
que se encontra no trajeto durante a
caminhada.
Vale ressaltar que a orientação e
mobilidade

encontra-se

presente

na vida de todos e que as primeiras
noções estão no contato inicial com a
Fonte: DEaD/IFCE (2016)
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mãe e nas construções de conceitos de corpo, espaço e tempo pela criança, como
estudamos na aula anterior.
Considerando o exposto, responda: com que idade você acredita que a criança possa iniciar o
desenvolvimento de sua orientação e mobilidade? A bengala deve ser inserida ao cotidiano dela
em que período da vida? Se você respondeu que a criança deve ser estimulada a desenvolver
as habilidades de orientação e mobilidade desde o colo da mãe, você acertou! Contudo, em
relação à bengala, na forma como a conhecemos, não será introduzida de imediato, através de
procedimentos sofisticados. Ela deverá ser apresentada por meio de atividades lúdicas, com
instrumentos denominados de pré-bengala, conforme veremos a seguir.

1. VIVÊNCIA PRÉ-BENGALA
A criança cega, apesar de não apresentar maturidade para usar a bengala longa, necessita,
o mais precocemente, estabelecer contato com outros recursos que possam auxiliá-la na
sua proteção e locomoção. A pré-bengala é um instrumento lúdico e seu uso precede à
utilização da bengala longa. Essa pode ser adequada de acordo com as características
e preferências da criança. É necessário, porém, que seja um objeto apropriado para se
manter à frente da criança, reforçar os conceitos de linha média, ser leve, fácil de mover
em diferentes superfícies, com uma altura semelhante à da bengala longa e atrativa à
criança.
A vivência com a pré-bengala
sugere as primeiras relações
da criança com a bengala
longa. Deve ser utilizada por
meio de atividades lúdicas,
seguindo os procedimentos
a seguir, de modo a,
proporcionar à criança com
deficiência visual momentos
agradáveis,
marcando

Figura 2: Exemplos de pré-bengala

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

positivamente a sua história de vida em interação com a bengala.
Procedimentos/Orientações
• Ofereça ao aluno cego brinquedos similares à bengala longa para que ele os explore e
realize suas primeiras aproximações com a bengala.
• Possibilite ao aluno experiências com brinquedos ou objetos que possam ser
empurrados à frente do corpo, como carrinhos de bonecas, carros de supermercado,
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bastão com rodinhas e outros, como forma de favorecer à compreensão da utilidade
da bengala.

2. MANIPULAÇÃO E POSICIONAMENTO DA BENGALA LONGA
Como já estudamos na disciplina Tecnologia Assistiva, a bengala longa apresenta-se de vários
formatos e cores, sendo as mais comuns as dobráveis, que se caracterizam por apresentar
liga de alumínio, forma tubular, dobráveis em partes iguais (gomos) justapostas através de um
elástico interno. Na ponta da bengala, parte final que toca o solo, tem-se uma ponteira que
em geral é fixa no último gomo, sendo em alguns casos, substituída por um roller. Vejamos
quais os procedimentos em relação à manipulação e posicionamento da bengala longa.
Figura 3: Exemplo de roller

SAIBA MAIS!
O roller é constituído por
um rolamento fixado no
último gomo da bengala,
que facilita o deslize dela
no solo ao manipulá-la para
direira e para esquerda.
Fonte: DEaD/IFCE (2016)

Procedimentos/Orientações
• Solicite ao aluno que toque na bengala, nomeando e reconhecendo suas partes.
• Em relação a bengala dobrável, com o aluno nas posições sentado ou em pé, oriente-o
a armar e a desarmar a bengala, próximo ao corpo dele e sempre na posição vertical,
evitando que toque em outras pessoas. Ao desarmar a bengala, indique ainda ao
aluno que inicie o dobramento dos gomos pelo cabo.
• Possibilite que o aluno explore diversos tipos de bengala: inteiriças, com roller, dobrável,
telescópica e outras.
• Oriente o aluno, quando ele estiver em pé, a colocar a bengala na posição vertical e na
linha média do corpo e quando estiver sentado, a posicionar a bengala na diagonal,
entre suas pernas, recostando a bengala em um dos ombros.
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VOCÊ SAIBA?
O tamanho da bengala
vai depender de vários
fatores, como altura
da pessoa, tipo físico,
estilo de marcha, tempo de reação ao tocar
obstáculos. Inicialmente, é tomada como
base a medida do solo até a extremidade
inferior do osso denominado esterno.
Com o tempo e a prática, observamos
que a escolha do tamanho da bengala
vai depender das características gerais
do indivíduo e, especialmente, da sua
preferência.

•

Em ambiente familiar ao aluno,

você pode indicar que ele posicione
a bengala em um canto de parede ou
móveis na posição levemente diagonal.
O aluno deve certificar-se que a bengala
está bem segura, sem risco de cair.
Ela pode ser também pendurada em
cabides, no caso dela possuir elástico
na parte superior (cabo).

3. ANDANDO

COM

UM

GUIA

VIDENTE

Esta técnica possibilita ao aluno andar com auxílio do guia vidente portando a bengala de
forma a não interferir na marcha, obtendo informações importantes para sua segurança e
reconhecimento do ambiente. Vejamos os procedimentos dessa técnica.
Procedimentos/Orientações
• O aluno cego e o guia assumem a posição básica de guia vidente. Lembra?
Estudamos essa posição na disciplina “Técnicas e estratégias pedagógicas aplicadas
em orientação e mobilidade I”?
• Oriente o aluno cego a posicionar a bengala levemente em diagonal, ou mesmo na
posição vertical, e na frente do corpo.
• A forma para segurar a bengala, nesse caso, deve ser “em forma de lápis”.
• A bengala deve tocar levemente o solo, podendo ser direcionada levemente para o
lado em que não se encontra o guia, como forma de identificar detalhes do ambiente
e/ou referenciais.

Aula 2 | Tópico 1

339

Figura 4: Posição da bengala e da mão durante a caminhada com um guia vidente

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

4. TÉCNICA DIAGONAL
Esta técnica possibilita à pessoa com deficiência visual caminhar em ambientes familiares
com algum grau de segurança. Vejamos quais são os seus procedimentos.
Procedimentos/Orientações
• Oriente o aluno a segurar

Figura 5: Técnica diagonal

a bengala entre o cabo e
o corpo da bengala, com
o dorso da mão voltado
para cima e com o polegar
apoiado

no

corpo

da

bengala, paralelamente ao
redor do cabo direcionado
para a ponta. O indicador,
no corpo e na parte superior
da

bengala

na

direção

da ponteira. Os demais
dedos

flexionam-se

contornando o cabo.
340
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• Rotação de antebraço, braço semifletido à frente do corpo, com a mão na altura
aproximada do quadril.
• A extremidade do cabo ultrapassa a linha do ombro e a ponteira da bengala avança à
linha do quadril.
• Bengala, na diagonal, como um prolongamento do braço e mão, segurada por qualquer
uma das mãos e mantida oposta à parede (ou meio fio) a ser rastreada.

SAIBA MAIS!
Uma variação desta técnica possibilita a marcha na direção desejada
com o máximo de precisão e proteção. Nela a bengala permanece
em uma posição similarmente a da técnica “Diagonal”,como um
prolongamento do braço e da mão, segurada por qualquer uma
das mãos. A ponteira da bengala é mantida no sentido oposto ao cabo, rastreando a
parede ou meio fio, configurando-se, dessas formas, como técnica “Diagonal com
Rastreamento”.

5. TÉCNICA DE TOQUE
Esta técnica possibilita a pessoa com deficiência visual locomover-se de forma adequada,
segura e independente em ambientes internos e externos. Esta estratégia favorece a
detecção de obstáculos, níveis, objetos e

Figura 6: Técnica de toque

pistas, além da percepção de informações
relevantes a sua orientação e mobilidade,
como

batentes,

buracos,

árvores

e

obstáculos em geral. Vejamos quais são
seus procedimentos.
Procedimentos/Orientações
• Oriente o aluno a segurar a bengala como
se ela fosse um prolongamento do corpo.
Ela deve seguir a linha média do corpo do
aluno.
• A mão deve ficar com o dorso voltado
para fora. O aluno deve acolher a bengala

Fonte: DEaD/IFCE (2016)
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e o dedo indicador deve permanecer estendido acompanhando o segmento dela. Os
demais dedos devem formar um arco em torno dela.
• O punho deve realizar a movimentação da bengala em forma de arco, da direita para
a esquerda (ou vice-versa). Assim, a ponta da bengala, direcionada à frente e em
diagonal, toca o solo em dois pontos (direita e esquerda) com uma abertura um pouco
maior que a largura dos ombros, favorecendo a proteção do aluno.
• O toque da bengala no solo ocorre levemente, coordenado com cada passo. A ponta
da bengala toca o solo do lado oposto ao pé que vai à frente e assim por diante.

Figura 7: Técnica dos três toques

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

SAIBA MAIS!
Há uma variação para a
técnica de dois toques,
a qual nomeamos de
“Três Toques”. Os dois
primeiros toques são realizados conforme
a técnica anterior (dois toques) e o terceiro
toque dar-se na parede (ou muro). Esta
técnica utiliza o último toque como forma de
manter a direção e/ou de obter informações
do ambiente com precisão, no caso muro
ou parede. Outra variação é a realização dos
dois toques no chão, conforme a técnica
de dois toques e ocasionalmente executar
o terceiro toque no muro, como forma de
manter a direção desejada (figura 7).

6. TÉCNICA DE DESLIZE
Esta é uma estratégia que possibilita à pessoa com deficiência visual locomover-se de forma
segura, explorando precisamente todo o percurso que antecede sua marcha, identificando
pequenos batentes, aclives e declives, além de tipos de pisos, objetos e obstáculos. Técnica
bastante utilizada com a bengala com ponteira de roller (rolamento), embora, também, seja
utilizada com qualquer outro modelo. Vejamos os procedimentos dela.

342

Técnicas e Estratégias Pedagógicas Aplicadas à Orientação e Mobilidade II

Procedimentos/Orientações
• Oriente o aluno a segurar a bengala e a posicionar o corpo dela na forma referida no
item anterior, na técnica de toques.
• A ponteira da bengala deve tocar o chão de forma coordenada com o ritmo da marcha,
ou seja, a bengala, em diagonal, deve sempre apontar para o lado oposto ao pé que
se encontra à frente durante a caminhada (exemplo: pé direito à frente, bengala à
esquerda do corpo, figura 8).

Figura 8: Técnica de deslize

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

• A ponta da bengala deve deslizar, sem perder o contato com o chão, para os lados
direito e esquerdo com a amplitude de abertura um pouco maior à largura dos ombros,
similarmente à técnica de dois toques.
7. TÉCNICA DE VARREDURA
Esta técnica possibilita a exploração de uma área do solo próxima do usuário da bengala
longa. Ela se dá antes de iniciar a marcha ou durante o percurso, quando há necessidade
de maior observação do meio.
Procedimentos/Orientações
• Oriente o aluno a segurar a bengala semelhante as técnicas de anteriores, com o
indicador seguindo o sentido da ponteira e os demais dedos em torno do cabo da
bengala. Dorso da mão voltado para fora.
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•

Figura 9: Técnica de varredura
com semicírculos

A

bengala

deve

ser

posicionada na linha média do
corpo e o aluno deve deslizar a
ponta à frente e em linha reta. Em
seguida, a bengala retorna ao ponto
de partida, realizando semicírculos
concêntricos (figura 9).
•

A

varredura

também

se

configura através da movimentação
da

ponta

da

bengala

com

movimentos repetidos, à frente do

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

Figura 10: Técnica de varredura em “Z”

aluno, descrevendo um “Z”
e para direita / esquerda e
frente / trás, possibilitando
uma boa exploração da
área (figura 10).
• Outra variação da técnica
de varredura é posicionála na vertical, segurando-a
em

forma

de

lápis

e

realizando movimentações

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

apresentadas nas figuras 9 e 10.

8. DETECÇÃO E EXPLORAÇÃO DE OBJETOS
Esta técnica proporciona que a pessoa com deficiência visual identifique pistas e
informações em geral do meio em que se encontra, possibilitando sua segurança e
familiarização com o meio. Vejamos os procedimentos para a realização desta técnica.
Procedimentos/Orientações
• Oriente o aluno com deficiência visual, ao entrar em contato com o objeto, a posicionar
a bengala na vertical, aproximando-a do objeto contatado.
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• Através do contato da bengala com o objeto, o aluno identifica a altura e/ou tamanho
deste, podendo aproximar-se com segurança e tocá-lo, inicialmente, com o dorso da
mão, fazendo em seguida a exploração necessária.
Figura 11: Detecção e exploração de objeto

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

9. LOCALIZAÇÃO E PASSAGEM POR PORTAS
Esta técnica tem como objetivo possibilitar a pessoa com deficiência locali-

Figura 12: Localização de portas

zar, de forma segura, portas, trincos ou
puxadores, com auxílio da bengala.

Procedimentos /Orientações
• Indique ao aluno, ao contatar uma
porta por intermédio da ponteira da
bengala, a aproximar-se dela com a
bengala na vertical.
• A bengala deve ser movimentada
verticalmente para direita e esquerda
para localizar batentes, trincos e
puxadores (figura 12).

Fonte: DEaD/IFCE (2016)
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• Ao mesmo tempo em que movimenta a bengala, o aluno deve movimentar a mão livre
com o dorso da mão para localizar o trinco ou puxador (figura 12).
• Mantendo a bengala na vertical, o aluno deve abrir a porta com a mão livre e proceder
a passagem. Para esta passagem, pode-se utilizar a técnica diagonal.
• Após a passagem pela porta, o aluno deve fechar ou soltar (no caso de portas
automáticas) a porta e seguir o trajeto, utilizando a técnica que preferir.

10. SUBIR E DESCER ESCADAS
Esta técnica possibilita a segurança e a autonomia da pessoa com deficiência visual
durante a ação de subir e descer escadas com o auxílio de uma bengala. Vejamos quais
são os seus procedimentos.
Procedimentos/Orientações
• Indique o aluno a se aproximar da escada utilizando a técnica que melhor lhe convier.
Em seguida, oriente-o atocar com a ponta da bengala no primeiro degrau da escada.
Figura 13: Subida de escada e posição das mãos e da bengala

Fonte: DEaD/IFCE (2016)
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• O aluno deve aproximar os pés do primeiro degrau, de forma perpendicular ao mesmo,
executandoa técnica de enquadramento (estudada no tópico 2 da aula 1).
• Para subir, após identificar o primeiro degrau, o aluno deve buscar o corrimão com
auxílio da bengala e realizar a “varredura” identificando as características da escada
(largura da escada, altura e largura dos degraus).
• Em seguida, ele deve segurar com uma mão o corrimão, e com a outra a bengala.
Ela deve estar na posição vertical, com empunhadura em forma de lápis (ou escrever)
(figura 13).
• Após sentir-se seguro, o aluno deve iniciar a subida, posicionando a bengala na vertical
sempre sobre um degrau acima do piso em que ele se encontra.
• Para descer, o aluno deve se aproximar da escada da mesma forma que na subida,
utilizando a técnica de varredura para identificar o local, reconhecendo a altura e
largura dos degraus, além da localização do corrimão.
• Para a descida, o aluno deve

Figura 14: Descida de escada e posição da bengala

segurar a bengala à frente do
corpo, de forma a cruzá-lo,
utilizando a técnica diagonal
(figura 14).
• De acordo com o nível de
segurança do aluno, este
realiza

maior

exploração

ou

dos

menor
degraus,

podendo usar a bengala em
deslize em todos os degraus
ou

apenas

suspensa,

descendo com pés alternados

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

ou não.
• Ao identificar o término dos degraus, o aluno deve fazer uma breve varredura no local.
Em seguida, deve enquadra-se e prosseguir a caminhada com a técnica que melhor
convier.
Percebeu, cursista, como as técnicas estudadas neste tópico são essenciais para uma
orientação e mobilidade com segurança e independência da pessoa com deficiência

Aula 2 | Tópico 1

347

visual e como a bengala é um recurso essencial para a autonomia da pessoa cega?
Se ensinarmos nossos alunos com deficiência visual a seguirem corretamente essas
estratégias na situação e ambiente apropriado, possibilitaremos que eles tenham maior
proteção e independência ao circular em ambientes internos e externos. Contudo
ressaltamos que, em alguns casos, há a necessidade de fazer pequenas adaptações nas
técnicas estudadas, de acordo com as características individuais de cada um de nossos
alunos.
Após a aprendizagem das técnicas básicas, o aluno está preparado para iniciar vivências
mais especializadas e/ou em espaços abertos. No próximo tópico, estudaremos sobre
travessia de ruas e outras técnicas mais especializadas que favorecem a autonomia dos
nossos alunos com deficiência visual. Vamos lá!
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TÓPICO 2

Técnicas especializadas em
orientação e mobilidade com o
uso da bengala
OBJETIVO
 Conhecer as técnicas especializadas de
orientação e mobilidade empregadas com
o uso da bengala em ambientes internos e
externos

C

aro(a) cursista,
Estamos chegando ao final desta disciplina. É importante que fique clara a
relevância do uso da bengala para a autonomia da pessoa com deficiência

visual. Mais do que isso, é necessário que entendamos, enquanto professores e futuros
professores, as técnicas que favorecem o processo de independência dessa pessoa no
que se refere à mobilidade em espaços internos e externos.
Alguns ambientes exigem maior experiência e habilidades por parte da pessoa com
deficiência visual. Os externos, por exemplo, demandam do aluno com deficiência visual
uma série de cuidados necessários à sua segurança. É imprescindível que, além de
conhecer as técnicas básicas com uso da bengala, o aluno esteja apto a reconhecer o
terreno, as calçadas, os obstáculos e as sinalizações. É importante, ainda, a elaboração de
mapas mentais de diferentes espaços, como ruas, praça e ambientes externos e internos
em geral. Esses mapeamentos são concebidos no imaginário do aluno através das suas
vivências e percepções do ambiente, bem como da descrição do meio por terceiros.
Os mapas mentais são peças-chave no planejamento do percurso a ser realizado como
também na orientação no espaço.
Dessa forma, vale ressaltar a importância de proporcionar aos nossos alunos com
deficiência visual vivências em situações variadas, como forma de ampliar as experiências
deles e torná-los cada vez mais aptos a lidar com situações e ambientes diversos,
estimulando a produção de referidos mapas mentais.
Assim, neste tópico, estudaremos estratégias adotadas com uso da bengala em áreas
que exigem da pessoa com deficiência visual maiores habilidades e percepções, como
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espaços com intenso tráfego de pedestres, travessia de ruas, passagens por postos de
gasolina, elevadores, escadas rolantes, familiarização com veículos, além da aplicação de
testes de reorientação.

1. ÁREAS DE TRÁFEGO DE PEDESTRES
Em áreas com intenso tráfego de pedestres, a pessoa com deficiência visual necessita
ter um bom domínio com o manuseio da bengala para evitar que ela machuque um
transeunte ou que ela seja danificada por ele. É necessário, também, que essa pessoa
tenha uma boa orientação e percepção do ambiente, considerando que, em virtude do
trânsito de pessoas, ela terá menos acesso a pistas, como sons, odores e percepções
tateais. O ambiente, por exemplo, pode apresentar ruídos, como ronco de carros, buzinas,
sirenes, e outros, dificultando, assim, a orientação pelo som. Dessa forma, vejamos quais
as orientações ou procedimentos adotados em circulação em áreas de intenso tráfego
de pessoas.
Procedimentos/Orientações
• Oriente o aluno com deficiência visual a segurar a bengala na posição diagonal (figura
15), trazendo-a mais próxima do corpo dele, ou utilizando a técnica de dois toques
com o arco encurtado (figura 16).
Figura 15: Técnica diagonal
em área de tráfego de pessoas

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

Figura 16: Técnica dois toques
em área de tráfego de pessoas

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

• O aluno deve seguir o sentido do trânsito dos pedestres.
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• São informações relevantes e úteis à orientação do aluno: sons de lugares, como
playgrounds, parques e comércios, no sentido do tráfego; odores em geral, como os
característicos de padarias, banheiros, perfumarias e outros, além do conhecimento
prévio do ambiente.
• O ideal é que o aluno reconheça uma pista inicial, como um comércio ou ponto de
ônibus, por exemplo, e a partir daí inicie seu trajeto.
• No caso de o aluno não se sentir seguro para iniciar em algum ponto do percurso, a
orientação é para que ele solicite auxílio de alguém.
• Em espaços comerciais, como lojas, o aluno pode utilizar as diferentes seções do
estabelecimento como referências para sua mobilidade.

2. TRAVESSIA DE RUAS / CRUZAMENTOS
Nas ruas e cruzamentos, é importante que a pessoa com deficiência visual esteja atenta ao
tipo de piso, meio fio, desníveis, entradas de carros, sentido do tráfego de carros e outras
pistas sensoriais como odores, sinalizações, ruídos, vozes, iluminação solar, faróis de carros,
postes, semáforos e lojas (no caso de a pessoa ter resíduo visual). É importante que ela localize
as esquinas, bifurcações, cruzamentos e obstáculos em geral como árvores, telefones
e outras barreiras presentes na calçada (passeio). Vejamos a seguir os procedimentos
para a travessia de rua com
o auxílio da bengala.

Figura 17: Localizando a botoeira

Procedimentos/
Orientações
• No caso de travessia
de ruas em locais com
semáforos
sonoros,
oriente o aluno com
deficiência
visual
a
identificar o meio fio e
a realizara técnica de
enquadramento.
Em
seguida, o aluno deve
realizar o reconhecimento
da área por meio da
técnica de varredura.

Fonte: DEaD/IFCE (2016)
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• O aluno deve buscar a botoeira para acionar o sinal com auxílio da bengala. Em
seguida, deve localizar o botão com o dorso da mão (rastreamento) (figura 17).
• Acionado a botoeira, o aluno deve voltar a se enquadrar no sentido desejado da travessia,
que deve acontecer segundos após o toque do “bipe” do semáforo, como forma de protegerse de veículos que por ventura possam avançar o semáforo (figura 18).
Figura 18: Enquadramento e travessia em sinal sonoro

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

• Em locais em que não há semáforo sonoro, a travessia será realizada com maior
segurança se a pessoa com deficiência visual solicitar ajuda de um vidente.

3. PASSAGENS POR POSTOS DE GASOLINA
Esta técnica, por ser realizada em espaço aberto, demanda muita atenção por parte da
pessoa com deficiência visual. São utilizadas diversas informações sensoriais para que
haja o reconhecimento do ambiente, como odor do combustível; sons característicos de
um posto; presença do vento, por ser um espaço amplo e aberto; textura do piso e linha
guia que percorre o espaço entre o estabelecimento e a calçada.
Procedimentos/Orientações
• Oriente o aluno com deficiência visual a andar paralelamente a canaleta do posto,
usando-a como linha guia para se orientar.
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• O aluno deve usar a técnica

Figura 19: Uso da canaleta em posto de gasolina

de dois toques, contatando a
canaleta do posto de gasolina
(figura 19).
• No caso de o aluno desejar entrar
no estabelecimento, ele pode
utilizar o sentido do tráfego (o
aluno perceberá esse sentido
pelo som do carro) para orientarse e seguir sua direção.
• A solicitação de ajuda de um
vidente em ambientes como o
posto de gasolina também auxilia
na segurança do aluno.
Fonte: DEaD/IFCE (2016)

4. ESCADA ROLANTE – SUBIR E
DESCER
A escada rolante constitui-se como um espaço de insegurança e medo para grande
parte das pessoas com deficiência visual, mas também observamos essa dificuldade
para algumas pessoas videntes. Compreendemos que há o receio em virtude de ser um
piso que permanece em movimento e, ainda, pelo desconhecimento por parte da dessas
pessoas do sistema de funcionamento e segurança desse tipo de escada. Esse temor
poderá ser minimizado se for oportunizado ao aluno com deficiência visual um contato
prévio com a escada parada, para que ele conheça a estrutura, o material, as medidas
de segurança e sinalizações dela. Também poderá favorecer a sua adaptação ao meio,
se for possibilitado a ela um contato com uma esteira e rampa rolante, anteriormente ao
uso da escada rolante.
A técnica de descer e subir escada rolante com a bengala longa favorece o uso desse meio
de forma adequada e segura, o que auxilia sobremaneira a eliminar a fobia observada em
pessoa com deficiência visual. Vejamos alguns procedimentos que podem ser adotados
no uso de escadas rolantes por pessoas cegas.
Procedimentos/Orientações
• Para subir ou descer escadas rolantes, oriente o aluno a se aproximar dela com a
mesma técnica que estiver utilizando no percurso.
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• Ao identificar a escada rolante pelo piso diferenciado, o aluno deve fazer a varredura
localizando o corrimão e identificando, desta forma, se a escada sobe ou desce. Com
essa varredura e a identificação do corrimão, é possível também verificar o local de
início da escada.
• O aluno deve enquadrar-se e, quando sentir-se seguro, com a bengala na posição
vertical, à frente e ao lado do seu corpo, colocar a ponteira no batente. Ao sentir o
movimento dos degraus, ele deve dar um passo em direção ao primeiro deles. Nesse
momento, deve segurar no corrimão da escada com a mão livre.
Figura 20: Subida em escada rolante

•

A

bengala

deverá

ser

posicionada um degrau à frente
de um dos pés, que ficará à
frente também do outro pé.
Dessa forma, observamos que
o aluno ocupa três batentes
da escada: o primeiro com a
bengala, o segundo com um
dos pés, de acordo com sua
escolha, e o terceiro com o outro
pé (figura 20).

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

•

O final da escada será

identificado pelo aluno através
da mão que segura o corrimão e mais precisamente pela bengala, quando ela encostar
no limite da esteira.
• Após identificar o fim da escada, imediatamente o pé que se encontra atrás será
responsável pelo primeiro passo à frente, o que levará o aluno a sair da escada rolante.
• Subida e descida configuram-se da mesma forma.
5. ELEVADORES
Esta técnica permite que a pessoa com deficiência visual faça uso do elevador com o
máximo de segurança e de forma independente. Nela, utilizam-se informações, como
o som que indica a chegada do elevador no andar, além do ruído da porta ao se abrir.
Vejamos quais os principais procedimentos desta técnica.
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Procedimentos/Orientações
• Oriente o aluno a se aproximar do elevador através da técnica que melhor lhe convier.
• Além das informações sensoriais referidas, como sons da chegada e abertura do
elevador, o aluno deve localizar a porta com a ponta da bengala e buscar o botão que
fica em geral à direita ou à esquerda da porta com o dorso da mão.
• Esperando a chegada do elevador, o aluno deve posiciona-se em pé, em frente à porta
e à direita, com a bengala na vertical.
• Ao perceber que o elevador abriu a porta, o aluno deve perguntar o sentido do elevador
(se ele sobe ou desce), certificando-se que vai para o destino desejado.
• No caso de não obter resposta ou não houver pessoas no elevador, o aluno deve colocar
a bengala à frente, fazer a varredura, buscando o piso do elevador, como medida de
segurança.
• Ao entrar, o aluno
deve

buscar

Figura 21: Identificação
dos botões do elevador

e

apertar o botão do
andar

desejado,

que em geral tem a
inscrição em Braille
(figura 21).
• Para

descer,

o

aluno deve colocar
a bengala à frente e
realizar a varredura,
antes de sair com a
técnica que mais se

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

adaptar ao ambiente
(figura 22).
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Figura 22: Varredura com a bengala ao sair do elevador

Fonte: DEaD/IFCE (2016)

6. FAMILIARIZAÇÃO COM VEÍCULOS
A entrada e saída em veículos são realizadas de forma ágil, o que requer da pessoa com
deficiência habilidades e prática. Dessa forma, é importante que o aluno realize vivências
diversificadas em veículos e meios de transportes em geral.
A familiarização com veículos é uma técnica que possibilita a pessoa com deficiência visual
conhecer as principais partes de carros, de forma que ela possa entrar e sair dele, além
de colocar o cinto de segurança de forma adequada. Analisemos a seguir os principais
procedimentos dessa técnica.
Procedimentos/Orientações
• Informe ao aluno a marca e tipo do carro que está conhecendo. Ele deve estabelecer as
primeiras noções através do toque com a mão na lataria, identificando o seu tamanho,
a localização das portas, as partes dianteira e traseira, os faróis, lanternas, retrovisores
e outras partes do veículo.
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• Com a bengala em uma

Figura 23:Rastreamento com a mão
e reconhecimento de veículo

das mãos, longe do carro, e
usando a técnica do toque,
o aluno deve seguir a linha
do

carro,

realizando

um

rastreamento com a mão,
como forma de reconhecer
portas, tamanho e altura do
veículo (figura 23).
• Ao localizar a porta do carro,
o aluno deve identificar o
trinco e abrir a porta. Deve
localizar, também, o teto do
Fonte: DEaD/IFCE (2016)

carro para identificar a altura,

reconhecendo o quanto irá baixar a cabeça, como forma de proteção. Nesse momento,
a bengala pode estar dobrada ou não, mas sempre na mão em que não estiver tocando
no carro (figura 24).
Figura 24: Reconhecimento interno do veículo

•

Em seguida, o aluno deve se virar

e entrar de lado no carro, introduzindo
a primeira perna e sentando-se no
banco. Sentado, ele deve puxar a porta,
fechando-a. Dentro do carro, ele deve
fazer o reconhecimento do ambiente
(painel, cinto e outras partes do carro).
•

Ao localizar a saída do cinto, o aluno

deve colocá-lo.
•

Esse

procedimento

deve

ser

realizado em carros de tamanhos e
marcas diferentes possibilitando sua
familiarização.
Fonte: DEaD/IFCE (2016)
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7. TESTES DE REORIENTAÇÃO
Este teste pode ser aplicado ao aluno como forma de identificar seu desempenho quanto
a sua orientação no espaço e mobilidade em ambientes internos e externos, fazendo uso
das mais diversas técnicas aprendidas durante as aulas de OM. Ele deve ser realizado
quando o professor identificar que o aluno se encontra em condições de mobilidade
independente.
Vale ressaltar que esse teste é mais uma forma de observação. Além disso, ele possibilita
ao aluno maior segurança em si por ocasião de caminhadas com auxílio da bengala.
Vejamos os procedimentos desse teste a seguir.
Procedimentos/Orientações
• Inicialmente, informe ao aluno sobre o objetivo do teste e qual a sua importância.
Depois diga que não há motivos para ansiedade. O aluno deverá estar de acordo com
você quanto à realização dessa vivência.
• Você e seu aluno devem realizar o percurso utilizando diversas estratégias que
possibilitem a autonomia dele em um determinado percurso, sendo identificado o
ponto de saída, que deverá também ser o local de retorno dele.
• Durante o trajeto, detalhe informações sobre o ambiente, descrevendo e comunicando
pistas relevantes à orientação do aluno.
• Após andarem ruas e quarteirões, podendo, inclusive, fazer uso de transporte coletivo,
o aluno deve ser informado que ele deve retornar ao ponto de partida sem o seu
auxílio. Porém você pode acompanhar de longe o retorno dele.
• O percurso adotado deve ser planejado de acordo com o nível do aluno. Você deverá
ter bom senso na hora de elaborar o percurso e decidir sobre acompanhar ou não seu
aluno, contudo, ressaltamos a importância da segurança dele.

Aprendemos neste tópico técnicas mais aprimoradas, por serem vivenciadas em lugares
abertos ou mais específicos, como por exemplo, em posto de gasolina, escada rolante,
elevadores, ambientes de tráfego intenso de pessoas e outras semelhantes. Esses espaços
exigem do aluno mais habilidades e conhecimentos, além da utilização das percepções
através dos sentidos. Observamos que diante dessas vivências, a pessoa com deficiência
visual aplica várias técnicas de forma associada. Essas técnicas, assim com as estudadas
anteriormente, exigem treino, persistência e determinação por parte do aluno.
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Assim, chegamos ao final de mais uma disciplina. Esperamos que nossos estudos tenham
contribuído para melhor compreensão e domínio da orientação e mobilidade aplicada
à pessoa com deficiência visual. Por meio dessa disciplina, estudamos as habilidades
necessárias à orientação e mobilidade relacionadas ao conhecimento corporal, espacial,
ambiental, topográfico, de movimento, temperatura, textura e medida. Aprendemos,
também, que a pessoa com deficiência visual se locomove de forma autônoma por meio
da ajuda do guia vidente, da autoproteção e da utilização da bengala longa. Aliados a
essas técnicas podemos acrescentar o uso do cão guia e as ajudas eletrônicas, estudadas
na disciplina de “Tecnologia Assistiva”.
É importante enfatizar que as estratégias adotadas na orientação e mobilidade são
procedimentos considerados modelos que proporcionam o máximo de segurança.
Cabe ao aluno, em comum acordo com o professor, realizar adaptações atendendo
às peculiaridades de cada um. Vale ressaltar que essas vivências são mais facilmente
apreendidas quando fazem parte do cotidiano, dos desejos e das necessidades do aluno.
Concluímos, assim, que a “orientação e mobilidade”, aplicada à pessoa com deficiência
visual, possibilita condições para que a pessoa possa desenvolver sua capacidade de
se orientar e se locomover com independência, segurança, eficiência e adequação, de
acordo com suas características, nas mais variadas situações e ambientes, utilizando-se,
para isso, técnicas específicas aprendidas e aplicadas em vivências contextualizadas.
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SAIBA MAIS!
De acordo com o IBGE (2010), há mais de 6,5 milhões de pessoas
com deficiência visual. Desses, 6.056.654 possuem baixa visão.
Essas pessoas possuem dificuldades para enxergar, mesmo que
façam uso de lentes de refração ou após tratamento cirúrgico. Você
se lembra, de que estudamos esse conceito quando estudamos na
disciplina “Deficiência visual - sistema e função visual”, no módulo I?
Pois bem, pessoas com baixa visão relatam que algumas vezes são incompreendidas
por indivíduos videntes quando fazem uso dos direitos que lhes são garantidos
enquanto pessoas com deficiência visual, como assentos preferenciais e outros.
Pessoas que desconhecem a
baixa visão afirmam estarem
Figura 25: Bengala verde
fazendo uso indevido desses
direitos por não serem cegos.
Assim, com o objetivo de
conscientização da sociedade
sobre a realidade da baixa visão
foi lançada a campanha “Bengala
verde”. Através dessa campanha,
pessoas com baixa visão
passam a usar a bengala longa
Fonte: DEaD/IFCE (2016)
na cor verde, diferenciando-as
das pessoas cegas. Quer saber mais? Confira mais informações no link http://www.
gruporetina.org.br/bengalaverde.htm
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