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EDITORIAL 
 

A Revista Dimensão (ISSN 2675-5238) iniciada em 2020, é um periódico 

multidisciplinar trimestral, conta com artigos originais e de revisão da área da educação, saúde, 

gestão, direito, ciências, administração, tecnologia e outros, desenvolvidos em mestrados e 

doutorados acadêmicos, por profissionais de instituições públicas e privadas, nacionais e 

internacionais. O objetivo da Revista Dimensão é promover o caráter científico, com enfoque 

no sujeito, entre pesquisadores, graduandos e de pós-graduação que atuam em diferentes áreas 

do conhecimento. Os artigos encaminhados serão submetidos à avaliação da Assessoria 

Científica que decidirá sobre a conveniência da publicação, orientando aos autores sugestões e 

possíveis correções. 

De acordo com a política de acesso público e de direitos autorais adotada pela Revista 

Dimensão, que utiliza a Licença Creative Commons - CC BY, que permite que outros 

distribuam, remixem, adaptem e criem a partir do meu trabalho, mesmo para fins comerciais, 

desde que atribua o devido crédito pela criação original. Deste modo, cedo à revista o direito 

de primeira publicação, com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista. 

A Revista Dimensão é uma publicação periódica editada com o intuito de disseminar o 

conhecimento científico e promover o progresso da ciência. Esperamos que os textos 

publicados contribuam para a formação intelectual e a reflexão crítica. 

 

 

Betijane Soares de Barros 
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GESTÃO ESCOLAR E A TRANSFORMAÇÃO DO CENÁRIO EDUCATIVO 

ATRAVÉS DA TECNOLOGIA 
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Rafael Cordeiro do Nascimento3 

Adriana Cavalcante da Silva Lessa4 

Eduardo Jorge de Almeida Jambo5 
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RESUMO 

 

O cenário tecnológico e informacional requer novos hábitos e uma nova gestão de 

conhecimento, na forma de conceber, armazenar e transmitir o saber, dando origem, assim, a 

novas formas de simbolização e representação do conhecimento. Uma vez que todos os setores 

da vida se modificaram de alguma maneira por meio dos avanços tecnológicos, as escolas 

tiveram que repensar suas metodologias de ensino adequando-as às necessidades do mundo 

contemporâneo, com o objetivo de preparar os estudantes para enfrentarem os desafios do século 

XXI. O presente artigo se insere nesse contexto que através de uma pesquisa bibliográfica de 

natureza qualitativa, objetiva analisar como o cenário educativo tem se transformado através da 

tecnologia, com vistas às abordagens e perspectivas da gestão escolar. Assim, sabendo que a 

gestão escolar desempenha uma função administrativa e pedagógica que visa consolidar 

princípios e diretrizes da educação, guiando o desenvolvimento de ações conforme as 

caracterizações do contexto social, ao utilizar a tecnologia nos procedimentos administrativos 

escolares, bem como no processo de ensino aprendizagem os gestores escolares podem 

juntamente com sua equipe desenvolver uma proposta inovadora a fim de ofertar uma educação 

de qualidade. 

 

Palavras-Chave: Educação e Sociedade. Gestão Escolar. Tecnologia. Tecnologia 
Educacional. 

                                                             
1 lucimeneses2@gmail.com 
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INTRODUÇÃO 

 

O mundo vem constantemente se 

modificando, sobretudo, em consequência 

das possibilidades advindas dos avanços 

tecnológicos. O cenário tecnológico e 

informacional requer novos hábitos e uma 

nova gestão de conhecimento, na forma de 

conceber, armazenar e transmitir o saber, 

dando origem, assim, a novas formas de 

simbolização e representação do 

conhecimento. Uma vez que todos os 

setores da vida se modificaram de alguma 

maneira por meio dos avanços 

tecnológicos, as instituições de ensino 

tiveram que repensar suas metodologias de 

ensino. A escola teve que recriar as suas 

práticas pedagógicas adequando-as às 

necessidades do mundo contemporâneo, 

com o objetivo de preparar os estudantes 

para enfrentarem os desafios do século 

XXI. 

A tecnologia é um instrumento 

facilitador de diversos aspectos da vida, 

inclusive no contexto educacional. Até 

certo tempo atrás, o uso de celulares e 

computadores em sala de aula era 

considerado uma distração ao aprendizado. 

Contudo, mais do que nunca, as 

ferramentas tecnológicas estão sendo 

vistas como uma prática de apoio e 

incremento ao processo de ensino. 

Existem muitas formas de 

implementar a tecnologia como uma aliada 

à educação. Um dos aspectos que pode ser 

beneficiado pelos recursos tecnológicos e 

que será abordado ao longo desse estudo é 

a inserção da tecnologia nos procedimentos 

administrativos e pedagógicos da gestão 

escolar. Desse modo, para a realização do 

presente estudo foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica de natureza qualitativa, com 

uma dinâmica constituída de critérios 

como a análise bibliográfica do assunto 

abordado, composta principalmente de 

livros, artigos de periódicos, bem como, 

material disponibilizado na internet que 

servem como recurso contribuinte ao 

acesso de informações para o 

desenvolvimento do trabalho. 

Se faz necessário apontar que a 

abordagem qualitativa não se limita apenas 

em dados quantitativos, proporcionando 

assim resultados significativos, no sentido 

de oportunizar uma visão ampla do objeto 

de estudo, além de produzir conhecimentos 

e contribuir para a formação da realidade 

estudada. Assim, esta abordagem foi 

escolhida por não parcelar a realidade em 

unidades passíveis de mensurações para 

estudá-las separadamente, visto que se 

buscam nos fenômenos dessa situação 

pesquisada as inter-relações e influências 

mútuas. 

Diante disso, o presente artigo 

objetiva analisar como o cenário educativo 

tem se transformado através da tecnologia, 

com vistas às abordagens e perspectivas da 
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gestão escolar. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão de 

literatura tradicional, não sistemática, 

descritiva, de natureza qualitativa e 

bibliográfica, já que a análise se realizou 

em diversas fontes de pesquisas como 

conteúdo de livros, artigos científicos, 

sites, dissertação, teses e bibliográficas 

virtuais. 

 

1. A TECNOLOGIA NA SOCIEDADE 

E NA EDUCAÇÃO 

 

De acordo com Brito (2015, p. 21), 

“o ser humano, ao longo do seu 

desenvolvimento, produz conhecimento e 

o sistematiza, modificando e alterando 

aquilo que é necessário à sua 

sobrevivência”. Seus atos não são 

exclusivamente estabelecidos de forma 

biológica, visto que acontecem também 

devido às experiências vivenciadas e a 

produção de conhecimentos que são 

transmitidos de geração a geração. Assim, 

o conhecimento humano nas suas distintas 

configurações apresenta-se entrelaçado 

numa organização de percepções e 

entendimento de mundo e de vida. 

A literatura aponta que homem 

criou a ciência e essa se associou ao 

desenvolvimento tecnológico de modo que 

juntas trouxeram mudanças significativas 

nas relações com outros seres humanos e 

com a natureza. Concorda-se com Bastos 

(2000) quando diz que a tecnologia em 

todos os setores da sociedade constitui um 

dos argumentos que comprovam a 

necessidade de sua presença na escola, na 

formação de um cidadão competente 

quanto ao seu instrumental técnico, 

principalmente no que se refere à interação 

humana e aos valores éticos. 

Na totalidade, das formas de 

existência do ser humano, os grupos sociais 

criam, de geração em geração, modos de 

continuar transmitindo conhecimentos, 

valores, regras, normas e procedimentos, 

com o intuito de garantir o convívio entre 

os homens e difundir a cultura de cada 

sociedade, o que ocorre por meio da 

educação (BRITO, 2015). 

Quando nos referimos à educação, 

queremos expressar nosso entendimento de 

que ninguém escapa a ela, uma vez que está 

entrelaçada à vida cotidiana, no ato de 

aprender, de ensinar, de aprender e ensinar, 

de saber, de fazer ou de conviver. Todos os 

dias a vida é misturada à educação 

(BRITO, 2015). 

Deve-se observar também que o ser 

humano vive em uma sociedade 

‘tecnologizada’, onde no cotidiano do 

indivíduo do campo ou da cidade grande, 

ocorrem situações em que a tecnologia se 

faz presente e necessária. Assume-se então, 

educação e tecnologia como ferramentas 
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que podem proporcionar ao sujeito a 

construção de conhecimentos, preparando-

o para que tenha condições de criar 

artefatos tecnológicos, operacionaliza-los e 

desenvolvê-los. Em outras palavras, 

estamos em um mundo no qual as 

tecnologias interferem no dia a dia e, por 

isso, é importante que a educação também 

envolva a democratização do acesso ao 

conhecimento, à produção e à interpretação 

das tecnologias (SAMPAIO; LEITE, 

1999). 

Sabe-se que o cenário tecnológico e 

informacional requer novos hábitos e uma 

nova gestão de conhecimento, na forma de 

conceber, armazenar e transmitir o saber, 

dando origem, assim, a novas formas de 

simbolização e representação do 

conhecimento. 

Para tanto, necessita-se ter 

autonomia e criatividade, bem como 

refletir, analisar e fazer inferências sobre a 

sociedade. De acordo com Moraes (1999), 

vivemos em um mundo ao mesmo tempo 

pequeno e grande, tecido nos fios das redes 

de computadores, em que não é mais 

possível controlar o fluxo de informações. 

Entretanto, o maior desafio está justamente 

em produzir conhecimento e realizar um 

manejo criativo e crítico sobre esse mundo. 

A autora ainda argumenta que, dependendo 

do paradigma, tanto a informática como 

qualquer outro recurso tecnológico 

aplicado à educação podem ser apenas 

instrumentos reprodutores de velhos vícios 

e erros de sistemas, favorecendo o que é 

péssimo. 

Nesse início de século, um rol de 

novos instrumentos vem sendo 

apresentado: são ferramentas que 

possibilitam transformações na sociedade, 

pois oferecem novas formas de conhecer, 

de fazer e talvez, de criar. A sociedade 

atual, permeada pela ciência pós-moderna, 

encontra-se em um processo de transição 

na busca por uma civilização mais 

harmoniosa, que se preocupe com as 

próximas gerações e se responsabilize por 

elas. 

Para Santos (2001), a ciência pós-

moderna não despreza o conhecimento que 

produz tecnologia, mas entende que esta, 

tal como o conhecimento, deve 

transformar-se em autoconhecimento; ou 

seja, o desenvolvimento tecnológico deve 

traduzir-se em sabedoria de vida, pois, 

como afirma Lévy (2000), as tecnologias 

são produtos de uma sociedade e de uma 

cultura que convivem no ciberespaço, lugar 

de comunicação, de sociabilidade, no qual 

se cria uma nova modalidade de contato 

social que extrapola os limites naturais 

de espaço e de tempo, aos quais a 

humanidade, até então, estava acostumada. 

Essa nova forma de sociabilidade permitiu 

e estimulou o surgimento da cibercultura, 

que, para Lemos (2002), tem como 

principal característica o 
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compartilhamento de arquivos, músicas, 

fotos, filmes etc., construindo processos 

coletivos. 

Nesse contexto, a educação, como 

as demais organizações, está sendo muito 

pressionada por mudanças. No momento 

atual, todos devem (re) aprender a 

conhecer, a comunicar, a ensinar; a integrar 

o humano e o tecnológico; a integrar o 

indivíduo, o grupal e o social. Os 

Parâmetros Curriculares (PCN/Brasil, 

1998) estabelecem que a educação para 

este século se sustenta em quatro pilares, 

que são: 

 

1. Aprender a conhecer – consiste em 

adquirir uma cultura geral ampla, de 

forma a discutir certos assuntos com 

profundidade e visão crítica e manter 

a vontade de aprender por toda a vida. 

2. Aprender a fazer – implica se 

qualificar profissionalmente e se 

tornar apto a resolver problemas em 

variadas situações. 

3. Aprender a viver com os outros – 

pressupõe desenvolver a capacidade 

de compreender os outros, trabalhar 

em equipe, perceber as 

interdependências para a realização de 

um objetivo comum, respeitar as 

diversidades, resolver conflitos e 

promover a convivência harmoniosa 

entre seus pares. 

 

4. Aprender a ser – propõe fortalecer a 

personalidade, agir com autonomia de 

pensamento, opinião e atitude e 

assumir responsabilidades pessoais. 

 

A Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC, Brasil, 2018), por sua 

vez, que serve como um norteador para a 

elaboração dos currículos escolares, aponta 

duas competências gerais que se 

relacionam com a cultura digital e sobre 

como ela deve ser implementada no 

processo de aprendizagem dos alunos: 

 
[...] Competência 4: Utilizar 

diferentes linguagens – verbal 

(oral ou visual-motora, como 

Libras, e escrita), corporal, 

visual, sonora e digital –, bem 

como conhecimentos das 

linguagens artística, matemática 

e científica, para se expressar e 

partilhar informações, 

experiências, ideias e 

sentimentos em diferentes 

contextos e produzir sentidos que 

levem ao entendimento mútuo. 

Competência 5: Compreender, 

utilizar e criar tecnologias 

digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, 

significativa, reflexiva e ética nas 

diversas práticas sociais 

(incluindo as escolares) para se 

comunicar, acessar e disseminar 

informações, produzir 

conhecimentos, resolver 

problemas e exercer 

protagonismo e autoria na vida 

pessoal e coletiva [...] (BRASIL, 

2018). 
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Esse novo cidadão do mundo se 

insere cada vez mais na sociedade das 

tecnologias, portanto, faz-se necessário 

que a escola propicie o acesso a elas. 

Contudo, ele deve estar consciente das 

potencialidades dessas tecnologias e do seu 

uso para o bem de todos. Desse modo, 

Brito (2015, p. 25), aponta que a 

comunidade escolar se depara com três 

caminhos a seguir em sua relação com as 

tecnologias: “repeli-las e tentar ficar fora 

do processo; apropriar-se da técnica e 

transformar a vida em uma corrida atrás do 

novo; ou apoderar-se dos processos, 

desenvolvendo habilidades que permitam o 

controle das tecnologias e de seus efeitos”. 

Acredita-se que é possível 

considerar a terceira opção como a que 

melhor viabiliza uma formação intelectual, 

emocional e corporal do cidadão, que lhe 

permita criar, planejar e interferir na 

sociedade. Assim, deve-se pensar na 

importância de um trabalho pedagógico em 

que o gestor juntamente com a equipe 

pedagógica, reflita sobre sua ação escolar e 

efetivamente elabore e operacionalize 

projetos educacionais, com a inserção das 

tecnologias da informação e da 

comunicação (TICs) no processo 

educacional, buscando integrá-las à ação 

pedagógica na comunidade intra e 

extraescolar e explicitá-las claramente na 

proposta educativa da escola. 

Como em outras épocas, neste 

início de século há uma expectativa grande 

de que as tecnologias podem trazer 

soluções rápidas para a melhoria da 

qualidade da educação. Porém, se esta 

dependesse somente das tecnologias, já 

teria encontrado tais soluções há muito 

tempo. Considera-se que a escola, em 

relação às TICs, precisa estar inserida em 

um projeto de reflexão e de ação, 

utilizando-as de forma significativa, tendo 

uma visão aberta do mundo 

contemporâneo, bem como realizando um 

trabalho de incentivo às mais diversas 

experiências, pois a diversidade de 

situações pedagógicas permite a 

reelaboração e a reconstrução do processo 

de ensino aprendizagem. 

 

Para não tomarmos posições 

impensadas de supervalorizar ou 

não os pontos positivos ou 

negativos, os efeitos e 

repercussões da ciência e da 

tecnologia no comportamento 

humano, é importante que 

tenhamos clara as diferentes faces 

que elas assumem nas suas 

estreitas relações com a vida 

cotidiana de todos nós. Os 

aparatos, máquinas ou 

instrumentos, produtos da 

atividade cientifica, não são maus 

nem bons, nem positivos nem 

negativos em si mesmos 

(BAZZO, 2015, n. p). 

 

Ampliando essa ideia, Garcia-Vera 

(2000) apresenta questões relevantes na 

sua reflexão sobre a formação de 
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professores e tecnologias: “Que modelos 

de desenvolvimento orientam o caminho 

que segue a tecnologia? Que implicações 

tem cada um deles quando são introduzidas 

as TIC nas escolas?” 

Para o autor, essas são questões que 

devem permear a formação de educadores 

e gestores, tanto inicial quanto continuada. 

Ele propõe, ainda, que as dimensões 

econômico- laboral, político-

governamental e sociocultural devam ser 

incluídas na formação de educadores e no 

desenvolvimento de tecnologias, 

descrevendo-as da seguinte maneira: 

 

a) Dimensão econômico-laboral - 

pressupõe conhecer e pensar 

historicamente as lutas, os interesses, 

as alianças e os desencontros que tem 

existido entre os diferentes elementos 

humanos e materiais até chegar aos 

produtos tecnológicos. Assim, 

compreende-se que o poder 

econômico tem ‘controle’ sobre as 

funções essenciais de cada nova 

tecnologia no mundo do trabalho. 

Essas análises podem o professor a 

refletir historicamente sobre a origem 

das questões do trabalho e as 

estratégias econômicas seguidas por 

quem controla os meios de produção. 

b) Dimensão político-governamental - 

consiste em conhecer o impacto das 

políticas e dos governos no que diz 

respeito a legislar, regular, orientar e 

controlar os processos e produtos do 

mundo do trabalho e do 

desenvolvimento tecnológico. O 

professor deve conhecer as ideias 

sobre os fatores de controle e de 

governo que residem no 

desenvolvimento tecnológico. A 

tecnologia tem sido uma estratégia e 

um instrumento usados por grupos 

econômicos dos mais diferentes 

estados para se manter no governo. 

c) Dimensão sociocultural - implica 

conhecer as mudanças produzidas pelo 

desenvolvimento tecnológico no 

mundo do trabalho que levaram a 

novas relações entre espaço e tempo. 

O ser humano produz e utiliza os 

produtos tecnológicos e termina 

incorporando-os às suas atividades e 

ao seu pensamento. Com isso, 

desenvolve atividades de maneira 

diferente daquela que fazia antes e, 

consequentemente, muda sua forma de 

vida, ou seja, muda seu modo de se 

relacionar com os meios natural, social 

e cultural. 

 

Garcia-Vera (2000) ainda destaca 

que os artefatos tecnológicos não são 

neutros, mas estão a serviço de quem toma 

as decisões sobre qual tecnologia é preciso 

desenvolver. Urge, então, que a formação 

de professores e gestores, inicial ou 
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continuada, proporcione uma reflexão 

sobre as dimensões citadas, visto que o 

professor é um interlocutor essencial na 

formação da cidadania. Corroborando com 

esse autor, Bazzo (2015) afirma que: 

 

Há muitos anos a ciência e a 

tecnologia vem ditando os rumos 

e as alternâncias do 

comportamento social, tanto no 

plano industrial quanto nos 

setores individuais das pessoas. 

[...] Esta mudança, decorrente de 

satisfazer as necessidades 

cotidianas nas questões de 

sobrevivência, desenvolvimento, 

lazer, geração de supérfluos, vem 

entupindo a sociedade de aparatos 

tecnológicos que na maioria das 

vezes os usuários nem sequer 

imaginam como operar. Grande 

parcela dos cidadãos os adquire, 

mas geralmente ignora suas 

características de funcionamento, 

os seus riscos, as suas vantagens 

ou outras possíveis consequências 

ou inconvenientes. Essas 

situações contraditórias de riscos 

e vantagens que a ciência e a 

tecnologia apresentam requerem 

que se tenha um maior 

conhecimento sobre os processos 

envolvidos no seu 

desenvolvimento e produção 

(BAZZO, 2015, n. p). 

 

Para isso, a educação necessita de 

um sentido e os educadores precisam 

acreditar neles mesmos e nos valores que 

defendem, ou seja, precisam ter convicção 

de suas ideias. Assim, tornam-se 

primordiais a formação e a transformação 

dos professores e gestores, que devem estar 

abertos às mudanças e aos novos 

paradigmas, os quais os obrigarão a aceitar 

a diversidade e as exigências importas por 

uma sociedade que se comunica por meio 

de um universo cultural cada vez mais 

amplo e tecnológico. 

Sem dúvida, uma das tecnologias 

que tem recebido destaque, tanto no meio 

social como nas propostas e nas ações 

didáticas, é o computador conectado à 

internet. O que temos observado são 

discussões e discursos sobre os benefícios 

e os malefícios que o uso dessa e de outras 

tecnologias engendram no processo 

educacional. Deve-se considerar, porém, 

que isso não deveria ser o foco principal 

dessas discussões, mas sim a forma de 

utilização das tecnologias e como elas 

podem auxiliar no processo de ensino-

aprendizagem, pois é essa ação que passa, 

necessariamente, por um trabalho na 

formação continuada de professores e 

gestores. 

 

2. A GESTÃO ESCOLAR FRENTE ÀS 

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 

 

De acordo com Luck (2009) a 

sociedade atual passou a ser conduzida por 

uma economia adjunta à informação e à 

influência da tecnologia. As relações 

sociais foram alteradas devido às 

especificidades da globalização, das 

conveniências culturais, das inovações 

tecnológicas, bem como da apresentação 
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de desafios e imposições em circunstâncias 

inovadoras. Desse modo, pode-se afirmar 

que as tecnologias tem transformado o 

modo por meio do qual dispomos e 

encaramos o tempo e o espaço em nossas 

vidas, uma vez que elas nos auxiliam nas 

exigências que o mundo contemporâneo 

impõe a nós. Assim, 

 

[...] redimensionamos nossas 

compreensões e nossas formas de 

viver de acordo com o momento 

tecnológico em que nos situamos. 

[...] a cada época corresponde o 

domínio de uma tecnologia [...] a 

cada tecnologia o homem altera 

suas próprias formas de viver o 

presente, de recuperar o passado e 

de se projetar no futuro (KENSKI, 

2008, p. 32). 

 

Além de transformarem nosso dia a 

dia, modificam a maneira com que agimos 

e pensamos. Com a educação escolar não 

poderia ser diferente. Todo processo 

educacional é constituído pela articulação 

complementar, dinâmica e dialética de 

quatro elementos: gestão, ensino, 

aprendizagem e mediação 

‘tecnopedagógica’. Sendo seus respectivos 

atores: gestores, os professores, os alunos e 

as tecnologias (MILL, 2013). Entende-se 

que a educação está fundamentada nesses 

quatro elementos, seja qual for o período 

ou lugar. 

O que se altera é a função social da 

educação ao longo da história e, 

consequentemente, o perfil, desses atores. 

Sobre a função social da educação, o art. 2º 

da Lei nº 9.394/1996, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, estabelece 

que “tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho” (BRASIL, 

1996). Do mesmo modo, o educando 

precisa aprender a fazer, conhecer, ser, 

viver e conviver com os outros. Assim 

como a educação mudou ao longo do 

tempo, os perfis do educador e do gestor 

também se transformaram: o gestor “mais 

promotor da participação”, e o educador 

“mais orientador e menos detentor do 

conhecimento” (MILL, 2013, p. 13). 

Diante disso do avanço da 

tecnologia a educação teve que assumir um 

caráter indispensável no desenvolvimento 

das aptidões dos sujeitos que estarão 

inseridos em uma sociedade cada vez mais 

tecnológica. Desta forma, conforme a 

legislação nacional, a escola possui a 

função de formar cidadãos capazes de 

superar os desafios e as exigências podem 

surgir nesse processo. 

Assim, com o avanço da estrutura 

organizacional, ao adquirir novos 

significados exige processos com trabalho 

em equipe que se adapte de forma criativa 

às novas tecnologias (VIEIRA, 2003). 

Nesse contexto os gestores 

escolares devem auxiliar nas mudanças dos 
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paradigmas em uma sociedade em 

constante processo de evolução. Para 

Carvalho Adriano (2017, p. 71), os 

gestores escolares “devem contribuir para 

a introdução de tecnologias no sistema 

escolar, para o desenvolvimento de uma 

cultura e um processo de auto-organização 

que acompanhe a sociedade atual”. 

Segundo Kenski (2008): 

 
As tecnologias digitais de 

comunicação e de informação, 

sobretudo o computador e o 

acesso à internet, começam a 

participar das atividades de ensino 

realizadas nas escolas brasileiras 

de todos os níveis. Em algumas, 

elas vêm pela conscientização da 

importância educativa que esse 

novo meio possibilita. Em outras 

são adotadas pela pressão externa 

da sociedade, dos pais e da 

comunidade. Na maioria das 

instituições, no entanto, elas são 

impostas, como estratégia 

comercial e política, sem 

adequação e reestruturação 

administrativa, sem reflexão e 

sem a devida preparação do 

quadro de profissionais que ali 

atuam (KESNKI, 2008, p. 70). 

 

Desta forma, para que a tecnologia 

seja inserida nas atividades educacionais se 

faz necessário que as escolas se preparem 

investindo em equipamentos que tenham 

acesso e facilitem o uso dos aparelhos 

tecnológicos. Como principal 

representante escolar, o gestor é a figura na 

qual se concentra a responsabilidade por 

cada uma das dimensões dos hábitos 

pedagógicos existentes na escola. Com 

isso, entende-se que “a presença das 

tecnologias como recurso para o ensino 

propõe diferenciações nos hábitos 

pedagógicos tradicionais, exigindo um 

projeto pedagógico com inovações em 

metodologias, avaliação e aprendizagem 

baseadas numa pedagogia transformadora” 

(CARVALHO ADRIANO, 2017, p. 71). 

É sabido que cabe ao gestor escolar 

a capacidade de envolver-se nos mais 

variados trabalhos realizados na escola, 

planejando, liderando, criando espaços que 

facilitem os trabalhos administrativos e 

pedagógicos, e com a inserção das 

tecnologias digitais nas atividades 

educacionais sejam elas administrativas ou 

não, as tarefas diárias podem ser 

otimizadas de forma que os desafios 

existentes na escola vão sendo superados. 

De acordo com Almeida (2003), 

 
O envolvimento dos gestores 

escolares na articulação dos 

diferentes segmentos da 

comunidade escolar, na liderança 

do processo de inserção das TIC 

na escola em seus âmbitos 

administrativo e pedagógico e, 

ainda, na criação de condições 

para a formação continuada e em 

serviço dos seus profissionais, 

pode contribuir 

significativamente para os 

processos de transformação da 

escola em um espaço articulador 

e produtor de conhecimentos 

compartilhados (ALMEIDA, 

2003, p. 2). 
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Diante disso, percebe-se que a 

inserção das TICs se apresenta como um 

grande desafio para os gestores escolares 

poder otimizar e aprimorar os serviços 

administrativos, em nome de uma educação 

de qualidade. Apesar de algumas 

dificuldades que a tecnologia educacional 

possa apresentar, essa tem que ser vista 

como uma possibilidade de acelerar as 

decisões, e aperfeiçoar a qualidade das 

informações, onde o gestor pode mensurar 

de forma mais assertiva os processos 

pedagógicos; isso permite que o mesmo 

tenha condições de uma escola de maneira 

eficaz (VIEGAS, 2018). 

A autora supracitada ressalta que 

existem vários aplicativos e softwares que 

possuem “uma gama completa de 

informações, além de ferramentas 

pedagógicas e de gestão” que objetivam 

“auxiliar no planejamento escolar e no 

acompanhamento da qualidade dos 

serviços” da gestão escolar (VIEGAS, 

2018, n. p.). 

Por fim, Viegas (2018, n. p.) 

ressalta que “é fundamental que esse 

esforço seja previsto desde o planejamento 

escolar, para que de fato as inovações e 

melhorias cheguem de forma efetiva à sala 

de aula”. Assim, se faz necessário que a 

escola fique sempre atualizada, buscando 

inovar no seu cotidiano, a fim de seguir o 

desenvolvimento constante da tecnologia, 

tencionando promover uma educação de 

qualidade e conectada, estando sensível às 

características e às diferenças do mundo, 

sendo complacente e capaz de compartilhar 

conhecimento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na realidade das escolas de ensino 

básico, a gestão escolar geralmente 

concentra-se na figura do gestor e/ou 

mantenedor da instituição, mas também 

pode ser compartilhada por outros 

membros da equipe. O papel do gestor 

escolar é a peça-chave para garantir o êxito 

do processo de ensino-aprendizagem e a 

sobrevivência da escola enquanto negócio. 

Sabe-se que ao longo dos últimos 

anos, a tecnologia vem ganhando cada vez 

mais importância na sociedade, 

impactando também o processo de ensino e 

aprendizagem. Por este motivo, a gestão da 

tecnologia educacional passa a ser um pilar 

essencial da gestão escolar. Este é o braço 

da gestão responsável por definir as 

práticas pedagógicas mais relevantes e 

adequadas à realidade dos estudantes e da 

instituição de ensino, entre aquelas que 

envolvem o uso das tecnologias digitais. 

Engajar a comunidade escolar no 

uso das TICs e garantir a estrutura 

necessária para a sua utilização é uma das 

grandes preocupações do gestor que conta 

com a ajuda das equipes pedagógica e 

administrativa no cumprimento deste papel 

https://www.somospar.com.br/saiba-tudo-sobre-planejamento-escolar/
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tão importante. 

Sabendo que a gestão escolar 

desempenha uma função administrativa e 

pedagógica que visa consolidar princípios e 

diretrizes da educação, guiando o 

desenvolvimento de ações conforme as 

caracterizações do contexto social, ao 

utilizar a tecnologia nos procedimentos 

administrativos escolares, bem como no 

processo de ensino aprendizagem os 

gestores escolares podem juntamente com 

sua equipe desenvolver uma proposta 

inovadora a fim de ofertar uma educação 

de qualidade. 
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RESUMO 

 
A legislação brasileira garante que a educação de qualquer pessoa, independentemente de sua 

condição humana, deve ser na rede regular de ensino, nas salas de aulas comuns. Pensar 

inclusão escolar a partir de crianças portadoras de necessidades especiais é enriquecer e 

diversificar o processo de ensino-aprendizagem. Assim, o sucesso da inclusão de alunos com 

deficiência visual na escola regular decorre das possibilidades em conseguir os progressos 

significativos desses alunos na escolaridade, por meio da adequação das práticas pedagógicas 

à diversidade dos aprendizes. Nesse contexto o presente artigo que se desenvolveu através de 

uma revisão sistemática de literatura de natureza qualitativa, objetiva refletir acerca do ensino 

da cartografia tátil nos primeiros anos do ensino fundamental. O estudo permite perceber que 

o desenvolvimento de atividades nas aulas de geografia utilizando a cartografia tátil, tenciona 

promover a inclusão social dos deficientes visuais, bem como a aquisição dos conceitos 

teóricos cartográficos. Considera-se ainda que a cartografia tátil além de facilitar a direção e 

mobilidade dos portadores de deficiência visual, pode ainda ser utilizada como um recurso 

pedagógico onde o professor deve considerar que ao utilizá-la como método de ensino 

possibilitará a socialização e união de todos os alunos na sala de aula, proporcionando assim, 

uma aprendizagem inclusiva. 

 

Palavras-Chave: Educação Especial. Inclusão Escolar. Ensino de Geografia. Cartografia 

Tátil. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ensino inclusivo se refere às 

crianças portadores de necessidades 

educativas especiais que aprendem 

eficazmente quando frequentam as 

escolas regulares. Essa temática, nos 

últimos anos, tem ganhado significativo 

espaço nos debates em torno da 

construção de uma educação de qualidade 

e para todos. No entanto, discutir a 

educação inclusiva implica refletir sobre 

as políticas públicas educacionais e sobre 

as dificuldades que a escola deve transpor 

para que, de fato, venha a ser uma 

educação para todos (SURIAN, 2010). 

No Brasil a diferença é muito 

grande e precisa ser considerada. Tem 

acontecido em diversas regiões do Brasil, 

que por ser muito grande tem 

desigualdades muito significativas em 

relação a ensino e maneiras de ensinar os 

alunos, pois o Governo Federal determina 

que crianças portadoras de necessidades 

educativas especiais frequentem escolas 

comuns, mas o problema é que em geral 

os educadores, não estão devidamente 

preparados para conviver com a 

diversidade humana de seus alunos, 

simplesmente os colocam na sala de aula, 

geralmente no fundo da sala, em algum 

lugar onde fiquem isolados, sem 

"perturbar" os demais colegas, isso leva a 

um índice lamentável de crianças 

especiais sem um preparo educativo 

interferindo em suas vidas futuras 

(SURIAN, 2010). 

De acordo com Denadai (2008, p. 

02) “a finalidade de incluir alunos com 

necessidades educacionais especiais no 

sistema regular de ensino, através da sua 

convivência com os demais alunos, é 

minimizar os preconceitos e realizar a 

trocas de experiências entre todos, 

ampliando para a possibilidade de criação 

de outras práticas frente aos novos 

desafios”. É nesse contexto de que se 

insere o ensino da cartografia tátil das 

aulas de geografia, onde se pretende 

contribuir com uma educação voltada 

para novas propostas educacionais onde a 

sociedade possa tornar-se inclusiva. 

Dessa forma, o presente artigo que 

se desenvolveu através de uma revisão 

sistemática de literatura de natureza 

qualitativa, objetiva refletir acerca do 

ensino da cartografia tátil nos primeiros 

anos do ensino fundamental, 

considerando que este estudo pode 

proporcionar resultados significativos 

para profissionais da área da educação, no 

sentido de oportunizar uma visão ampla 

sobre o tema em questão, além de 

produzir conhecimentos e contribuir para 

a formação da realidade estudada. 
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METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão de 

literatura tradicional, não sistemática, 

descritiva, de natureza qualitativa e 

bibliográfica, já que a análise se realizou 

em diversas fontes de pesquisas como 

conteúdo de livros, artigos científicos, 

sites, dissertações, teses e bibliográficas 

virtuais. 

 

1 A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

ESPECIAL 

 

Na época da idade média, a 

deficiência era vista como uma 

degeneração humana, onde as pessoas 

portadoras de deficiência eram 

abandonadas, mortas ou ficavam sujeitas 

a crenças ligadas ao sobrenatural. Nesta 

época, para aqueles que apresentavam 

deficiências a marginalização social, a 

segregação, o isolamento e o prognóstico 

da incurabilidade. Era comum muitos 

portadores de necessidades educativas 

especiais sofrerem diversos tipos de 

humilhação, conforme se constata em um 

trecho de um manuscrito de governantes 

espartanos, na antiguidade: 

 
Nós matamos os cães danados e 

touros ferozes, degolamos 

ovelhas doentes, asfixiamos os 

recém-nascidos mal constituídos; 

mesmo as crianças se forem 

débeis ou anormais, nós as 

afogamos, não se trata de ódio, 

mas da razão que nos convida a 

separar das sãs aquelas que 

podem corrompê-las (STOBAUS 

E MOSQUERA, 2003, p. 16). 

 

Podem ser encontradas várias 

descrições históricas que relatam como 

era comum o ato de desprezar crianças e 

largá-las em montanhas e florestas ou 

jogá-las de penhascos ou nos rios, por ser 

considerada uma ameaça à manutenção da 

sociedade da época em virtude das 

limitações e das imperfeições que 

apresentavam. Segundo Fernandes 

(2013), na Idade Média devido ao 

fortalecimento da Igreja Católica e o 

advento do cristianismo esse quadro de 

extermínio, passa a ser questionado, 

modificando-se, portanto, as concepções 

no que se refere aos princípios e valores 

morais estabelecidos pela sociedade. Já no 

século XVI, que ficou conhecido como o 

‘período da segregação’ as pessoas 

consideradas ‘anormais’ eram mantidas 

em instituições que objetivavam 

enclausurar as pessoas que não se 

encaixavam nos padrões de normalidade 

(FERNANDES, 2013). 

Bianchetti (1998) afirma que a 

partir do século XVI houve poucas 

mudanças quanto ao atendimento às 

pessoas com deficiência. Nos séculos 

XVIII e XIX em toda a Europa e nos 

países que foram colonizados pelos 

europeus são criadas várias instituições 

com caráter filantrópico e assistencial, 
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destacando-se o trabalho manual que 

servia como treinamento industrial. As 

instituições funcionavam como asilos, 

alimentando e abrigando os internos; 

como escolas, oferecendo instrução 

básica na leitura, escrita e cálculos; como 

oficinas de produção, pois as pessoas com 

deficiências constituíam mão-de-obra 

barata no processo inicial de 

industrialização (FERNANDES, 2013, p. 

44). 

Nesse contexto, são criadas no 

Brasil as primeiras instituições 

especializadas com as mesmas práticas e 

os mesmos objetivos europeus, tendo 

forte apelo assistencial. 

Foi somente a partir do século XX 

que a sociedade passou a compreender o 

conceito de diversidade, defendendo o 

direito de singularidade de cada 

indivíduo. 

 

Diversidade é esse conjunto 

de peculiaridades individuais 

que não se iguala, que é 

impossível padronizar, por 

mais que a sociedade deseje 

unificar. É peculiar a cada ser 

uma série de diferenciações 

que fazem parte de suas 

características, enquanto ser, 

nessas diferenciações estão 

contidas toda a singularidade 

própria dos seres humanos 

(FERNANDES, 2002, p. 54). 

 

Sabe-se que a educação é 

responsável pela socialização, processo 

que possibilita uma pessoa conviver com 

qualidade na sociedade; tal processo 

viabiliza a integração do indivíduo com o 

meio. Foi pensando na inserção de 

portadores de necessidades educacionais 

que o encontro em Salamanca na 

Espanha, reafirmou o direito de todas as 

pessoas à educação, conforme a 

Declaração Universal de Direitos 

Humanos de 1948, e ainda ratificou o 

empenho da comunidade internacional em 

cumprir o estabelecido na conferência 

mundial sobre Educação para todos. 

Portanto, a Declaração de Salamanca é 

consequência de todo esse processo, mas 

a autêntica base que foi discutida na 

Espanha estava grifada nas diversas 

declarações das Nações Unidas que 

culminaram justamente no documento 

Normas Uniformes sobre a Igualdade de 

Oportunidades para as pessoas com 

Deficiência. 

De acordo com essas normas, os 

Estados são obrigados a garantir que a 

Educação de pessoas com deficiência seja 

parte integrante do sistema educativo. A 

fim de garantir a educação às pessoas com 

deficiência a legislação brasileira tem 

uma orientação inclusiva apontando a 

escolar regular como um local 

preferencial para o atendimento 

especializado dos alunos com deficiência 

ou necessidades educacionais especiais, 

conforme os documentos legais 

apresentados no quadro 01: 
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Quadro 01 – Documentos legais nacionais que orienta a educação inclusiva 
 

Documento Conteúdo 

Constituição Federal 

de 1988 

Art. 208. O dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a 

garantia de: 

III – atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; 

 

Estatuto da Criança 

e do Adolescente 

Capítulo IV – Do Direito à Educação, visando o pleno desenvolvimento 

de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho assegurando-lhes: 
I – Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
III – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino. 

Lei De Diretrizes e 

Bases da Educação 

nº 9394/96 

Capítulo V – Da Educação Especial 

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 

modalidade de educação de ensino, para educandos portadores de 
necessidades especiais. 

Fonte: adaptado de Fernandes, 2013. 

 

 

Segundo Aranha (2004), através 

de alguns decretos são reafirmados os 

conteúdos das leis anteriormente citadas, 

onde também é garantida a matrícula 

compulsória no ensino regular para 

pessoas com deficiência. 

Assim, a educação especial é 

inserida no sistema educacional como 

modalidade da educação escolar que 

permeia transversalmente todos os níveis 

e modalidades de ensino. O Brasil foi um 

dos primeiros países da América Latina a 

apresentar em sua legislação os princípios 

da educação inclusiva. Silva (2010) 

aponta alguns documentos que nortearam 

a prática nacional da educação de pessoas 

com deficiência no sistema regular de 

ensino. 
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Quadro 02 – Documentos oficiais nacionais de acordo com nome, o ano de aprovação e o 

objetivo principal 
 

Documento de referência Ano de 

publicação 

Objetivo principal 

 

Decreto nº 72.425 

 

1973 

Criação do Centro Nacional de Educação Especial 

(Cenesp) para promover a expansão e a melhoria de 

atendimento às pessoas com deficiência. 

 

Decreto nº 93.481 

 

1986 
Criação da Coordenadoria Nacional para a Integração 

da Pessoa Portadora de Deficiência (Corde) para 

publicar e divulgar 
orientações a fim de facilitar a integração. 

 

Portaria nº 69 

 

1986 

Definir normas para a prestação tanto de apoio técnico 

como financeiro para a educação especial nos sistemas 

públicos ou particular de ensino. 

Decreto nº 93.613 1986 Transformação do Cenesp em Secretaria de 

Educação Especial (Sespe). 

 

Constituição Federal do 

Brasil 

 
 

1988 

Instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar 

o exercício dos direitos sociais e individuais, a 

liberdade, a segurança, o bem- estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos. 

Decreto nº 99.678 1990 Extinção da Sespe. 

Lei nº 8.069 – Estatuto 

da Criança e do 

Adolescente 

 

1990 

Dispor sobre a proteção integral à criança e ao 

adolescente. 

Lei nº 9.394 – Lei de 

Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional 

 

1996 

Estabelecer, como princípio do ensino, a igualdade 

de condições tanto para o acesso para a permanência 

na escola. 

Decreto nº 3.076 1999 Criação do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa 

Portadora de Deficiência (Conade). 

Decreto nº 3.298 – 

Política Nacional para a 

Integração da Pessoa 

Portadora de 
Deficiência 

 

1999 

 

Assegurar que os indivíduos com deficiência possam 

exercer seus direitos de forma plena. 

Fonte: Silva, 2010. 

 
 

Com a publicação desses 

dispositivos legais entendeu-se que todos 

tem direitos à educação, e esse direito que 

é assegurado por lei precisa ser cumprido 

para que se garanta a todos o seu pleno 

desenvolvimento e o pleno exercício de 

sua cidadania. 

Independentemente de qualquer 

necessidade, transtorno ou distúrbio que 

apresente todo e qualquer aluno merece 

ser tratado em condições de igualdade 

com os demais, não se pode de forma 

alguma excluir o aluno das situações 

vivenciadas na escola. O que se pode é 

criar condições que assegurem a todos as 

melhores formas de aprender e de atender 

as suas necessidades. Pensando nisso 

foram criados outros dispositivos legais a 

fim de garantir a inclusão escolar, bem 

como políticas públicas que tratam do 

atendimento às pessoas portadoras de 

deficiência. 

 



20  Rev. Dimensão, Maceió, v. 9, n.1, p. 14-36, abr/jun, 2022 

  

  

Quadro 03 – Documentos oficiais nacionais de acordo com nome, o ano de aprovação e o 

objetivo principal 

Documento de referência Ano de 

publicação 

Objetivo principal 

Declaração de Salamanca 1994 Estabelecer princípios, políticas e práticas 

referentes às necessidades educacionais 

especiais. 

Plano Nacional de 

Educação 

2001 Estabelecer metas educacionais a serem 

cumpridas pelos governos federais, estaduais e 

municipais. 

Resolução CNE/CEB nº 2  

2001 

Instituir as diretrizes nacionais para a educação 
especial na educação básica, em todas as etapas 
e modalidades. 

Convenção Interamericana 

para a Eliminação de 

Todas as Formas de 

Discriminação Contra as 

Pessoas Portadoras de 

Deficiência 

 

 

2001 

 

Estabelecer ações visando eliminar a 

discriminação contra as pessoas com 

deficiência. 

Lei nº 10.436 2002 Reconhecer a Libras como meio legal de 

comunicação e expressão. 

 

Decreto nº 5.296 

 

2004 

Estabelecer normas e critérios para a 

promoção da acessibilidade às pessoas com 

deficiência ou com mobilidade 
reduzida. 

 

Decreto nº 5.626 

 

2005 

Incluir a Libras como disciplina curricular 

obrigatória nos cursos de formação de 

professores para o exercício do magistério e nos 

cursos de Fonoaudiologia. 

Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com 

Deficiência 

 

2006 

Promover, proteger e assegurar às pessoas 

com deficiência o direito pleno e equitativo 

de todos os direitos humanos e 
liberdades fundamentais, além de promover o 
respeito pela sua dignidade. 

Política de Educação 

Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva 

 

2007 

Garantir o acesso, a participação e a 

aprendizagem dos alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação nas escolas regulares. 

Fonte: Silva, 2010. 

 
O entendimento de deficiência que 

orienta as políticas e projetos 

educacionais de escola inclusiva deve ser 

dinâmico e interativo, como propõe o 

fragmento a seguir, retirado da política em 

vigor: 

 
Art. 2o Considera-se pessoa com 

deficiência aquela que tem 

impedimento de longo prazo de  

 

natureza física, mental, intelectual 

ou sensorial, o qual, em interação 

com uma ou mais barreiras, pode 

obstruir sua participação plena e 

efetiva na sociedade em igualdade 

de condições com as demais 

pessoas (BRASIL, 2015, p. 8-9). 

 

Diante disso, entende-se que o 

conceito bem como os termos usados para 

qualificar o grupo de alunos não pode se 
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esgotar na especificação atribuída a 

quadros de deficiência ou outras 

patologias, tendo em vista que o indivíduo 

é transformado pelo contexto social em 

que se insere e uma atuação pedagógica 

adequada pode alterar uma situação de 

exclusão inicial (FERNANDES, 2013). 

Desse modo, apesar da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN/1996) referir-se aos alunos 

apenas como ‘portadores de necessidades 

especiais’, para fins de organização dos 

sistemas, e entendimento do mesmo, é 

apresentado no quadro 04 as áreas de 

atendimento especializado, bem como 

uma breve definição dos grupos, 

conforme definidos pela legislação 

vigente. 

 

 

 

Quadro 04 – Grupo de Alunos para Atendimento Educacional Especializado (AEE) 

Grupos indicados Definição 

 
I – Alunos com deficiência 

Aqueles que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, intelectual, mental ou sensorial. 

 

II – Alunos com 

transtornos globais do 

desenvolvimento 

Aqueles que apresentam um quadro de alterações no 

desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas 

relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. 
Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico, 
síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno 
desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos invasivos sem 
outra especificação. 

III – Alunos com altas 

habilidades/superdotação 

Aqueles que apresentam um potencial elevado e grande 

envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas 

ou combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e 

criatividade. 

Fonte: Brasil, 2009. 

 
Alguns cuidados são essenciais 

para atender esses alunos, e várias 

orientações são norteadoras para que a 

atuação vá de encontro ao que cada sujeito 

necessita. Assim, quando a escola recebe 

um aluno que apresente deficiência 

auditiva, se faz necessário que na escola 

exista um professor ou um monitor que seja 

especializado na Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS), pois para que a 

comunicação com a criança aconteça é 

importante que o professor da sala e as 

demais crianças aprendam a comunicar-se 

através da Língua Brasileira de Sinais 

(FERNANDES, 2013). 

Quando a escola recebe um aluno 

portador de deficiência física os espaços 

das escolas devem ser adequados as suas 

necessidades e não o contrário. Não é o 

aluno que deve adaptar- se à escola, mas 

sim a escola que deve ser adaptada para 

atende às necessidades do educando. A 

adaptação do espaço físico deve conter: 

rampas de acesso, barras de apoio e portas 
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largas, móveis adequados para atender as 

necessidades do aluno. 

Fernandes (2013) ressalta a 

necessidade de reorganizar a estrutura 

escolar em relação aos recursos e apoios 

especializados a serem ofertados, 

conforme indicado no quadro 05. 

 

 

Quadro 05 – Recursos e Serviços Especializados na Educação Especial 

Grupos indicados Recursos de acessibilidade Salas de recursos multifuncionais 

 

I – Alunos com 

deficiência 

 

Surdos 

Educação bilíngue – ensino escolar 

em Libras e língua portuguesa como 

segunda língua na modalidade escrita 

para alunos surdos. Serviços de 

tradutor/intérprete de Libras e língua 

portuguesa. Ensino de Libras para os 

demais alunos da escola. 

Espaço organizado com materiais 

didáticos, pedagógicos, equipamentos e 

profissionais com formação para o 

atendimento às necessidades 

educacionais especiais. Utilizado para 

o atendimento das diversas 

necessidades educacionais especiais e 

para desenvolvimento das diferentes 

complementações ou suplementações 

curriculares. 

Deficiência visual 
(cegueira e baixa 

visão) 

Sistema Braille. Soroban. Orientação e 

mobilidade. Atividades de vida 

autônoma. Utilização de recursos 

ópticos e não ópticos. 

 

Deficiência física 

neuro-motora 

Tecnologias assistivas e comunicação 

alternativa e aumentativa. 

Acessibilidade arquitetônica, nas 

comunicações, nos sistemas de 

informação, nos materiais didáticos e 

pedagógicos. 

Deficiência 

intelectual 

Desenvolvimento dos processos 

mentais superiores. Adequação e 

produção de materiais didáticos e 

pedagógicos. 

II – Alunos com 

transtornos globais 

do desenvolvimento 

Adequação de objetivos, conteúdos, 

metodologias de ensino e estratégias 

de avaliação voltadas aos perfis 

comunicativo, social e cognitivo dos 

alunos. 
Complementação com serviços 
especializados na área da saúde. 

III – Alunos com 

altas 

habilidades/superdo 

tação 

Atividades de enriquecimento 

curricular desenvolvidas no âmbito 

de escolas públicas de ensino regular 

em interface com os núcleos de 

atividades para altas 

habilidades/superdotação e com as 

instituições de ensino superior e 

institutos voltados ao 

desenvolvimento e promoção de 

pesquisa, das artes e dos 
esportes. 

Fonte: Fernandes, 2013. 

 
O professor deverá estar atento às 

necessidades de cada aluno, para que a  

 

partir dessa observação possa auxiliá-lo 

nas dificuldades que o mesmo apresenta. 
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É importante afirmar que nem sempre 

quando um aluno vai mal e toda a sala tem 

um desenvolvimento satisfatório, esse 

aluno apresenta algum tipo de deficiência. 

Quando o aluno atendido apresentar 

dificuldades visuais existem determinados 

materiais que devem ser usados para que as 

situações de aprendizagem sejam 

realmente significativas para ele: o uso de 

regletes (uma espécie de régua para 

escrever em braile). 

Por isso, é necessário que o 

professor receba todo o apoio dos 

profissionais especializados para que 

possa oferecer ao aluno condições de 

aprendizagem adequadas às suas 

necessidades, de modo que o mesmo tenha 

todas as suas potencialidades 

desenvolvidas. 

Além disso, existem algumas 

posturas que devem ser adotadas pelos 

educadores para favorecer o aprendizado e 

crescimento do aluno, tais como: 

posicionar o aluno já nas primeiras fileiras 

de modo que possa estar sempre atento a 

ele; estimular o aluno a desenvolver 

habilidades interpessoais e ensiná-lo a 

pedir instruções e solicitar ajuda; tratar o 

aluno de acordo com a faixa etária, 

somente deverá adaptar os conteúdos 

curriculares se receber orientações de uma 

equipe de apoio multiprofissional 

(FERNANDES, 2013). 

 

No caso de alunos que utilizam 

aparelho auditivo, o professor da sala 

deverá obter junto à família da criança o 

funcionamento e a potência do aparelho 

utilizado. Para que o aprendizado aconteça 

mais sistematicamente, o professor 

também poderá fazer uso de representações 

gráficas. Outro fator importante se refere à 

comunicação direta com o aluno, pois 

todos devem falar sempre de frente para 

ele, o que facilita a compreensão da 

situação comunicativa (FERNANDES, 

2013). 

O sucesso da inclusão de alunos 

portadores de necessidades especiais com 

na escola regular decorreu, portanto, das 

possibilidades em conseguir os progressos 

significativos desses alunos na 

escolaridade, por meio da adequação das 

práticas pedagógicas à diversidade dos 

aprendizes. Mas, só se consegue atingir 

esse sucesso, quando a escola regular 

assume que as dificuldades de alguns 

alunos não são apenas deles, mas resultam 

em grande parte do modo como o ensino é 

ministrado, a aprendizagem é concebida e 

avaliada. 

É de suma importância que o aluno 

portador de alguma necessidade 

educacional especial seja visto como um 

sujeito eficiente, capaz, produtivo e 

principalmente um ser que tem aptidão 

para aprender a aprender. 
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1.1 O ENSINO DE CARTOGRAFIA 

TÁTIL NAS AULAS DE GEOGRAFIA 

DOS PRIMEIROS ANOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL: UMA 

PERSPECTIVA DE INCLUSÃO 

EDUCACIONAL 

 

Sabe-se que o mundo muda o 

tempo todo, e todos atuamos para isso, ao 

mesmo tempo que sofremos com tais 

mudanças. E, mais ainda, as mudanças 

tanto ocorrem no lugar em que estamos 

como em níveis muito maiores. Os 

resultados dessas mudanças podem ser 

percebidos facilmente ou apenas a longo 

prazo. 

A inclusão escolar compõe o 

conjunto de mudanças que se propõe as 

instituições escolares. Essa proposta 

educacional, tenciona “romper com os 

pressupostos do conservadorismo das 

escolas, contestando os sistemas 

educacionais, questionando os modelos 

ideais que produzem preferências, 

identidades e diferenças e normalização 

de perfis específicos de alunos” 

(RAMOS, 2015, p. 41479). 

 
As propostas educacionais, 

visando à inclusão, 

habitualmente, se apoiam em 

dimensões éticas conservadoras. 

Elas se sustentam e se expressam 

pela tolerância e pelo respeito ao 

outro, sentimentos que 

precisamos analisar com muito 

cuidado, para entender o que 

podem esconder em suas 

entranhas. A tolerância, como um 

sentimento aparentemente 

generoso, pode marcar uma certa 

superioridade de quem tolera. O 

respeito, como conceito, implica 

um certo essencialismo, uma 

generalização que vem da 

compreensão de que as diferenças 

são fixas, definitivamente 

estabelecidas, de tal modo que só 

nos resta respeitá-las 

(MANTOAN, 2010, pg. 5). 

 

É nesta perspectiva que se insere o 

ensino de geografia, contribuindo para 

uma educação voltada para novas 

propostas educacionais onde a sociedade 

possa tornar-se inclusiva. Considerando 

que na escola os primeiros anos são 

voltados à formação básica dos alunos, e 

cada disciplina tem um papel específico 

para isso. Com a geografia não poderia ser 

diferente. 

Os debates acerca da 

aprendizagem e de como a criança 

portadora de necessidades especiais 

apreende o mundo através da formação de 

conceitos, tem proporcionado a busca de 

uma nova postura sobre as diferentes 

possibilidades de encaminhar as 

atividades na prática pedagógica diária 

(SALES, 2016). Essa postura permite 

abrir caminhos para a defesa de que é 

possível trabalhar a geografia para alunos 

portadores especiais. 

De acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) “o estudo 

de Geografia possibilita, aos alunos, a 

compreensão de sua posição no conjunto 
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das relações da sociedade com a natureza: 

como e por que suas ações, individuais ou 

coletivas, em relação aos valores humanos 

ou à natureza, têm consequências – tanto 

para si como para a sociedade” (BRASIL, 

1997, p. 113). 

Percebe-se com isso que o ensino 

de geografia se torna importante, tendo 

em vista que essa disciplina “assume uma 

dimensão de grande relevância na 

formação dos sujeitos da aprendizagem, 

isso porque subsidia aos educandos 

conhecer, observar e entender o espaço 

vivido, produzido e modificado pelo 

homem em épocas históricas distintas” 

(SALES, 2016, p. 37). 

Essa reflexão deve ser constante, 

pois o espaço vai sendo construído 

constantemente, e assim, o ensino da 

geografia ao educandos dos primeiros 

anos do ensino fundamental, “permite 

também que adquiram conhecimentos 

para compreender as diferentes relações 

que são estabelecidas na construção do 

espaço geográfico no qual se encontram 

inseridos, tanto em nível local, como 

mundial, e perceber a importância de 

solidariedade e de comprometimento com 

o destino das gerações futuras” (BRASIL, 

1997, p. 113). 

É sabido que os desenhos são mais 

antigos que a escrita e que os mapas estão 

presentes desde a antiguidade. Além 

disso, uma imagem consegue registrar 

informações de maneira diferente da 

escrita, podendo combinar de maneira 

mais clara e objetiva, em muitos casos. 

Nesse sentido a cartografia se apresenta 

como “como um conjunto de operações e 

estudos técnicos e/ou artísticos, tendo 

como resultado a análise documental ou 

observações diretas, visando à elaboração 

de mapas, cartas ou quaisquer 

representações gráficas de elementos, 

objetos ou fenômenos” (IBGE, APUD, 

GENUÍNO, 2018, p. 20). 

A International Cartographic 

Association – ICA, definiu a cartografia 

como: 

 

Arte, ciência e tecnologia de 

mapeamento, juntamente com 

seus estudos como documentos 

científicos e trabalhos de arte. 

Considerando todos os tipos de 

mapas, plantas, cartas e seções, 

modelos tridimensionais e globos 

representando a Terra ou qualquer 

corpo celeste em qualquer escala 

(ICA, 1973). 

 

Desse modo, entende-se que a 

cartografia é uma forma de comunicação, 

que apresenta as formações geográficas 

mais reais, e é um instrumento básico do 

geografo que serve para “representar um 

território real em um plano” (PISSINATI; 

ARCHELA, 2007). 

As autoras anteriormente 

mencionadas ressaltam que a arte e a 

ciência são utilizadas pela cartografia, 

tendo em vista que 
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A arte facilita a inserção e a 

visualização das informações, 

enquanto que a ciência é a 

responsável pela coleta, pela 

análise e pela justificativa da 

inserção dessas informações, 

assim como pelos cálculos 

técnicos necessários para que a 

representação tenha o mínimo 

possível de distorções do real 

(PISSINATI; ARCHELA, 2007, 

p. 175). 

 

Atualmente, além de cartas e 

planos, a cartografia também se ampara 

em bases digitais e táteis, as quais 

possibilitam a visualização em 3D 

(tridimensional), à medida que a 

dificuldade para as cartas e os planos é 

passar as informações em uma base 

tridimensional. E essa dificuldade pode 

ser grande não somente para o cartógrafo, 

mas também para o leitor do mapa, que 

terá de lidar com outros pontos de vista, 

com escalas e com uma simbologia que 

nem sempre lhe é comum. 

Uma das premissas básicas de um 

mapa é sua orientação espacial. Para isso, 

é necessário seguir algumas convenções 

cartográficas, por exemplo, os pontos 

cardeais (a rosa dos ventos): o lado direito 

do mapa corresponde ao leste, e o 

esquerdo, a oeste; na parte superior fica o 

norte, e na inferior, o sul (BELTHER, 

2016). 

A autora supracitada destaca ainda 

que outra consideração fundamental é a 

escala do mapa – ou seja, em quantas 

vezes aquilo que está representado foi 

reduzido. Uma escala pequena geralmente 

contempla pouca riqueza de detalhes. E, 

para diminuir as deformidades, os 

cálculos matemáticos são 

imprescindíveis. A escala sempre deve 

estar apontada no mapa – sob a forma de 

números e também desenhada com a 

utilização de uma régua. Quanto mais 

visual o mapa, mais célere deveria ser sua 

compreensão (BELTHER, 2016). 

Desse modo, os símbolos 

utilizados em mapas também seguem 

alguns padrões, embora atualmente haja 

uma gama imensa de soluções. A 

preocupação deve ser se comunicar da 

melhor maneira com o leitor. 

Como se está falando de arte e 

ciência, Belther (2016) explica a 

representação cartográfica, 

 

Em geral, são pontos, linhas e 

áreas preenchidas. Pontos 

marcam fenômenos localizados, 

linhas podem ser estradas ou 

fronteiras e áreas podem ser 

cidades, lagos ou rios largos etc. 

As cores também já nos remetem 

àquilo que se pretende representar 

(uma mancha azul deve estar 

ligada à água, por exemplo). Os 

símbolos devem ter uma legenda 

clara e bem objetiva, para que, 

mais uma vez, o leitor possa 

identificar e compreender o que 

está observando (BELTHER, 

2016, p. 32). 

 

Belther (2016) esclarece ainda que 

todo mapa deve ter um título que resuma 
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sua intenção e propósito e, em geral esse 

título fica no topo do mapa, por onde se 

começa a leitura. Com isso, quando se 

pensa em cartografia, deve-se ter em 

mente facilitar e transmitir fatos de 

maneira clara, objetiva e concisa por meio 

de um desenho. 

Como a geografia também se 

baseia em mapas, é importante treinar sua 

leitura, e outro recurso que pode capacitar 

o aluno a interpretar mapas corretamente 

é fazê-lo participar da construção de 

mapas desde cedo, para que essa 

linguagem lhe seja familiar. 

Essa construção prevê a chamada 

alfabetização cartográfica, e isso inclui o 

desenvolvimento de alguns conceitos, 

como aponta Silva (2011, p. 79), “[...] É 

preciso reconhecer que a alfabetização 

cartográfica, se introduzida já no primeiro 

ano das séries iniciais, além de tornar o 

cotidiano escolar mais dinâmico e 

interativo, contribuirá para a construção 

gradativa dos conceitos cartográficos, ao 

passo que também caminhará junto com o 

processo de alfabetização e letramento”. 

Assim, a divisão didática do 

ensino pode contemplar cada indivíduo 

em todas as suas experiencias, e o 

aprendizado formal passa a se relacionar 

com seu cotidiano. Para essa 

alfabetização, é preciso começar 

gradativamente e com poucos elementos, 

da maneira mais simples. Com o tempo, 

os mapas devem ir se sofisticando de 

acordo com a idade, pois as crianças terão, 

cada vez mais, uma maior capacidade de 

abstração. Assim, elas podem começar 

com localizações familiares e com a 

representação de espaços conhecidos 

(BELTHER, 2016). 

Outro fator que deve ser levado em 

conta é a orientação espacial da criança. 

Os conceitos de lateralidade, 

proporcionalidade e perspectiva devem 

ser trabalhados antes de propor uma 

representação cartográfica e podem ser 

construídos com situações do cotidiano, 

como a localização de brinquedos, o 

tamanho destes e os pontos de vistas pelos 

quais eles podem ser observados. Esse 

aprendizado vai capacitar o aluno a ler e 

vivenciar o mundo e a pensar no espaço 

em que vive, em sua organização, em suas 

possíveis transformações e em sua 

contribuição pessoal para isso. 

Orienta-se que o desenvolvimento 

dos conceitos cartográficos deve começar 

a partir da realidade do aluno, onde um 

mapa será construído com a utilização de 

desenhos que representam algo do seu dia 

a dia, por exemplo, onde fica sua casa e 

como é a sua vizinhança (BELTHER, 

2016). A partir disso, podem ser 

trabalhados os pontos cardeais – norte, 

sul, leste e oeste – bem como os 

meridianos e os paralelos, que são as 

linhas que formam a malha geográfica. 
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Isso será muito importante na localização 

de qualquer fenômeno de maneira 

cartográfica. 

Segundo Almeida e Melo (2017, p. 

54), o espaço vivenciado pelo aluno 

permite que bases sejam formadas “para a 

percepção e compreensão do espaço 

percebido que, por conseguinte, o capacita 

ao entendimento do espaço concebido das 

formas. Assim, desenvolvendo a habilidade 

de construção de representações, o educando 

se tornando um codificador da realidade, 

onde ele aprenderá com mais facilidade a 

linguagem cartográfica”. 

 
O domínio da linguagem 

cartográfica constitui-se num 

fator de relevância para o 

desenvolvimento e ensino dos 

conteúdos relacionados a 

Geografia entre outras disciplinas 

escolares, principalmente para as 

crianças, porque a partir desses 

conhecimentos, os alunos, passam 

a compreender melhor a 

organização do espaço onde eles 

se encontram, minimizando dessa 

forma as dificuldades nas séries 

posteriores, onde os conteúdos se 

apresentam de forma mais 

complexa (RIOS E MENDES, 

2009, p. 01-02). 

 

Samielli (2012) ilustra as etapas 

e os elementos básicos que devem ser 

trabalhados com os alunos. 

 
Fonte: Simielli (2012, p. 90). 

 

Simielli (2012) ressalta que, nas 

séries iniciais, o importante é familiarizar 

o aluno com a leitura de imagens e que, 

quanto mais, melhor. Fotos, mapas, 

cartas, desenhos e maquetes poderão 

mostrar diferentes ângulos e escalas, por 

exemplo. 

Nesse momento, o aluno estará 

aprendendo a decodificar esses recursos, e 

o professor, deve começar a introduzir os 

conceitos básicos da alfabetização 

cartográfica. Assim, quando esses 

conceitos são bem trabalhados, os alunos 

passam a reter a chamada alfabetização 

cartográfica, que inclui: “visão obliqua e 

visão vertical; imagem tridimensional, 

imagem bidimensional; alfabeto 

cartográfico: ponto, linhas e área; 

construção da noção de legenda; 

proporção e escala; 

Lateralidade/referências, orientação” 

(SIMIELLI, 2012, p. 98). 

Ao dominar esses conceitos, o 

aluno poderá ler, interpretar e mesmo 

construir mapas que façam parte ou não 

do seu cotidiano. Na perspectiva da 

inclusão educacional entende-se que a 
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compreensão do espaço geográfico por 

alunos portadores de necessidades 

especiais é tão ou mais importante do que 

para os demais, tendo em vista que a 

compreensão permite que esse aluno 

tenha autonomia. Nesse sentido é possível 

afirmar que a compreensão do espaço 

geográfico realizado por uma pessoa cega 

se dá quando “ao analisar um espaço 

qualquer elabora em sua mente uma 

sequência linear de informações que o 

permite compreender o que está sendo 

explorado” (CHAVES, 2011, p. 45). 

Acerca dessa afirmativa Mendes (2014, p. 

4) aponta que “os alunos com 

Necessidades Especiais, como os 

Deficientes Visuais [...] têm uma 

percepção geográfica de mundo diferente, 

mas não deixam, contudo, de apresentar 

uma percepção geográfica de sua realidade 

de existência”. 

Diante disso, percebe-se que a 

deficiência visual, não impede a 

aprendizagem do aluno, mas requer “uma 

organização sensorial diferenciada, 

exigindo caminhos distintos em relação 

aos videntes na construção, organização e 

estruturação dos saberes” (NOAL E 

PITANO, 2015, p. 264). Nesse contexto a 

cartografia tátil surge como um recurso 

pedagógico que o professor pode utilizar 

na sala aula, servindo ainda para facilitar 

no rumo e locomoção dos portadores de 

deficiência visual. Loch (2008, p. 39) 

conceitua a cartografia tátil como: “[...] 

ramo específico da Cartografia, que se 

ocupa da confecção de mapas e outros 

produtos cartográficos que possam ser 

lidos por pessoas cegas ou com baixa 

visão”. 

Desse modo, entende-se que a 

cartografia tátil é a área da cartografia que 

se encarrega em elaborar materiais 

cartográficos, comumente conhecidos 

como mapas táteis, destinados a pessoas 

que possuem deficiência visual, 

configurando-se assim, como uma 

ferramenta de suma importância para que 

os portadores de deficiência visual 

possam compreender o espaço ao seu 

redor, bem como, permitir que eles 

possam conquistar a sua autonomia. 

De acordo com Jordão (2015, p. 

65), há mais de cem anos que os mapas 

táteis são produzidos, “o mais antigo deles 

pertenceu a cantora e compositora cega 

Teresa Maria Von Paradis, cuja finalidade 

era fazê-la compreender os locais que 

visitava na Europa e os países que ela 

passava enquanto estava em turnê. Porém, 

existem relatos de que o povo egípcio já 

utilizava pedra e areia para construir seus 

mapas”. 

No que se refere ao apoio do 

ensino de geografia e da cartografia com 

Ventorini et al (2015, p. 272), “as 

primeiras representações gráficas táteis, 

provavelmente, foram desenvolvidas por 
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pais, voluntários e professores a partir da 

demanda de mapas táteis”. 

Dessa maneira, a elaboração dos 

mapas táteis iniciou-se tendo como base o 

conhecimento empírico, bem como a 

análise de documentos cartográficos 

produzidos para pessoas que não 

possuíam deficiência visual significativa. 

“Tais documentos eram colocados em alto 

relevo por meio principalmente da técnica 

da colagem de diversos materiais com 

texturas distintas. Posteriormente, 

pesquisadores iniciam estudos na temática 

e consolidam a área de Pesquisa da 

Cartografia Tátil” (VENTORINI et al, 

2015, 272). 

Assim, as ações mundiais 

realizadas para garantir o acesso dos 

portadores de necessidades especiais à 

educação básica, fomentou o surgimento 

da pesquisa da cartografia tátil. Tal 

pesquisa resultou na publicação de um 

Atlas Tátil, por Samuel Gridley, nos 

Estados Unidos em 1837 (SILVA, et al, 

2014). 

No ano de 1993, Regina 

Vasconcelos defendeu sua tese de 

doutorado sob o título de ‘Cartografia e o 

Deficiente Visual: uma avaliação das 

etapas e uso do mapa’. Essa tese 

promoveu a divulgação da cartografia tátil 

no Brasil, fato que estimulou mais 

pesquisas sobre o tema (SILVA, et al, 

2014). 

Na figura abaixo é possível perceber o 

cenário de atuação da cartografia tátil. 

 
Fonte: Jordão (2015, p. 66). 

 

Atualmente no Brasil as 

Instituições de Ensino Superior (IES), que 

possuem pesquisas consolidadas sobre a 

temática são o Departamento de 

Geografia da Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo - USP; o 

Centro de Análise e Planejamento 

Ambiental – CEAPLA - do Instituto de 

Geociências e Ciências Exatas - IGCE - da 

Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho - UNESP – Campus de 

Rio Claro e o Departamento de 

Geociências da Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC, os pesquisadores 

destas instituições ampliaram a 

divulgação desta temática através de 

livros, e defesas de dissertações e teses 

(SILVA, et al, 2014). 

 
As referidas publicações trazem 

em comum a discussão sobre a 

importância do material didático 

tátil como apoio a abordagem de 

conceitos cartográficos e 

geográficos em aulas com a 
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participação de alunos cegos, com 

baixa visão e normovisuais. Além 

disso, indicam que o rigor 

cartográfico, muitas vezes, não é 

utilizado na Cartografia Tátil, 

pois esta necessita de regras e 

técnicas distintas para a produção 

de mapa (SILVA ET AL, 2014, p. 

1920). 

 

Se faz necessário destacar que esse 

material didático tátil deve ter grau maior 

de generalização com excessos, falhas e 

deformidades, tendo em vista que tais 

características são fundamentos 

imprescindíveis para seu melhor 

entendimento. Sobre isso Silva et al 

(2014, p. 1920) explica que “na 

cartografia convencional esses problemas 

devem ser evitados, já na cartografia tátil 

tornam-se critérios e condições 

necessárias para sua maior eficácia”. 

Outro fundamento relevante 

acerca do material didático tátil, refere-se 

à escolha dos elementos para a produção 

da cartografia tátil. “Eles devem ser 

agradáveis de manusear, possuir 

diferentes texturas, cores fortes e as 

informações em escrita convencional e 

Braille. As cores fortes e a escrita 

convencional possibilitam o uso tanto por 

pessoas com baixa visão quanto por 

normovisuais” (VENTORINI, 2009 

APUD SILVA ET AL, 2014, p. 1920). 

Arruda (2016, p. 220) destaca que 

a utilização dos recursos gráficos táteis 

permite que os alunos portadores de 

deficiência visual tenham “um 

aprendizado [...] que os tornem cidadão 

críticos da realidade que os cercam, 

fazendo com que esses alunos reflitam e 

questionem sobre questões relacionadas 

ao seu cotidiano, a sua escola, ao mundo”. 

Diante do exposto, entende-se que 

o professor precisa refletir sobre sua 

prática pedagógica, objetivando 

proporcionar aos seus alunos, opções para 

compreender a linguagem cartográfica, 

independentemente desses alunos possuir 

deficiência visual ou não. 

Faz-se importante que o professor 

saiba como se dá o uso desse material, que 

seja capacitado para este fim. Algumas 

orientações que devem ser passadas para 

o aluno no que diz respeito à locomoção, 

comunicação e acessibilidade. 

O educador deve avaliar o aluno 

sempre com base no seu crescimento 

individual e respeitando o que ele é capaz 

de fazer até aquele momento, sem jamais 

comparar o seu desenvolvimento com o 

dos demais colegas da sala. Deve-se 

considerar ainda que, muitas vezes a 

forma como é ministrada a aula atinge 

determinados alunos, mas não foi a forma 

correta para atender a necessidade de 

aprendizagem de outro. Daí a importância 

do olhar sempre atento do professor. 

Assim, se faz necessário compreender 

que para a educação inclusiva dos 

portadores de necessidades especiais 
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aconteça de fato, se faz necessário investir 

também na formação dos educadores para 

que estes possam com conhecimento 

utilizar as ferramentas que facilitarão o 

ensino aprendizagem, bem como o 

desenvolvimento dos alunos. 

Nesse sentido, é inegável a 

necessidade de um trabalho conjunto e 

interligado entre todos os envolvidos, 

educadores, pais e alunos, o que 

oportuniza a troca de conhecimento que 

deve ser consideravelmente valorizada. 

Assim, pensar na inclusão escolar a partir 

das pessoas portadoras de deficiência 

visual, utilizando a cartografia tátil como 

recurso pedagógico nas aulas de geografia 

nos primeiros anos do ensino fundamental 

é querer enriquecer e diversificar o 

processo de ensino aprendizagem. 

Sabe-se que a prática efetiva e bem 

sucedida da inclusão escolar de 

deficientes visuais não é uma tarefa fácil 

e depende de vários fatores, mas não se 

pode esquecer que todos da rede escolar 

e que fazem parte desse movimento são 

importantes, e a atuação pedagógica do 

educador, juntamente com toda equipe e a 

família, estando comprometida com a 

ideia de uma escola inclusiva podem fazer 

a diferença nesse processo. 

 

CONCLUSÃO 

 

Refletir sobre a história da 

educação especial permite compreender 

que a evolução dessa área está fortemente 

relacionada com as distintas percepções 

que foram sendo constituídas, 

fundamentadas no modo como o ser 

humano se relacionava com os padrões 

diferentes daqueles considerados normais, 

e mais especificamente, com a 

deficiência. 

Com isso, percebe-se que 

atualmente vive-se um momento de luta 

pelo reconhecimento e respeito das 

diferenças, e garantias de direito 

asseguradas pela legislação brasileira e 

ainda, pela luta da inclusão daqueles que 

sofreram e ainda sofrem com o 

preconceito e discriminação que há no 

meio da inclusão social e escolar. Esta 

última sugere que novos contextos sejam 

criados para que todas nas crianças, 

adolescentes e jovens, 

independentemente de suas condições 

humanas, sociais e econômicas, possam 

participar da escola. 

O que se percebe é que criar 

contextos educativos inclusivos que 

oportunizem a aprendizagem e a 

participação de todos os alunos demanda 

uma reorganização do trabalho escolar e a 

ajuda recíproca entre profissionais que 

trabalham desarticuladamente. 

Desse modo na perspectiva de um 

ensino inclusivo o presente artigo que 

desenvolveu por meio de uma revisão 

sistemática de literatura de natureza 
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qualitativa, teve como objetivo refletir 

acerca do ensino da cartografia tátil nos 

primeiros anos do ensino fundamental. 

Assim, diante do exposto 

percebeu-se que o desenvolvimento de 

atividades nas aulas de geografia 

utilizando a cartografia tátil, tenciona 

promover a inclusão social dos deficientes 

visuais, bem como a aquisição dos 

conceitos teóricos cartográficos. 

Considera-se que a cartografia tátil 

além de facilitar a direção e mobilidade dos 

portadores de deficiência visual, pode 

ainda ser utilizada como um recurso 

pedagógico onde o professor deve 

considerar que ao utilizá-la como método 

de ensino possibilitará a socialização e 

união de todos os alunos na sala de aula, 

proporcionando assim, uma aprendizagem 

inclusiva. Com isso, a busca da escola de 

qualidade para todos, como proclamam as 

políticas brasileiras, deve estar em conexão 

com o desenvolvimento profissional de 

todas as pessoas que trabalham na escola. 

Esse aprimoramento é concebido como um 

dos principais componentes de mudança, 

na medida em que rompe com paradigmas 

já estabelecidos no sistema educacional 

vigente e aponta novos caminhos que 

podem ser trilhados, a fim de promover a 

autonomia social e educacional de todos os 

alunos. 

Diante disso, pode-se afirmar que a 

instituição escolar pode ser de fato o 

espaço de competência social para toda e 

qualquer criança, mas pode ser 

especialmente importante para crianças 

deficientes visuais, tendo em vista que 

neste ambiente elas podem aprender com 

outras crianças, praticar a sociabilidade por 

mais comprometida que esta seja, e 

finalmente, cumprir um direito 

indisponivel, que é o da educação. A escola 

deve, portanto, com base na sua realidade e 

nas caracteristicas individuais de cada 

aluno, buscar estratégias para que o 

processo de ensino-aprendizagem aconteça 

com qualidade. 
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RESUMO 

 

Dada a amplitude do universo de análise e tendo em conta os objetivos propostos para a presente 

pesquisa, definiu-se como cenário de pesquisa baseado no currículo indígena. Buscou-se contribuir 

para a implementação das propostas curriculares, que tratam da inclusão do ensino da cultura indígena 

nos currículos escolares da Educação Básica pública e privada. Foi desenvolvida uma revisão de 

literatura, não sistemática, de natureza qualitativa descritiva. O estudo demonstrou que o currículo 

deveria ser orientado para a diversidade, na sala de aula, oportunizando aos envolvidos a troca de 

experiências e o crescimento de todos. Nesse sentido, a construção de uma nova proposta curricular e 

suas adequações à educação indígena, precisa ser adequar para assim poder contribuir com a realidade 

vivenciada pelos povos em seu processo de resistência e luta pela sobrevivência. 
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INTRODUÇÃO 

 

As sociedades são organizações 

edificadas histórica e socialmente, assim 

sendo, motivam as relações que se 

constituem entre as pessoas em um 

determinado contexto e espaço, sendo 

também estabelecidas por essas relações, 

assim como representam uma construção 

sociocultural. 

Sob essa perspectiva, o currículo é 

um artefato estruturante das condições em 

que o indivíduo terá contato com as 

diferentes formas de cultura e de 

relacionamento. O currículo, assim, se 

estabelece como um método de direcionar 

as experiências e as conhecimentos que se 

pode edificar no contato com o outro. O 

currículo também se relaciona com os 

saberes que a sociedade indígena e não 

indígena desenvolveu e construiu no 

decorrer do tempo. Sua efetivação na 

escola demanda preparação de planos de 

ensino e a organização de conteúdo. 

É sabido que a escola atua como um 

elemento participante da sociedade, 

idealizada entre a diversidade coletiva e 

individual. Pressupondo que as relações 

ocorrem nas instituições escolares 

baseadas na pluralidade, interculturalidade 

e interdisciplinaridade, acredita-se ser de 

grande importância estimular a construção 

de um currículo na educação escolar 

indígena que oriente o respeito às 

diferenças, bem como à valorização da 

cultura, tendo assim um caráter 

interdisciplinar, propondo com isso uma 

transformação social. 

A presente pesquisa traz uma 

reflexão sobre a obrigatoriedade da 

temática currículo e educação indígena, 

analisando novas propostas curriculares e 

suas adequações à educação indígena, no 

currículo oficial da rede de ensino 

(ALMEIDA, 1999). O questionamento a 

respeito de um currículo específico para as 

escolas indígenas se faz necessário, no 

contexto da necessidade de atendimento à 

Educação diferenciada. 

Enquanto educadora indígena, a 

constante vivência com as contradições 

decorrentes do não cumprimento das 

determinações legais, bem como da 

formação docente específica, observaram-

se as implicações dessa realidade para a 

cultura, a educação e história dos povos 

indígenas (ANTUNES, 1984). Tendo em 

conta os pressupostos apresentados, 

procuramos discutir sobre as implicações 

para a produção de um currículo alinhado à 

Educação Escolar Indígena (SACRISTÁN, 

2000). 

 

1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O currículo é um elemento 

fundamental no contexto escolar, tendo em 

vista que ele orienta o trabalho do docente 

e a aprendizagem do educando. Os estudos 
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sobre o currículo são antigos, sabe-se que 

as teorias sobre o currículo começaram a 

ter maior importância a partir da história da 

democratização da sociedade nos anos de 

1970, cujos debates acabaram trazendo 

influências para as escolas, para a 

comunidade acadêmica, para o discurso 

político, bem como para a formação 

profissional. Dessa forma o currículo 

passou a ser foco de interesse público e 

influencia as políticas educacionais 

(MATTOS, 2014). 

Considerando que há diferentes 

maneiras de definir o currículo é possível 

compreendê-lo como “uma construção 

histórica e socialmente determinada e 

refere-se a uma prática condicionadora  

de si mesmo e de sua teorização” 

(MATTOS, 2014, p. 24). Assim, através 

dos seus determinantes, o currículo produz 

muitas representações nos grupos sociais, 

na escola e em seus agentes, professores, 

equipe pedagógica e alunos, e no contexto 

em que estão inseridos. Ele é constituído 

pelas práticas educativas, pelas ações dos 

docentes e pelas interações estabelecidas 

entre o professor, o aluno e os conteúdos. 

Nesse sentido a educação escolar 

indígena destaca-se por fomentar a 

aprendizagem e o ensinamento sobre a 

história e cultura indígena a partir dos 

métodos de concepção nacional, exibindo 

os mitos, a religião, suas lutas e suas 

aquisições, bem como seu legado cultural 

para a história da humanidade, 

modificando assim os paradigmas outrora 

estabelecidos, abdicando velhas práticas 

educacionais que, abordavam a história 

indígena como um processo de 

escravização. 

Embora os povos indígenas tenham 

conquistado o direito de ter uma educação 

escolar diferenciada, específica, 

intercultural e bilíngue, percebe-se que 

afirmam que “os desafios persistem na 

efetivação de direitos históricos garantidos 

pelos povos indígenas que veem a 

educação como um processo distinto da 

forma como compreendem as sociedades 

euro-descendentes” (SCARAMUZZA E 

NASCIMENTO, 2018, p. 551). 

 

1 O CURRÍCULO COMO 

ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR 

 

Os primeiros currículos nas escolas 

do Antigo Egito, da Suméria e da Grécia, 

tinham como eixo central a escrita, a 

matemática e as artes. Da escrita, ensinava-

se a leitura a todos, mas o ato de escrever, 

propriamente dito, ficava reservado às 

classes sociais economicamente 

favorecidas. As minorias, que chegavam 

até à escola, permaneciam três anos para 

aprender somente a ler, enquanto as 

crianças das classes dominantes 

continuavam para aprender a escrever 

(ALMEIDA, 1999). 
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Associam-se distintas concepções 

que derivam dos diversos modos de como 

a educação é concebida historicamente, 

bem como das influências teóricas que 

afetam e se fazem hegemônicas em um 

dado momento, com diferentes fatores 

socioeconômicos e políticos, que 

contribuem para que o currículo venha a 

ser entendido como o conteúdo a ser 

ensinado e aprendido, bem como as 

experiências de aprendizagem escolares a 

serem vividas pelos alunos (SILVA, 2015). 

O currículo é considerado um 

artefato social e cultural. Isso significa que 

ele é colocado na moldura mais ampla das 

determinações sociais de sua história, de 

sua produção contextual. Nesse sentido, o 

currículo não é um elemento inocente e 

neutro de transmissão desinteressada do 

conhecimento social. Está implicando em 

relação de poder, pois transmite visões 

sociais particulares e interessadas, 

produzindo identidades individuais e 

sociais particulares. Não é, portanto, um 

elemento transcendente e atemporal, tendo 

uma história vinculada à forma específica e 

contingente de organização da sociedade e 

da educação (SILVA, 2015). 

 

Para Fazenda (2011) o termo 

interdisciplinaridade vai para além da 

relação entre duas ou mais disciplinas, e 

advoga que a interdisciplinaridade engloba 

uma visão do todo. Com pressupostos 

teóricos e práticos que orientam observar a 

escola em seus diversos aspectos, como 

estrutura física, espaço físico geral, o 

contexto onde a escola está situada, e 

principalmente às pessoas que nela estão 

inseridas. E acrescenta que entre essas 

pessoas deve haver uma interação que 

envolva alunos, professores, gestores e 

comunidade. A autora enfatiza que sem a 

prática da interação e da solidariedade 

entre as pessoas da comunidade escolar, 

dos pais e da comunidade geral, não será 

possível construir parcerias entre escola e 

comunidade de modo a favorecer a 

interdisciplinaridade (FAZENDA, 2011). 

Para a efetividade das ações 

previstas no currículo, é fundamental a 

interação entre os sujeitos e coletividade 

em geral, com o desenvolvimento de 

atividades contextualizadas e 

interdisciplinares, entre os profissionais da 

educação. 

Com isso, a sinergia entre as 

políticas voltadas à questão indígena e de 

educação busca contribuir para o 

desenvolvimento de ações que favoreçam o 

acesso de crianças, adolescentes e jovens a 

escolhas mais saudáveis, de modo a 

superar os problemas e adversidades 

vivenciados nas comunidades (BRASIL, 

2011). 

Viu-se como indispensável, em 

síntese, organizar o currículo e conferir-lhe 

características de ordem, racionalidade e 
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eficiência. Daí os esforços de tantos 

educadores e teóricos e o surgimento de um 

novo campo de estudos. O campo do 

currículo tem sido associado, tanto em suas 

origens como em seu posterior 

desenvolvimento, às categorias de controle 

social e eficiência social, consideradas 

úteis para desvelar os interesses 

subjacentes à teoria e à prática emergente 

(MELATT, 1938). 

O currículo escolar – tanto em seu 

conceito, quanto em suas diferentes 

possibilidades de estrutura e organização, é 

uma construção social histórica e 

circunstanciada, que sofre interferências 

das mais distintas origens, em especial das 

exigências projetadas pelas intenções e 

políticas educacionais vigentes 

(ANTUNES, 1984). 

Em virtude dessa lógica, pode-se 

considerar que as demandas e agendas da 

primeira década do século XXI também 

condicionaram ações e reações em torno do 

currículo escolar. Assim, as reflexões 

sobre as representações produzidas pelos 

meios acadêmicos e expressas na produção 

científica indexada em periódicos, acerca 

da construção ou dinamização do currículo 

escolar da educação básica, trazendo como 

eixo condutor de análise o possível impacto 

das avaliações em larga escala como um 

dos fatores intervenientes nesse 

movimento (SANTOS, 2015). 

É certo que há pessoas de diversas 

correntes educacionais e políticas 

defendendo níveis mais elevados, 

currículos mais rigorosos em âmbito 

nacional e um sistema unificado de 

avaliação. Um currículo nacional 

envolveria a criação de novos exames, 

tarefa essa técnica, conceitual e 

politicamente difícil. Requeria o ensino de 

conteúdos mais rigorosos e, portanto, 

demandaria o engajamento dos professores 

em um trabalho mais exigente e mais 

estimulante. Os professores e 

administradores de ensino, portanto, 

seriam obrigados a aprofundar seus 

conhecimentos das matérias acadêmicas e 

mudar suas concepções sobre o próprio 

conhecimento e sobre o currículo, 

considerando as diferentes realidades da 

educação forma no país, a exemplo da 

Educação Escolar Indígena 

(FERNANDES, 2003). 

 

2 PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 

 

Foi desenvolvida uma revisão de 

literatura, não sistemática, de natureza 

qualitativa descritiva. Utilizou-se como 

fonte de pesquisa livros e documentos 

obtidos de bibliotecas físicas e virtuais. As 

categorias temáticas desenvolvidas após 

análise das fontes foram: diversidade e 

currículo, currículo e avaliação. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 DIVERSIDADE E CURRÍCULO 

 

A diversidade pode ser entendida 

como a construção histórica, cultural e 

social das diferenças, que são também 

construídas pelos sujeitos sociais ao longo 

do processo histórico e cultural, nos 

processos de adaptação ao meio social e no 

contexto das relações de poder 

(FERNANDES, 2003). 

É importante diagnosticar, 

entretanto, se a diversidade é apenas uma 

preocupação de um grupo de professores, 

de alguns coletivos de profissionais no 

interior das escolas e secretarias de 

educação ou se já alcançou um lugar de 

destaque nas preocupações pedagógicas e 

nos currículos. A questão pedagógica da 

diversidade tem sido pensada nos 

diferentes espaços sociais, sobre como lidar 

com a diversidade (MELATT, 1938). 

A diversidade é, portanto, um 

componente do desenvolvimento biológico 

e cultural da humanidade. Ela se faz 

presente na produção de práticas, saberes, 

valores, linguagens, técnicas artísticas, 

cientificas, representações do mundo, 

experiências de sociabilidade e ele 

aprendizagem. Que diversidade se pretende 

que esteja contemplada no currículo das 

escolas e nas políticas do currículo? Para 

responder a essa questão, fazem-se 

necessários alguns esclarecimentos e 

posicionamentos sobre o que entendemos 

por diversidade e currículo (SACRISTÁN, 

2000). 

A diversidade é norma da espécie 

humana: seres humanos são diversos em 

suas experiências culturais, são únicos em 

suas personalidades e são também diversos 

em suas formas de perceber o mundo. Seres 

humanos apresentam, ainda, diversidade 

biológica. Algumas dessas diversidades 

provocam impedimentos de natureza 

distinta no processo de desenvolvimento 

das pessoas. Como toda forma de 

diversidade é hoje, recebida na escola, há a 

demanda óbvia, por um currículo que 

atenda a essa universalidade (SANTOS, 

2015). 

 

3.2 CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

 

Avaliação é um termo bastante 

amplo. Na maioria das vezes, a tomada de 

decisão fica sob a responsabilidade dos 

professores e/ou do conselho de classe. Isso 

faz com que o peso da avaliação fique 

dobrado e coloca o professor no lugar 

daquele que deve realizar tal tarefa a partir 

de critérios previamente estabelecidos, de 

preferência, coletivamente (FAZENDA, 

2011). 

Entretanto, o professor deve 

estabelecer e respeitar princípios e critérios 

refletidos coletivamente, referenciados no 

projeto político-pedagógico, na proposta 
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curricular e em suas convicções acerca do 

papel social que desempenha a educação 

escolar. A escola é o lugar da construção da 

autonomia e da cidadania, a avaliação dos 

processos, das aprendizagens, da dinâmica 

escolar ou da própria instituição, não deve 

ficar sob a responsabilidade apenas de um 

ou outro profissional, é uma 

responsabilidade tanto da escola, como de 

cada um, em particular (ALMEIDA, 1999). 

Há a avaliação da aprendizagem dos 

estudantes, como parte de uma ação 

coletiva de formação. Ocorre, portanto, em 

várias esferas e com vários objetivos. Essa 

concepção é naturalmente incorporada nas 

práticas e se esquece de pensar sobre o que, 

de fato, está oculto e encoberto por ela. A 

avaliação é uma atividade orientada para o 

futuro. Avaliar-se para tentar manter ou 

melhorar nossa atuação futura. Essa é a base 

da distinção entre medir e avaliar, para o 

senso comum, aparece como sinônimo na 

medida, de atribuição de um valor em 

forma de nota ou conceito (ANTUNES, 

1984). Quando a avaliação acontece ao 

longo do processo, com o objetivo de 

reorientara-lo, recebe o nome de avaliação 

formativa e quando ocorre ao final do 

processo, com a finalidade de apreciar o 

resultado deste, recebe o nome de avaliação 

somativa (SILVA, 2015). 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Constatou-se como hipótese de 

solução as diversas que, um estudo 

cuidadoso da história do currículo na escola 

revela que quando se fala em formação 

humana, e em incluir cultura na escola, não 

se está falando em algo totalmente novo no 

processo de escolarização. Nesse sentido, 

ao tratar sobre a temática e as mudanças 

necessárias, logo emerge a importância da 

interdisciplinaridade, que o professor pode 

inserir em sua forma de pensar e agir diante 

de suas práticas pedagógicas. 

A história da educação indígena tem 

mostrado que não basta ter leis e discursos 

de boas intenções, são necessárias ações 

governamentais nas três esferas, garantindo 

a implementação de políticas públicas, 

capazes de romper com a situação de 

subordinação à qual se encontram a maioria 

das populações indígenas, que vêm 

manifestando sua indignação. 
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pelo ser humano como forma de buscar o progresso de maneira sustentável. Nesse sentido, a utilização 
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apresentar a importância da utilização dos jogos no processo de ensino-aprendizagem como 

instrumentos de ensino motivadores de imenso potencial de sociabilidade e interação, de 

desenvolvimento cognitivo e afetivo, de criatividade e emoção, que podem proporcionar momentos de 

interno interesse por parte dos alunos. Diante do exposto, é possível afirmar que a exploração do 

aspecto lúdico pode tornar- se uma técnica facilitadora na elaboração de conceitos, no reforço de 

conteúdo, na sociabilidade entre os alunos, na criatividade, no espírito de competição e cooperação, 
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INTRODUÇÃO 

 

Mesmo diante de tantas 

ferramentas inovadoras no campo da 

educação, tais como a informática, as 

multimídias, a interação via internet etc., 

tão importantes e em ascendência hoje, o 

professor ainda encontra muitas 

dificuldades em sala de aula, 

principalmente no que diz respeito à 

motivação dos alunos para a 

aprendizagem. 

Sabe-se que uma aula mais 

dinâmica e elaborada requer também 

mais trabalho por parte do educador; no 

entanto, o retorno pode ser bastante 

significativo, de qualidade e gratificante 

quando o docente se dispõe a criar novas 

maneiras de ensinar, deixando de lado a 

comodidade das aulas rotineiras. 

Muitas vezes, o desinteresse do 

educando é atribuído à falta de 

motivação, acarretada pelas 

metodologias de ensino baseadas em 

paradigmas conservadores, isto é, 

fundamentadas na transmissão de 

conhecimentos, com visão de ensino 

fragmentada e que não prioriza a 

complexidade e a visão de um aluno em 

sua totalidade, em que professor e 

educando aprendem juntos, de maneira 

crítica, reflexiva e transformadora. 

Dessa forma, o presente artigo 

objetiva apresentar a importância da 

utilização dos jogos no processo de 

ensino-aprendizagem como instrumentos 

de ensino motivadores de imenso 

potencial de sociabilidade e interação, de 

desenvolvimento cognitivo e afetivo, de 

criatividade e emoção, que podem 

proporcionar momentos de interno 

interesse por parte dos alunos. 

Deve-se considerar que as 

disciplinas de Química e Física, em 

especial, ainda são construídas de forma 

descontextualizada, distantes da prática. 

É importante pois, que o docente desperte 

o interesse do aluno pelos assuntos 

ensinados, e, para isso, é necessária a 

utilização de uma linguagem mais 

atraente, que aproxime os conteúdos o 

máximo possível da realidade de cada 

um, de modo a transformá-los em 

vivência. 

Cada professor tem uma 

metodologia própria e um estilo único de 

realizar o se trabalho, mas nem sempre 

consegue alcançar os seus objetivos 

porque os alunos apresentam 

dificuldades de aprendizagem das formas 

mais variadas. 

 

1 OS JOGOS EDUCATIVOS E 

LUDICIDADE 
 

Os jogos educativos tem se 

tornado atualmente uma alternativa 

metodológica e motivo de pesquisa de 

muitos educadores, tendo em vista que o 
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grande potencial dos jogos educativos é 

despertar o interesse do estudante, 

proporcionando uma educação lúdica, 

que, consequentemente, traz também o 

interesse pelos conteúdos envolvidos nos 

jogos, de modo a favorecer a criação de 

um ambiente motivador para a 

aprendizagem. Nesse sentido, é 

importante esclarecer, que 

 
A educação lúdica, além de 

contribuir e influenciar na 

formação da criança e do 

adolescente, possibilitando 

um crescimento sadio, um 

enriquecimento permanente, 

integra-se ao mais alto 

espírito de uma prática 

democrática enquanto 

investe em uma produção 

séria do conhecimento. Sua 

prática exige a participação 

franca, criativa, livre, crítica, 

promovendo a interação 

social e tendo em vista o forte 

compromisso de 

transformação e modificação 

do meio (ALMEIDA, 2003, 

p. 57). 

 

Os jogos educativos revelam a sua 

importância ao promoverem situações de 

aprendizagem que podem potencializar a 

construção do conhecimento, 

proporcionando a realização de 

atividades lúdicas e prazerosas e 

desenvolvendo a capacidade de 

participação ativa e a motivação. Como 

explica Moyles (2002, p. 21), “a 

estimulação, a variedade, o interesse, a 

concentração e a motivação são 

igualmente proporcionados pela situação 

lúdica”. 

Jogando, o indivíduo se depara 

com o desejo de vencer, o que lhe 

provoca uma sensação agradável, pois as 

competições e os desafios propiciam 

situações que mexem com os impulsos. 

Nesse contexto Kishimoto (2009) aponta 

que 

 

A utilização do jogo 

potencializa a exploração e a 

construção do conhecimento, 

por contar com a motivação 

interna, típica do lúdico, mas 

o trabalho pedagógico requer 

a oferta de estímulos externos 

e a influência de parceiros, 

bem como a sistematização 

de conceitos em outras 

situações que não jogos 

(KISHIMOTO, 2009, p. 37). 

 

Diante da afirmação de 

Kishimoto (2009), se deve ressaltar que 

os jogos educativos são apenas 

alternativas didáticas, pois o estudante 

não constrói o seu conhecimento 

simplesmente por meio de jogos. 

É importante que os jogos 

educativos sejam utilizados como 

instrumentos de apoio, constituindo 

elemento útil tanto na introdução quanto 

na fixação e na avaliação de conteúdos 

apreendidos anteriormente. Em 

contrapartida, se pode afirmar que essa 

ferramenta de ensino pode ser instrutiva 

quando transformada numa disputa 



48  Rev. Dimensão, Maceió, v. 9, n.1, p. 45-58, abr/jun, 2022 

 

  

divertida que consiga, de forma sutil, 

contribuir para o desenvolvimento 

cognitivo do estudante. Portanto, “o jogo 

não pode ser visto, apenas, como 

divertimento [...], pois ele favorece o 

desenvolvimento físico, cognitivo, 

afetivo, social e moral” (KISHIMOTO, 

2009, p. 95). 

Em se tratando de jogos no 

ensino, é fundamental a existência de 

uma relação entre o jogo e a 

aprendizagem que seja marcada pelo 

envolvimento tanto do professor quanto 

do aluno. Nesse envolvimento, ambos 

podem ser inseridos, à sua maneira, no 

processo de ensino-aprendizagem e 

experimentar o prazer das apropriações 

necessárias para a aquisição de 

conhecimentos. 

É possível perceber, mediante 

experiencias na área educacional, que 

estudo e brincadeira ainda ocupam 

momentos distintos na vida dos alunos e, 

dessa forma, o lúdico perde os seus 

referenciais e o seu real significado. 

Além disso, a exploração do aspecto 

lúdico, bem como a utilização de jogos 

educativos em sala de aula, ainda é 

limitada a poucos educadores, talvez por 

ser uma técnica que exige mais trabalho 

por parte do professor, seja na 

construção, seja na aplicação dos jogos 

ou, ainda pela própria opção 

paradigmática do docente. 

Muitas vezes, o professor não 

entende o estudante simplesmente porque 

não o conhece. A necessidade de ensinar 

os conteúdos é tão grande e tão cobrada 

que o educador acaba esquecendo, ou até 

mesmo ignorando, que os alunos também 

tem seus problemas e emoções. 

É válido ressaltar que os alunos 

necessitam de muito mais do que 

simplesmente ouvir, escrever e resolver 

atividades que atendam ao currículo 

proposto para o ano letivo. Assim é 

possível ir além e proporcionar a eles 

momentos de harmonia, diversão e 

brincadeiras, em busca da aprendizagem 

e da convivência saudável com as suas 

próprias emoções (FIALHO, 2013). 

É essencial que o professor 

busque sempre novas ferramentas de 

ensino, procurando diversificar as suas 

aulas e, assim, torná-las mais 

interessantes e atraentes para os seus 

alunos. 

O trabalho com jogos vem atender 

a essa necessidade como opção 

diferenciada que pode ser utilizada de 

várias formas e em diversos momentos de 

ensino. 

Os jogos educativos podem 

contribuir para o desenvolvimento de 

habilidades físicas ligadas tanto aos 

movimentos do corpo quanto ao uso dos 

sentidos. De acordo com Dohme (2008, 

p. 80), “nesta segunda categoria estão os 
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jogos de observação, que trabalham com 

a astucia, memória, identificação de 

semelhanças, diferenças e composição de 

conjuntos”. 

A habilidade intelectual também 

pode ser desenvolvida por meio dos 

jogos, ou seja, “os jogos podem provocar 

o desenvolvimento intelectual de forma 

direta usando- se jogos cujo objetivo 

requeira inteligência e raciocínio e de 

forma indireta usando-se o raciocínio 

estratégico para a conquista de um 

objetivo que poderá ser físico, artístico 

etc.” (DOHME, 2008, p. 82). 

A aplicação de jogos educativos 

propicia uma interação natural entre os 

alunos, com momentos de grande 

vivência em que há a manifestação de 

indagações, a formulação de estratégias e 

a verificação de erros e acertos para 

futuras reformulações e planejamentos de 

novas ações. Dessa maneira, é possível 

dizer que esse recurso pedagógico pode 

contribuir também para o 

desenvolvimento social. 

 

2 O PROFESSOR COMO 

MEDIADOR DA ATIVIDADE 

LÚDICA SOB O PARADIGMA DA 

COMPLEXIDADE 

 

A constituição da práxis docente 

se contempla na capacidade que o 

professor tem para refletir, criar e buscar 

alternativas práticas a partir de sua 

vivência no dia a dia em sala de aula. Na 

relação dialética e conflituosa entre teoria 

e prática que ocorre no cotidiano escolar 

é que o docente tido como iniciante 

aprende a ser efetivamente professor. 

Mudanças em práticas 

pedagógicas exigem a postura e o 

dinamismo de educadores curiosos e 

entusiasmados abertos a novas 

descobertas, que queiram motivar e 

dialogar e, principalmente, que trabalhem 

tendo como base um paradigma inovador 

ou da complexidade. 

O paradigma da complexidade 

desafia o professor a pensar e 

desenvolver sua práxis contemplando 

múltiplas tendências, a admitir e entender 

as conquistas dos diferentes períodos e 

agregá-las à sua prática docente. Tal 

paradigma exige metodologias 

diferenciadas tanto no ato de ensinar 

quanto no ato de aprender. Behrens (2007, 

p. 445), afirma que “o paradigma 

inovador, emergente ou da 

complexidade, propõe uma visão crítica, 

reflexiva e transformadora na Educação e 

exige a interconexão de múltiplas 

abordagens, visões e abrangências”. A 

autora ressalta que, 

 

A prática pedagógica em 

todas as áreas de 

conhecimento tem disso 

desafiada pela necessidade  

de buscar o paradigma da 

complexidade na tentativa 

de superar a visão dualista e 
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reducionista que ainda 

perdura na prática 

pedagógica de muitos 

professores que atuam nas 

universidades (BEHRENS, 

2007, p. 445). 

 

Portanto, os docentes que 

desenvolvem uma prática pedagógica 

voltada para a transformação buscam a 

cada dia novos métodos de ensinar e 

novas maneiras de resgatar o interesse do 

estudante pelo aprender. Conforme 

Moran (2008, p. 29), “os grandes 

educadores atraem não só pelas suas 

ideias, mas pelo contato pessoal. Dentro 

ou fora da aula, chama a atenção. Há 

sempre algo surpreendente e diferente no 

que dizem, nas relações que estabelecem, 

na forma de olhar, de comunicar-se, de 

agir”. 

A utilização de jogos no processo 

de aprendizagem de Física e Química 

exige um professor que organize 

situações de ensino que possibilitem ao 

aluno a tomada de consciência com 

relação ao significado do conhecimento a 

ser adquirido e que entenda o jogo como 

uma alternativa diferenciada para o 

aprendizado. 

Partindo desses pressupostos, 

segundo Moura (2009), é preciso entender 

que 

 

O professor vivencia a 

unicidade do significado do 

jogo e de material 

pedagógico, na elaboração da 

atividade de ensino, ao 

considerar, nos planos 

afetivos e cognitivos, os 

objetivos, a capacidade do 

estudante, os elementos 

culturais e os instrumentos 

(materiais e psicológicos) 

capazes de colocar o 

pensamento da criança em 

ação (MOURA, 2009, p. 84). 

 

Desse modo, o papel do educador 

é o de mediador da ação pedagógica, o 

sujeito que organiza, intervindo quando 

necessário, de maneira a auxiliar o aluno 

nas atividades diversas, inclusive na 

prática com jogos, favorecendo a 

aprendizagem. 

Como o jogo constitui uma ação 

educativa, cabe ao professor “organizá-la 

de forma que se torne atividade que 

estimule auto estruturação do estudante” 

(MOURA, 2009, p. 85). 

Portanto, a utilização de jogos no 

ensino de Física e Química, assim como 

de outras disciplinas, pode contribuir 

tanto para a formação do estudante 

quanto para a formação efetiva do 

professor, pois, observando as tentativas 

de erros e acertos daquele, este poderá 

buscar meios de aprimoramento em sua 

práxis pedagógica. 

Freire (2009) deixa uma reflexão 

básica com relação à dinâmica desse 

processo 
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Toda prática educativa 

demanda a existência de 

sujeitos, um que, ensinando, 

aprende, outro que, 

aprendendo, ensina, daí o seu 

cunho gnosiológico; a 

existência de objetos, 

conteúdo a serem ensinados e 

aprendidos; envolve o uso de 

métodos, de técnicas, de 

materiais, implica, em função 

de seu caráter diretivo, 

objetivo, sonhos, utopias, 

ideais (FREIRE, 2009, p. 69). 

 

Ao escolher atividades lúdicas 

para trabalhar conteúdos de Física e 

Química, é preciso que o professor tenha 

muitos claros os objetivos que pretende 

alcançar com o jogo proposto, garantindo 

que este não seja visto pelos estudantes 

apenas como divertimento e, ao mesmo 

tempo, que esteja de acordo com a faixa 

etária na qual se encontram os alunos. 

Assim, segundo Campos, Bortoloto e 

Felício (2002), 

 

O jogo ganha um espaço 

como a ferramenta ideal da 

aprendizagem, na medida em 

que propõe estimulo ao 

interesse do estudante, 

desenvolve níveis diferentes 

de experiência pessoal e 

social, ajuda a construir suas 

novas descobertas, 

desenvolve e enriquece sua 

personalidade, e simboliza 

um instrumento pedagógico 

que leva o professor à 

condição de condutor, 

estimulador e avaliador da 

aprendizagem. 

A inserção do lúdico em práticas 

educativas pode proporcionar uma série 

de vantagens e desvantagens que, com 

base em autores como Kishimoto (2009), 

Machado et al. (1990) e Corbalán (1996) 

e nas investigações de Grando (2000, p. 

35), “devem ser refletidas e assumidas 

pelos educadores, ao se proporem a 

desenvolver um trabalho pedagógico com 

os jogos”. 

Tendo como base as afirmações 

de Grando (2000), nas figuras a seguir 

serão apontadas de forma sintetizada e 

por meio de mapas conceituais, as 

vantagens e as desvantagens quanto à 

inserção do lúdico em contextos 

educacionais. 

A figura 1 apresenta, na forma de 

um mapa conceitual, algumas das 

vantagens da utilização de jogos 

educativos em práticas educativas tanto 

para o ensino de Química quanto para o 

ensino de outras ciências. 

 

Figura 1 – Vantagens dos jogos 

educativos 

 
Fonte: Grando (2000). 
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O mapa conceitual da figura 2 

aponta algumas das desvantagens da 

utilização de jogos educativos em práticas 

de ensino, apresentadas mais como alerta 

aos professores que utilizam essa 

metodologia, pois compreendem 

situações possíveis de serem evitadas. 

 

Figura 2 – Desvantagens dos jogos 

educativos 

 
Fonte: (2000). 

 

Diante das vantagens 

proporcionadas pela utilização dos jogos 

em contextos educacionais e das 

desvantagens que apontam o professor 

como o principal responsável pelo 

sucesso ou insucesso dessa metodologia 

de ensino, torna-se fundamental elucidar 

que a opção pelo uso de jogos educativos 

como alternativa ao trabalho docente 

implica uma série de cuidados, 

principalmente com relação às regras 

exigidas para uma aplicabilidade efetiva. 

Assim, será apresentado na seção 

seguinte os cuidados que o educador deve 

ter ao levar um jogo para a sala de aula. 

 

 

 

3 PRECAUÇÕES NA UTILIZAÇÃO 

DE JOGOS COMO ALTERNATIVA 

À PRÁTICA DOCENTE 

 

Os jogos no ensino de Física e 

Química podem introduzir uma 

linguagem especifica, que aos poucos 

pode incorporar conceitos formais e 

apresentar informações importantes, 

levando o aluno a criar significados para 

os conceitos físicos e químicos. 

 

O jogo, como promotor da 

aprendizagem e do 

desenvolvimento, passa a ser 

considerado nas práticas 

escolares como importante 

aliado para o ensino, já que 

colocar o estudante diante de 

situações de jogo pode ser 

uma boa estratégia para 

aproximá-los dos conteúdos 

culturais a serem veiculados 

na escola, além de poder estar 

promovendo o 

desenvolvimento de novas 

estruturas cognitivas 

(MOURA, 2009, p. 80). 

 

Assim, esse importante aliado 

pode contribuir, em especial para a 

aprendizagem de conceitos de física e 

química, porém a aplicação de jogos em 

sala de aula exige que o professor tome 

alguns cuidados, como os examinados a 

seguir, apontados por Fialho (2013): 

 

 Experimentação dos jogos – é 

fundamental que o docente teste o 

jogo antes de levá-lo aos estudantes 
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com o intuito de serem evitadas 

surpresas indesejáveis durante a 

execução da atividade, observando se 

as questões envolvidas estão corretas 

e se as peças do jogo estão completas. 

Experimentando o jogo, o educador 

pode, também, definir o número de 

grupos e de componentes que poderá 

formar para a efetivação da atividade, 

além de computar o tempo necessário 

para a realização dela. 

 

 Síntese dos conteúdos 

mencionados em cada jogo – 

geralmente, o jogo é apresentado aos 

alunos quando estes já têm 

conhecimento dos conteúdos 

envolvidos na atividade; portanto, 

antes de ser iniciado o jogo 

propriamente dito, é importante que 

o docente faça um comentário breve 

sobre os conteúdos que estarão 

presentes na atividade. Quando o 

jogo é utilizado como assunto 

introdutório, não há necessidade 

dessa síntese; 

 

 Verificação das regras – quando o 

aluno não compreende as regras, ele 

perde o interesse pelo jogo. Dessa 

forma, as normas devem ser bem 

claras e sem muita complexidade, a 

fim de motivar o aluno, buscando-se 

o seu interesse pelo desafio, pelo 

desejo de vencer e, 

consequentemente, pela 

aprendizagem. 

 

 A pontuação nos jogos – esse 

requisito é muito importante, pois 

constitui um fator motivacional 

muito marcante, uma vez que 

provoca desafios dentro do jogo. A 

pontuação suscita no educando o 

sentimento de competição e, por não 

querer perder, ele se esforça para 

resolver a problemática do desafio, 

justamente para conseguir a melhor 

pontuação e vencer o jogo. Nessa 

disputa, o aluno se apropria dos 

conteúdos envolvidos no jogo com 

diversão. 

 

 Proposta de atividades 

relacionadas ao conteúdo dos jogos 

– esse item é opcional, pois cada 

professor tem uma maneira de 

desenvolver as suas atividades e de 

conduzir as suas aulas, mas, 

dependendo do jogo desenvolvido 

com os alunos, é interessante que o 

docente prepare antecipadamente 

algumas atividades relacionadas aos 

conteúdos envolvidos no jogo, para 

que este tenha realmente um valor 

significativo, um objetivo 

educacional e didático. No entanto, 

não se pode exagerar na quantidade 
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de atividades, pois dessa forma o 

aluno também pode perder o 

interesse pelo jogo por sentir-se na 

obrigação de jogar apenas para 

aprender. 

 

Se o professor tomar esses 

cuidados, perceberá que o jogo tem muito 

a contribuir no processo de ensino-

aprendizagem. 

Para finalizar será deixado como 

sugestão, um jogo que pode ser aplicado 

na aula de Química, que ao que abordar a 

tabela periódica, através do jogo Pif-Paf 

de Química, objetiva estimular o 

raciocínio logico, aperfeiçoando a 

capacidade de concentração, exercitando 

a memória e o raciocínio, facilitando com 

isso a aprendizagem. 

 

 Jogo Pif-Paf de Química – A Tabela 

Periódica 

 

Para que os alunos entendam a 

importância da organização dos 

elementos químicos na construção da 

tabela periódica atual, Fialho (2013) 

propôs um jogo de cartas onde o aluno 

pode aprender brincando. 

 

Como jogar cartas é uma 

atividade divertida, 

interessante e atrativa, 

possibilita momentos 

prazerosos e uma 

socialização muito grande. O 

estudante aprende brincando, 

pois, sua atenção encontra-se 

voltada ao jogo. Por meio de 

jogos com cartas, o aluno 

busca muitas alternativas, usa 

o raciocínio pra desenvolver 

estratégias, sempre no intuito 

de vencer. E, nessa situação 

do querer vencer, ele acaba 

refazendo conceitos e, sem 

perceber aprende (FIALHO, 

2013, p. 109). 

 

Desse modo, sabendo que os 

jogos com cartas são muito comuns no 

meio estudantil e a atração dos alunos por 

esse tipo de jogo é enorme, o professor 

pode apresentar um tema em Química, 

assim como em outras disciplinas, 

utilizando por exemplo o jogo Pif-Paf, 

para revisar e/ou reforçar conteúdos, 

contribuindo dessa forma para a 

aprendizagem do aluno, 

Assim, no jogo Pif-Paf de 

Química, conforme Fialho (2013), cada 

aluno é responsável pelo conhecimento 

do tema envolvido no jogo, pois não há 

parceria; trata- se de um jogo em que o 

bom observador cria as estratégias a 

serem utilizadas para vencer. “Embora 

seja atribuída a esse jogo uma origem 

indefinida e existam jogos muitos 

parecidos em outros países, pesquisas 

indicam que o mais provável é que seja 

mesmo uma criação brasileira” 

(FIALHO, 2013, p. 102). 

Esse jogo normalmente é 

disputado com a utilização de dois 
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baralhos, com exceção dos curingas. 

Partindo do princípio de que “as pessoas 

elaboram o novo conhecimento e o 

entendimento com base no que já sabem 

e naquilo em que acreditam” (Bransford; 

Brown; Cocking, 2007, p. 27), o jogo Pif-

Paf pode ser utilizado como uma opção 

diferente para relacionar, fixar e/ou 

revisar alguns metais importantes, bem 

como os semimetais, os não metais e os 

gases nobres, isto é, algumas das 

classificações da tabela periódica. 

Assim, o Pif-Paf pode ser 

adaptado aos conteúdos de química 

citados, porém é essencial que o 

professor faça um breve comentário para 

recordar esse conteúdo. É valido ressaltar 

também a importância e a relevância de 

se propor ao aluno um jogo que explore 

a tabela periódica, pois, compreendendo 

a sua organização, torna-se “possível 

retirar inúmeras informações e prever 

facilmente algumas propriedades dos 

elementos. Assim, o ensino da tabela 

periódica não pode deixar de se iniciar 

pelo estudo da sua organização” 

(RAMOS, 2004, p. 49). 

Para realização do jogo Pif-Paf de 

Química sugere-se que sejam utilizados 

os seguintes elementos da tabela 

periódica: 

Metais: Lítio, sódio, potássio, rubídio, 

césio, frâncio, berílio, magnésio, cálcio, 

estrôncio, bário, rádio, escândio, titânio, 

vanádio, cromo, manganês, ferro, 

cobalto, níquel, cobre, zinco, gálio, índio, 

tálio, alumínio, estanho e chumbo; 

Semimetais: Carbono, nitrogênio, 

oxigênio, flúor, fosforo, enxofre, cloro, 

selênio, bromo, iodo e ástato; 

Não metais: Boro, silício, 

germânio, arsênio, antimônio, telúrio e 

polônio; Gases nobres: Hélio, neônio, 

argônio, kripronio, xenônio e radônio. 

É importante enfatizar que o 

objetivo proposto pelo jogo é revisar o 

conteúdo químico, aprimorando esses 

conhecimentos. Além disso, pretende-se 

estimular o raciocínio logico, 

aperfeiçoando a capacidade de 

concentração, exercitando a memória e o 

raciocínio, facilitando com isso a 

aprendizagem. Na confecção do Pif-Paf 

de Química, são necessários os materiais 

da lista que segue: cartolina, tesoura, 

canetas coloridas, com quatro cores, por 

exemplo: vermelha (metais), verde 

(semimetais), amarelo (não metais) e azul 

(gases nobres). 

De posse do material, orienta-se 

que o professor observe os seguintes 

procedimentos, considerando as medidas 

em tamanho normal de uma carta de 

baralho convencional: recortar 104 

retângulos com as medidas de 5,5 cm de 

largura por 8,5 cm de altura; escrever os 

metais escolhidos na cor vermelha, os 

semimetais na cor verde, os não metais 
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em amarelo e os gases nobres em azul. 

Para esse jogo é necessário confeccionar 

dois baralhos iguais. 

Regras do jogo: O professor deve 

observar atentamente as regras do Pif-Paf 

de Química, pois é um jogo que exige um 

pouco mais de atenção dos alunos por 

apresentar regras mais minuciosas. 

 

- O Pif-Paf de Química pode ser jogado 

por grupos de 4 a 8 participantes; 

- Os 2 jogos de baralhos são colocados na 

mesa; 

- Um dos baralhos é usado para designar 

quem dará as cartas, ou seja, cada 

participante pega uma carta do monte 

escolhido e aquele que tirar uma carta 

diferente de todos é quem dará as cartas. 

Se uma rodada não for suficiente, faz-se 

necessária uma nova rodada, até que isso 

aconteça. Por exemplo: se 3 participantes 

tirarem metal e apenas 1 tirar não metal, 

este último é quem dará as cartas. 

- O aluno que dará as cartas deve 

embaralhar os 2 baralhos juntos e 

distribuir 9 cartas para cada participante. 

- De posse das cartas, cada participante 

observa se já tem formação para o início 

do jogo, colocando os metais lado a lado 

e fazendo o mesmo com os não metais, os 

semimetais e os gases nobres. 

- Inicia a jogada o participante que estiver 

imediatamente à direita do carteador. 

- O iniciante do jogo compra uma carta do 

monte, o qual deve ficar voltado para 

baixo. 

- Se a carta lhe servir, o iniciante fica com 

ela e descarta a que não lhe favorece. 

- O próximo jogador pode comprar a 

carta que foi descartada pelo iniciante ou, 

se esta não lhe servir, comprar uma do 

monte e assim sucessivamente. 

- O jogo se compõe da seguinte formação: 

combinação de 3 cartas (trinca). 

- Formações do jogo: combinação de 

uma trinca – 3 cartas cujos elementos 

pertençam à mesma classificação – ou 

sequência – 3 cartas dispostas 

sequencialmente nesta exata ordem: 

metal, semimetal e não metal. Ou seja, os 

naipes são substituídos pelas 

classificações. 
 

- Ganha a rodada o jogador que formar 3 

trincas, porém, em razão da porcentagem 

maior de metais, o estudante só pode 

formar 2 trincas utilizando elementos 

dessa classificação e 1 trinca utilizando 

elementos de outra classificação, além 

das 3 sequências; no entanto, a sequência 

também pode ser combinada com 1 ou 2 

trincas, dependendo da estratégia de 

formação de cada aluno. 

Pontuação: 

- Cada participante inicia o jogo com 10 

pontos. 

- O jogador que bater com 9 cartas, ou 

seja, 3 trincas ou 3 sequências ou ainda 
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trincas combinadas com sequências, 

permanece com a pontuação atual e os 

demais 1 ponto cada um. 

- O participante que bater com as 10 

cartas permanece com a pontuação atual e 

os demais perdem 2 pontos cada. Como 

acontece isso? São estratégias do jogo: às 

vezes, o aluno já está com a partida ganha 

em mãos, mas prefere esperar aparecer 

outra carta de mesma classificação para 

bater com as 10 cartas, pois assim ganha 

mais pontos. 

- Vence o jogo quem fizer o maior número de 

pontos. 

- O professor estipula quantas rodadas serão 

necessárias para o jogo, conforme seu 

objetivo da aula. 

 

CONCLUSÃO 

 

Uma aula dinâmica, elaborada e 

motivadora requer mais trabalho por parte 

do professor; no entanto, é possível que 

haja um retorno significativo e gratificante 

se ele se dispuser a criar novas maneiras 

de ensinar, inserindo em sua prática 

pedagógica metodologias diversificadas, 

aliadas a materiais didáticos inovadores 

que levem o aluno a querer aprender. 

A partir do exposto no presente 

artigo se pode compreender que a eficácia 

do processo de ensino-aprendizagem 

depende, entre outros fatores, de um 

conhecimento adequado da parte do 

professor, sobre os temas que deverá 

abordar relacionados com a realidade do 

aluno, além de estratégias pedagógicas 

utilizadas em sala de aula. 

Por isso, é importante que o 

professor esteja sempre se atualizando, e 

em constante formação, a fim de ajudá-lo 

a aprimorar seus conhecimentos, tanto na 

área pedagógica quanto nos temas de 

Física e Química. 

Assim, enfatiza-se que a 

exploração do aspecto lúdico pode tornar-

se uma técnica facilitadora na elaboração 

de conceitos, no reforço de conteúdo, na 

sociabilidade entre os alunos, na 

criatividade, no espírito de competição e 

cooperação, de modo a tornar o processo 

de aprendizagem motivador e agradável. 
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RESUMO 
 

A tecnologia assistiva refere-se a todo o conjunto de recursos e serviços que promovam, com 

o maior grau de autonomia possível, a participação social das pessoas com deficiências, 

incapacidades ou mobilidade reduzida e o seu direito a uma existência mais independente e, 

consequentemente, de melhor qualidade. Ela se utiliza de conhecimentos interdisciplinares a 

fim de atender às diversas necessidades de cada pessoa, especificamente, isso tudo com o 

intuito de oferecer-lhe produtos, soluções, procedimentos, táticas, práticas e serviços que lhe 

permitam autonomia, bem-estar, independência e melhor qualidade de vida, atingindo, dessa 

forma, a verdadeira inclusão social. O presente artigo objetivando ressaltar a importância da 

tecnologia assistiva na mediação dos processos inclusivos, apresentará um breve estudo acerca 

das categorias e modelos de tecnologia assistiva, comparando alguns recursos didáticos 

adaptados e relacionando a tecnologia assistiva à acessibilidade. Para tanto, foi desenvolvida 

uma revisão de literatura, onde utilizou-se como fonte de pesquisa livros, artigos, periódicos e 

documentos obtidos de bibliotecas físicas e virtuais. A tecnologia assistiva tende a aumentar e 

ampliar seus serviços, seus atendimentos e suas disponibilidades na área educacional. Cabe 

aos professores sempre buscar as novidades ofertadas e, principalmente, divulgar entre seus 

pares as descobertas, criações e achados desse universo tão amplo e importante para a inclusão 

dos alunos com necessidades especiais. Assim, o papel dos docentes e dos demais cidadãos é 

agir para construir uma sociedade melhorada, transformada e que veja todos as diferenças 

como características que tornam cada um como um ser único. 
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INTRODUÇÃO 

 
A Tecnologia Assistiva (TA) é um 

dos recursos de que o professor pode fazer 

uso para que todo o potencial de ensino 

seja explorado, com o intuito de que a 

maior quantidade e a maior qualidade de 

avanços aconteçam e sejam favoráveis à 

evolução das funções mentais superiores, 

da mediação simbólica e da elaboração de 

conceitos por parte dos alunos, inclusive 

dos que, em virtude de suas deficiências, 

estão em evidente ligação com a inclusão 

educacional (VARA, 2020). 

A expressão tecnologia assistiva 

surgiu em 1988 na legislação norte-

americana como assistive technology.  

Ela se apresenta em conformidade com 

as  normas que regulam os direitos das 

pessoas com deficiência nos Estados 

Unidos. Tal determinação legal 

possibilitou aos norte-americanos 

benefícios de serviços especializados e 

acesso a recursos para aqueles que 

necessitam ter uma vida mais 

independente e que, de alguma forma, 

estão excluídos do contexto social em que 

vivem (BERSCH, 2017). 

O termo tecnologia assistiva é de 

uso recente no Brasil, visto que, na 

legislação, sua denominação é variada, 

com uso de denominações tais como 

tecnologia de apoio, ajudas técnicas, entre 

outras. Porém, há discordância sobre 

escolha desses outros termos, visto que a 

abrangência da tecnologia assistiva é maior 

do que apenas o uso de um dispositivo ou 

de uma aparelhagem; ela engloba também 

metodologias e serviços. 

Dessa forma, o Comitê de Ajudas 

Técnicas (CAT) estabeleceu, para que 

sejam assim oficialmente reconhecidos, o 

termo tecnologia assistiva (sempre no 

singular), por ser ele mais compatível com 

a área de conhecimento que abrange. De 

acordo com Bersch (2017), os recursos 

variam de uma simples bengala a um 

complexo sistema computadorizado. 

Entre eles, a autora cita brinquedos 

e roupas adaptados, computadores, 

softwares e hardwares especiais que 

contemplam questões de acessibilidade, 

aparelhos para adequação da postura 

sentada, recursos para mobilidade manual 

e elétrica, equipamentos de comunicação 

alternativa, chaves e acionadores especiais, 

aparelhos de escuta assistiva, auxílios 

visuais, materiais protéticos e milhares de 

outros itens confeccionados ou disponíveis 

comercialmente (BERSCH, 2017). 

Em conformidade com a mesma 

autora (Bersch, 2017), os serviços são 

aqueles proporcionados profissionalmente 

à pessoa com deficiência buscando que ela 

selecione, obtenha ou use um instrumento 

de tecnologia assistiva. Como exemplo, 

pode-se citar avaliações, experimentação e 

treinamento de novos equipamentos. 
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O estudo da tecnologia assistiva 

constitui um assunto bastante amplo, em 

virtude de sua complexidade, de suas 

várias perspectivas atualmente em debate 

ou da constante inovação que o acompanha. 

Devemos, sem dúvida nenhuma, 

considerar também as determinações legais 

que exigem seu uso e sua aplicação 

principalmente na defesa e na implantação 

de um espaço democrático inclusivo. 

Sendo assim, na construção de um espaço 

inclusivo, temos de ter clareza quanto aos 

objetivos do estudo da tecnologia assistiva. 

Assim, o presente artigo 

objetivando ressaltar a importância da 

tecnologia assistiva na mediação dos 

processos inclusivos, apresentará um breve 

estudo acerca das categorias e modelos de 

tecnologia assistiva, comparando alguns 

recursos didáticos adaptados e relacionando 

a tecnologia assistiva à acessibilidade. 

Para tanto, foi desenvolvida uma 

revisão de literatura, onde utilizou-se como 

fonte de pesquisa livros, artigos, periódicos 

e documentos obtidos de bibliotecas físicas 

e virtuais. A escolha por essa temática 

fundamenta-se no fato de que se deve 

considerar que os profissionais da área de 

educação necessitam das informações 

provenientes desses recursos, 

principalmente para que verifiquem que a 

tecnologia assistiva procura atender às 

pessoas com deficiência, transtorno global 

de desenvolvimento ou altas 

habilidades/superdotação por meio de 

ferramentas, recursos e serviços, dando 

suporte para que tais indivíduos possam 

desenvolver as atividades que desejam de 

forma satisfatória, buscando, portanto, 

uma melhoria da qualidade de vida e 

realizando a inclusão social 

Desse modo, este estudo oferece 

uma reflexão acerca da tecnologia assistiva 

na mediação dos processos inclusivos, 

podendo assim contribuir para a formação 

profissional e pessoal dos leitores. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão de 

literatura tradicionall, não sistemática, 

descritiva, de natureza qualitativa e 

bibliográfica, já que a analise se realizou 

em diversas fontes de pesquisas como 

conteúdo de livros, artigos científicos, 

sites, dissertação, teses e bibliográfias 

virtuais. 

 
1 A TECNOLOGIA ASSISTIVA NA 

MEDIAÇÃO DOS PROCESSOS 

INCLUSIVOS 

 

A tecnologia assistiva refere-se a 

todo o conjunto de recursos e serviços que 

promovam, com o maior grau de 

autonomia possível, a participação social 

das pessoas com deficiências, 

incapacidades ou mobilidade reduzida e o 

seu direito a uma existência mais 



62  Rev. Dimensão, Maceió, v. 9, n.1, p. 59-83, abr/jun, 2022 

 

  

independente e, consequentemente, de 

melhor qualidade. Para tal, ela se utiliza de 

conhecimentos interdisciplinares a fim de 

atender às diversas necessidades de cada 

pessoa, especificamente, isso tudo com o 

intuito de oferecer-lhe produtos, soluções, 

procedimentos, táticas, práticas e serviços 

que lhe permitam autonomia, bem-estar, 

independência e melhor qualidade de vida, 

atingindo, dessa forma, a verdadeira 

inclusão social (COSTA, 2020). 

O CAT, instituído pela Portaria n. 

142/2006 (BRASIL, 2006), sugere que, 

 
Tecnologia assistiva é uma área 

do conhecimento, de 

característica interdisciplinar, 

que engloba produtos, recursos, 

metodologias, estratégias, 

práticas e serviços que objetivam 

promover a funcionalidade, 

relacionada à atividade e 

participação de pessoas com 

deficiência, incapacidades ou 

mobilidade reduzida, visando 

sua autonomia, independência, 

qualidade de vida e inclusão 

social (BRASIL, 2007). 

 

Para que a tecnologia assistiva 

possuísse bases e diretrizes que regulassem 

os direitos de seus usuários, houve a 

necessidade de criar categorias e objetivos, 

promovendo, dessa forma, base legal de 

fundos para a sua aquisição, acesso e 

utilização. Isso a princípio, nos Estados 

Unidos, e depois, no Brasil. 

 

No Brasil, o uso da expressão 

tecnologia assistiva é recente, sendo 

muitas vezes usada com o mesmo 

significado de tecnologia de apoio ou 

ajudas técnicas, até mesmo na legislação, 

como acontece no Decreto n. 3.298, de 20 

de dezembro de 1999 (Brasil, 1999), e no 

Decreto n. 5.296, de 2 de dezembro de 

2004 (Brasil, 2004), que regulamenta as 

Leis n. 10.048, de 8 de novembro de 2000 

(Brasil, 2000) e n. 10.098, de 19 de 

dezembro do mesmo ano (Brasil, 2000, p. 

6): “os elementos que permitem compensar 

uma ou mais limitações funcionais 

motoras, sensoriais ou mentais da pessoa 

portadora de deficiência, com o objetivo de 

permitir-lhe superar as barreiras da 

comunicação e da mobilidade e de 

possibilitar sua plena inclusão social”. 

 

1.1 A Mediação dos Processos 

Inclusivos sob a Perspectiva da 

Concepção Sócio- Histórica de Vygotsky 

 

A mediação é um processo que exige pelo 

menos dois elementos: a pessoa com 

deficiência e o universo em que está 

inserida, buscando aumentar a 

possibilidade de relação entre eles por meio 

da Tecnologia Assistiva (COSTA, 2020). 

A noção de mediação associa-se 

uma concepção sócio-histórica de 

Vygotsky, psicólogo russo, que entende o 

ser humano como um ser biológico, 

histórico e social, isto é, alguém inserido 
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em determinada sociedade e que interage 

com outros seres humanos. Assim, o sujeito 

cria uma cultura que o molda e que é, ao 

mesmo tempo, por ele influenciada. 

O trabalho de Vygotsky tem como 

fundamento a relação entre o ser humano e 

a sociedade. Segundo o pesquisador, as 

características humanas e culturais são 

construídas de forma dialética, isto é, ao 

mesmo tempo em que o ser humano 

modifica a sociedade, esta influencia a 

formação do sujeito. 

Para isso, deve existir uma 

mediação entre essas duas categorias. 

Assim, todo o conhecimento é resultado da 

mediação entre o ser humano e o 

conhecimento a ser trabalhado. 

Dessa forma, a tecnologia assistiva 

atua como mediadora dos processos 

inclusivas, dado que os recursos de 

acessibilidade são instrumentos 

intermediários entre a pessoa com 

deficiência e o mundo que a cerca. De 

acordo com Vygotsky (2002), há três 

classes mediadores: (1) signos e 

instrumentos; (2) atividades individuais; e 

(3) relações interpessoais. 

Os instrumentos de mediação são 

objetos feitos com certa especificidade e 

guardam em si aquilo que motivou sua 

criação – no caso em foco, a tecnologia 

assistiva. Portanto, os recursos de 

acessibilidade são instrumentos de 

mediação para a construção do sentido. 

Nas pesquisas de Vygotsky, as analogias 

entre desenvolvimento e aprendizagem 

tomam lugar de destaque, sobretudo, na 

educação. Ele avalia que, embora a criança 

inicie sua aprendizagem muito antes de 

frequentar a escola, esta confere novos 

elementos a seu desenvolvimento. 

Na visão sócio-histórica de 

Vygotsky, as interações sociais assumem 

uma importância mais marcante para os 

processos do desenvolvimento cognitivo: 

 
Um defeito ou problema físico, 

qualquer que seja sua natureza, 

desafia o organismo, assim, o 

resultado de um defeito é 

invariavelmente duplo e 

contraditório. Por um lado, ele 

enfraquece o organismo, mina 

suas atividades e age como uma 

força negativa. Por outro lado, 

precisamente porque torna a 

atividade do organismo difícil, o 

defeito age como um incentivo 

para aumentar o 

desenvolvimento de outras 

funções no organismo; ele ativa, 

desperta o organismo para 

redobrar atividade, que 

compensará o defeito e superará 

a dificuldade. Esta é uma Lei 

geral, igualmente aplicável à 

biologia é a psicologia de um 

organismo; o caráter negativo de 

um defeito age como um 

estimulo para o aumento do 

desenvolvimento e da atividade 

(Vygotsky, 1984, p. 233). 

 

Segundo o autor a criança com 

deficiência não é menos desenvolvida que 

seus contemporâneos; ela apenas apresenta 
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um desenvolvimento diferenciado. Uma 

deficiência não deve ser vista como um 

impedimento, mas como uma condição que 

proporciona possibilidades de trocas e 

relações significativas que favoreçam a 

formação educacional. 

Vygotsky (2002) pesquisou 

crianças com sérios problemas 

relacionados a deficiência mental, termo 

utilizado na época para se referir a pessoas 

cegas, surdas, com síndrome de Down ou 

com lesão cerebral. O enfoque do autor se 

dá nas possibilidades oferecidas pelas 

mediações estabelecidas. É possível 

perceber que tais pensamentos são atuais e 

coincidem com a educação inclusiva. Essa 

visão volta-se para a teoria de Vygotsky 

(2002), quando este afirma que a 

inteligência não é inata, mas construída 

pelas trocas com o meio ambiente. 

Assim, a interdependência dos 

processos de desenvolvimento e 

aprendizagem tem uma relevante 

implicação pedagógica. Daí a relação entre 

aprendizagem e desenvolvimento que 

aparece em seu conceito de zona de 

desenvolvimento proximal, (ZDP) 

(Vygotsky, 2002), que pode ser explicado 

da seguinte forma: o nível de 

desenvolvimento real é aquele no qual se 

consegue solucionar um problema de 

forma independente, ou seja, refere-se às 

habilidades ou competências já alcançadas; 

já o nível de desenvolvimento potencial é 

aquele em que a pessoa necessita de 

orientação ou mediação de um adulto ou de 

colegas para chegar à solução de um 

problema. 

Assim, o termo potencial se 

expressa como possível em condições e 

contextos favoráveis. Conforte exposto na 

figura 01, a ZDP faz a mediação entre os 

conhecimentos já consolidados (zona de 

desenvolvimento real) e aqueles que ainda 

não foram (zona de desenvolvimento 

potencial). 

 

Figura 01 – zona de desenvolvimento 

proximal. 

 
Fonte: Costa (2020). 

 

Todo aluno, tenha ou não alguma 

deficiência, tem mais capacidade de 

aprender quando há ajuda do outro, seja 

este o professor, os pais, os colegas ou os 

companheiros. Com isso, destaca-se a 

natureza social do aprendizado e volta-se o 

olhar para as potencialidades de todos, 

principalmente no que diz respeito à 

necessidade de fornecer condições para 

que o processo de aprendizagem humana se 

realize. 
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Ao estudar os processos cognitivos 

de crianças com deficiência, Vygotsky 

(2002) percebeu que esta tem um impulso 

para a superação de suas dificuldades e, 

para tal, criam diferentes modos de 

compensação. 

O autor vê uma dimensão positiva 

nas limitações das deficiências e a compara 

com a reação do corpo humano quando 

recebe uma vacina; o organismo, ao ser 

inoculado, adquire mais resistência e reage 

de forma positiva à doença. 

Ainda, o teórico identifica a 

necessidade de se trabalhar com os 

processos compensatórios, os quais estão 

diretamente relacionados à forma como a 

sociedade trata da deficiência apresentada. 

Isso se dá tanto na dimensão psicológica 

quanto na biológica considerando-se 

principalmente as pesquisas voltadas para 

a plasticidade cerebral e a aceleração do 

surgimento das vias compensatórias (novas 

redes neurais) advindas de estímulos 

externos (VYGOTSKY, 2002). 

 

2 CATEGORIAS DA TECNOLOGIA 

ASSISTIVA 

 

Em 1980, a organização mundial da 

saúde pública em caráter experimental uma 

classificação Internacional de 

Deficiências, Incapacidades e 

Desvantagens (ICIDH, do inglês 

Internacional Classification of 

Impairments, Disabilities and Handicaps), 

também conhecida como classificação 

Internacional de funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde (CIF). O objetivo 

geral da CIF é unificar e padronizar as 

denominações dos componentes da saúde e 

dos outros relacionados a ela. 

A CIF elaborou uma escala 

genérica organizada em três categorias, 

conforme apresentação no quadro 1. 

 

 

Quadro 1: Escala genérica de classificação da CIF. 
  

Funções do corpo Funções mentais; funções sensoriais e dor; funções de voz e fala; funções 

dos sistemas cardiovascular, hematológico, imunológico e respiratório, 

funções dos sistemas digestivo, metabólico e endócrino; funções geniturinárias 

e reprodutivas; funções neuro músculo esqueléticos e relacionadas ao 

movimento; funções da pele e estruturas relacionadas. 

Estruturas do corpo Estruturas do sistema nervoso; olho, ouvido e estruturas relacionadas; estruturas 

relacionadas à voz e à fala; estruturas dos sistemas cardiovascular, hematológico; 

imunológico e respiratório; estruturas relacionadas aos sistemas digestivo, 

metabólico e endócrino; estruturas relacionadas aos sistemas geniturinário e 

reprodutivo; estruturas relacionadas ao movimento, à pele e as estruturas 

relacionadas. 

Atividades e 

participação 

Aprendizagem e aplicação de conhecimento; tarefas e demandas gerais; 

comunicação; mobilidade, cuidado pessoal; vida doméstica; relações e 

interações interpessoais; áreas principais da vida, vida comunitária, social e 

cívica. 

Fatores ambientais Produtos e tecnologia; ambiente natural e mudanças ambientais feitos pelo 

ser humano; apoio e relacionamentos; atitudes; serviços, sistemas e políticas. 

Fonte: CIF, 2004, apud Costa, 2020. 
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Os fatores contextuais que influenciam a 

classificação (CIF, 2004, apud Costa, 

2020) são divididos em: 
 

 Fatores ambientais – constituem o 

ambiente físico, social e atitudinal 

no qual as pessoas vivem e 

conduzem sua vida. 

 Fatores pessoais – são o histórico 

particular da vida e do estilo de vida 

de um indivíduo e englobam as 

características do indivíduo que não 

são parte de uma condição ou estado 

de saúde. 
 

Alguns procedimentos são necessários 

quando se busca categorizar a utilização de 

tecnologia assistiva e eles podem ser 

organizados em passos. O primeiro deles é 

identificar a necessidade real da pessoa 

com deficiência, que pode estar mascarada. 

Assim, sua análise é primordial; em 

seguida, faz-se imperativo conhecer qual é 

o resultado desejado com o uso da 

tecnologia assistiva. Dessa forma, há como 

avaliar sua adaptação e funcionalidade e 

daí decorre a avaliação de habilidade. Em 

seguida, é necessária a testagem do 

recurso, para observar se os resultados 

previstos foram atingidos como previsto. 

Se não forem, é necessário retomar o 

processo; se foram, a aquisição do 

equipamento é recomendada com as 

necessárias implementações e adaptações e 

sempre buscando analise do processo como 

um todo, para novas adequações (COSTA, 

2020). 

De acordo com Sartoretto e Bersch (2019), 

a tecnologia assistiva é organizada 

conforme as categorias apresentadas no 

quadro 2. 

 

Quadro 2 – Categorias, Símbolos e 

Descrições da Tecnologia Assistiva 
 

1 Auxílios para a vida diária 

 

Materiais e produtos para auxílio em 

tarefas rotineiras, tais como comer, 

cozinhar, vestir-se, tomar banho e 

executar necessidades pessoais, 

manutenção da casa etc. 

2 CAA (CSA) Comunicação aumentativa 
(suplementar) e alternativa 

 

Recursos eletrônicos ou não, que 

permitem a comunicação expressiva 

e receptiva das pessoas sem a fala ou 

com limitações. São muito 

utilizadas as pranchas de 

comunicação com os símbolos PCS 

ou Bliss, além de vocalizadores e 

softwares dedicados para esse fim. 

3 Recursos de Acessibilidade ao computador 

 

Equipamentos de entrada e saída 

(síntese de voz, Braille), auxílios 

alternativos de acesso (ponteiras de 

cabeça, de luz), teclados 

modificados ou alternativos, 

acionadores, softwares especiais (de 

reconhecimento de voz etc.) que 

permitem às pessoas deficiência 

usar o computador. 

4 Sistemas de Controle de ambiente 

 

Sistemas eletrônicos que permitem 

as pessoas com limitações 

motolocomotoras controlar 

remotamente aparelhos 

eletroeletrônicos, sistemas de 

segurança, entre outros, localizados 

no quarto, na sala, no escritório, na 

casa e nos arredores. 

5 Projetos Arquitetônicos para acessibilidade 

 

Adaptações estruturais e reformas 

na casa e/ou no ambiente de trabalho 

por meio de rampas, elevadores, 

adaptações em banheiros, entre 

outras, que retiram ou reduzem as 

barreiras físicas, facilitando a 

locomoção da pessoa com 

deficiência. 



67  Rev. Dimensão, Maceió, v. 9, n.1, p. 59-83, abr/jun, 2022 

 

  

6 Órteses e Próteses 

 

Troca ou ajuste de partes do corpo 

faltantes ou com funcionamento 

comprometido por membros 

artificiais ou outros recursos 

ortopédicos (talas, apoios etc.). 

Incluem-se os protéticos para 

auxiliar nos déficits ou nas 

limitações cognitivas, como os 

gravadores de fita magnética ou 

digital, que funcionam como 

lembretes instantâneos. 

7 Auxílios de mobilidade 

 

Cadeiras de rodas manuais e 

motorizadas, bases moveis, 

andadores, scooters de três rodas e 

qualquer outro veículo utilizado na 

melhoria da mobilidade pessoal. 

8 Adequação postural 

 

Adaptações para cadeira de rodas ou 

outro sistema de sentar visando ao 

conforto e à distribuição adequada 

da pressão na superfície da pele 

(almofadas especiais, assentos e 

encostos anatômicos), bem como 

posicionadores e contentores que 

propiciam maior estabilidade e 

postura adequada do corpo por meio 

do suporte e do posicionamento de 

tronco/cabeça/membros. 

9 Auxílios para cegos ou com visão subnormal 

 

Auxílios, para grupos específicos, 

que incluem lupas e lentes, Braille 

para equipamentos com síntese de 

voz, grandes telas de impressão, 

sistema de TV com aumento para 

leitura de documentos e 

publicações etc. 

10 Auxílios para surdos ou com déficit auditivo 

 

Auxílios que incluem vários 

equipamentos (infravermelho, FM), 

aparelhos para surdez, telefones 

com teclado – teletipo (TTY), 

sistemas com alerta táctil-visual, 

entre outros. 

11 Adaptações em veículos 

 

Acessórios e adaptações que 

possibilitam a condução do veículo, 

elevadores para cadeiras de rodas, 

camionetas modificadas e outros 

veículos automotores usados no 

transporte pessoal. 

Fonte: Sartoretto; Bersch (2019 apud Costa, 2020). 

 

Tais categorias de recursos devem 

necessariamente ser observadas para a 

efetivação da educação inclusiva. 

 

2.1 Modelos de tecnologia assistiva 

 

A tecnologia assistiva acolhe 

diferentes incapacidades e 

funcionalidades. Para explicar tal 

atendimento, foram criados diferentes 

modelos conceituais, destacavam-se dois 

em especial: o médico e o social. 

O modelo médico considera a 

incapacidade uma dificuldade advinda de 

doença, trauma ou enfermidade. Nessa 

visão, o tratamento deve ser realizado por 

profissionais da área da saúde, e o objetivo 

primeiro é buscar a cura ou a adaptação do 

paciente. Tal modelo é politicamente visto 

como o principal, e é dele que surgem as 

legislações referentes à saúde. Por sua vez, 

o modelo social tem uma visão mais ampla 

com relação à incapacidade, nesse modelo, 

a sociedade deve se moldar às necessidades 

dos indivíduos. 

Assim, a inclusão social parte da 

responsabilidade de todos na realização de 

adaptações em ambientes, processos e, 

principalmente, atitudes. Tal visão está 

ligada diretamente aos direitos humanos e 

à ação social. Percebe-se que, embora 

alguns de seus conceitos seja contra postos, 

as duas visões se complementam. 

Abrangendo essas duas faces da questão, a 

CIF propõe a abordagem biopsicossocial, 

pela qual a integração desses dois modelos 

traria mais coerência para a tomada de 
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posição perante a adaptabilidade e a 

aceitação da pessoa com necessidades 

especiais. 

 

2.2 Recursos didáticos adaptados 

 

Os recursos didáticos constituem 

importantes ferramentas para a 

aprendizagem significativa. Eles devem ser 

amplamente utilizados para enriquecer 

discussões teóricas e práticas, dando 

sentido às experiências desenvolvidas 

didaticamente. 

Entretanto, elas não podem ter um 

fim em si mesmas, isto é, precisam ser 

concebidas com base em um objetivo claro, 

o qual possa auxiliar efetivamente na 

aprendizagem. Daí a importância de o 

professor ter competência didático-

pedagógica para fazer bom uso de tais 

recursos, assim como muita criatividade 

para adaptá-los a diversos alunos. 

Segundo Cerqueira e Ferreira 

(2000, p.24), “talvez em nenhuma outra 

forma de educação os recursos didáticos 

assumam tanta importância como na 

educação especial de pessoas deficientes. 

De acordo com esses autores os recursos 

didáticos adaptados podem ser 

classificados em quatro categorias: 

 

 Naturais: elementos de existência 

real na natureza (água, pedra, 

animais); 

 Pedagógicos: quadro, flanelógrafo, 

cartaz, gravura, álbum seriado, slide, 

maquete; 

 Tecnológicos: rádio, toca-discos, 

gravador, televisão, videocassete, 

computador, ensino programado, 

laboratório de línguas; 

 Culturais: biblioteca pública, museu, 

exposições. 

 

Deve-se sempre estar atento à 

forma de confecção dos recursos, pois é 

necessário atenção ao tamanho e à 

significação tátil do material, tais como: 

espessura, relevo, cor, possibilidade de 

manuseio, sons e outros recursos que 

incitem o estimulo do o recurso utilizado 

com o conteúdo a ser trabalhado. 

Os recursos mais utilizados são 

aqueles necessários nas atividades do dia a 

dia, conforme destacados no quadro 3. 
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Quadro 3 – Recursos Mais Utilizados 

Adaptação 

Pedagógica 

tesoura elétrica, outra adaptada, apontador e régua adaptados, órteses para 

escrita, pulseira imantada para inibição de movimentos involuntários; 

engrossadores feitos espuma e de epóxi; separador de páginas adaptados um 

com adaptação feita de velcro ou com espuma; luva de dedo pra facilitar o 

processo de virar a página; vira páginas mecânico; quadros adaptados 

destinados a escrita um confeccionado com velcro outro com imã; suporte 

para lápis, jogos pedagógicos adaptados com velcro e/ou imã e/ou textura 

e/ou peso para aquisição de conceitos pré-escolares, numerais e 

multiplicação; separador de material dourado, caderno de elástico; 

abecedário lavável; cadernos de madeira imantados; máquina de escrever 

convencional ou elétrica. 

Lazer/Recreação/ 

Esporte 

dominó de cores, de quantidades em relevo, de figuras geométricas de 

texturas e de meios de transporte; quebra cabeça em cubos; caixa de 

estímulos; jogos de adivinhação; jogo da memória; vamos vestir a boneca?; 

quebra-cabeça imantado; pés e mãos de borracha; tangram imantado; ábaco 

de argolas; correspondência uma a um; correspondência; pescaria, livro de 

texturas; bingo de palavras e letras; jogo de inversão e rotação. 

Elementos sensoriais pastas, ficheiros, carteira e avental de comunicação; pranchas de 

comunicação com estímulos removíveis; pranchas temáticas; prancha frasal 

de comunicação; prancha fixa sobre a carteira. Objetos reais em miniatura; 

jogos confeccionados com símbolos de comunicação alternativa; livros 

confeccionados com símbolos de comunicação alternativa; vocalizadores 

(Go talk, Zygo talara e Spok 21); e software de comunicação alternativa 

(Speaking Dynamically; Pro, Comunique e Prancha Livre de Comunicação). 

Dispositivo e 

acessórios 

computacionais especiais mouses adaptados (joysteck, trackbal, mouse 

mover, tracker pro, integra mouse, my tobi); acionadores; colmeia, ponteira, 

teclado virtual, monitor sensível ao toque, teclado intelikeys, alpha smart 

3000 (dispositivo destinado a escrita que pode funcionar também junto ao 

computador) teclado com colmeia; acionador de pressão; mouse com 

entrada para acionador. 

Mobiliário/ 

Equipamento 

plano inclinado; carteira ou mesa adaptada (dobradiças, recorte, caneletas de 

madeira ou PVC ao redor e cantos arredondados); cantinho para 

posicionamento; cavalo de abdução; calça de posicionamento; cadeiras com 

assentos giratórios e alturas ajustáveis; descanso para os pés; e suporte 

para livros. 

Adaptações de 

atividade de vida 

diária 

bandejas e tábuas com recorte; pratos com ventosas e bordas altas; copos 

adaptados com base mais pesada, borda recortada ou com duas alças; 

talheres, pentes e escova de dente adaptados. 

Mobilidade adaptação de cadeira de rodas (almofada com contenções laterais, cinto, 

encosto para cabeça, apoio para os pés, antiderrapante no assento); poltrona 

postural; muletas; andadores; próteses, cadeira de rodas. 

Elementos 

arquitetônicos 

acessibilidade na escola: rampas; guarda corpo ao seu redor das rampas; 

elevadores, portas e corredores largos; circulação livre de obstáculos; calçada 

com rebaixamento de guias; chão pavimentado e regular; espaço de espera 

para cadeirantes; mesa, quadro negro e bebedouro em altura acessível ao 

cadeirante. 

Acessibilidade no 

banheiro 

torneira em forma de alavanca, barras de apoio lateral perto dos vasos 

sanitários, espelhos inclinados do lavatório para que cadeirantes possam se 

ver, descarga em altura acessível e tipo alavanca. 
Acessibilidade nos 

veículos 
plataforma elevatória nos transportes; cintos adaptados; barras de apoio 
no interior dos veículos; softwares de comunicação alternativa. 

Fonte: Costa (2020). 
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3 TECNOLOGIA ASSISTIVA E 

ACESSIBILIDADE 

 

A Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), órgão responsável pela 

normalização técnica no Brasil que fornece 

insumos ao desenvolvimento tecnológico 

brasileiro, define a acessibilidade como “a 

possibilidade e condição de alcance, 

percepção e entendimento para a utilização 

com segurança e autonomia de edificações, 

espaço, mobiliário, equipamento urbano e 

elementos” (ABNT, 2015, p. 2). Assim, a 

acessibilidade pode ser entendida como a 

possibilidade de inclusão que as pessoas 

com deficiência ou mobilidade reduzida, 

possa ter acesso e se locomover de forma 

segura e autônoma a todos os espaços, 

visando não somente a locomoção, como a 

adaptação e eliminando as barreiras. 

“A inclusão se manifesta pela 

transformação das atitudes, do 

comportamento, da administração, do 

atendimento e da organização físico-

espacial ao longo do tempo. Inclusão se 

manifesta, então, através da 

acessibilidade” (CALADO, 2006 p. 29). 

Com isso, entende-se que, a falta de 

acessibilidade é um paradigma que vem 

dificultando a vida das pessoas com 

deficiência. Fazendo com que ainda exista 

muitas barreiras que impeçam essas 

pessoas de terem uma vida mais segura 

confortável e inclusa na sociedade. 

Segundo a Lei n° 10.098/2000 

(Brasil, 2000) essas barreiras são, qualquer 

entrave ou obstáculo que limite ou impeça 

o acesso, a liberdade do movimento e a 

circulação com segurança das pessoas 

classificadas em: 

 

a) Barreias arquitetônicas urbanísticas: 

as existentes nas vias públicas e nos 

espaços de uso público; 

b) Barreiras arquitetônicas na 

edificação: a existentes no interior 

dos edifícios públicos e privados; 

c) Barreiras arquitetônicas nos 

transportes: as existentes nos meios de 

transportes; 

d) Barreiras nas comunicações: qualquer 

entrave ou obstáculo que dificulte ou 

impossibilite a expressão ou 

recebimento de mensagens por 

intermédio dos meios ou sistemas de 

comunicação, sejam ou não de massa. 

 

A acessibilidade não deve ser 

entendida apenas como a permissão de que 

pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida participem de atividades que 

incluem o uso de produtos, serviços e 

informação, mais a inclusão do uso destes 

por todas as parcelas presentes em uma 

determinada população, provocando uma 

melhoria enorme no cotidiano dos 

usuários, desta forma se garante a 

autonomia e a qualidade de vida da 

população. 
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Na concepção de Vara (2020) a 

escola é o espaço responsável pela fase da 

vida particular e familiar para o domínio 

público, desta forma considerando a sua 

função social e reguladora além da função 

formativa. Esta escola deve assumir o 

papel de mudanças sociais, que jamais 

poderá ser descartado, buscando sempre a 

relação harmoniosa entre o cidadão e o 

meio que ele vive. Contudo, a escola tem 

como dever de ensinar ao aluno como 

conviver com diferentes tipos de culturas, 

pessoas e em sociedades diferentes. E todo 

ser humano tem o direito a isto. E por ser 

um ambiente que irá receber uma grande 

variedade de pessoas, esse ambiente deve 

ser acessível e adequado para todos 

usufruir do local. 

Entende-se assim, que o princípio 

fundamental da acessibilidade e educação 

inclusiva é a valorização da diversidade e 

comunidade humana. Para isso, é preciso 

romper com os preconceitos criados pela 

sociedade. É preciso que todos tenham 

consciência de que a escola só será 

acessível a partir de um processo onde 

todos entendam que a escola deve ser um 

ambiente inclusivo onde todos 

independente de sua mobilidade possa 

usufruir do local com autonomia e 

segurança. 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A tecnologia abrange todos os 

recursos utilizados pelos seres humanos 

para facilitar suas atividades diárias. Isso 

inclui desde simples óculos até aparelhos 

sofisticados, com alta tecnologia, da 

mesma forma, a tecnologia assistiva volta-

se para uma classe de pessoas que 

necessitam de cuidados específicos. 

Tal tecnologia tende a aumentar e 

ampliar seus serviços, seus atendimentos e 

suas disponibilidades na área educacional. 

Cabe aos professores sempre buscar as 

novidades ofertadas e, principalmente, 

divulgar entre seus pares as descobertas, 

criações e achados desse universo tão 

amplo e importante para a inclusão dos 

alunos com necessidades especiais. Assim, 

o papel dos docentes e dos demais cidadãos 

é agir para construir uma sociedade 

melhorada, transformada e que veja todos 

as diferenças como características que 

tornam cada um como um ser único. 

Um ponto a ser considerado é o 

conhecimento especifico exigido pelos 

profissionais envolvidos no processo de 

inclusão no ambiente escolar. Sob essa 

ótica, o conhecimento das adaptações 

curriculares e o uso de recursos didáticos 

adaptados são primordiais. É preciso levar 

em conta que tais recursos devem ser 

voltados para os alunos. Assim, a 

participação deles na elaboração., na 
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confecção e na utilização desses recursos é 

riquíssima – evidentemente, desde que 

ocorra com muito planejamento do 

professor, que precisa saber como utilizar 

tais ferramentas. 

É na educação especial que se 

desenvolvem os recursos pedagógicos cujo 

planejamento demanda mais cuidado; isso 

porque existe a preocupação com a 

adaptação e os resultados dos processos. 

Incluir os alunos com deficiência e lhes 

oferecer todos os recursos necessários 

promove, assim, um avanço social 

premente. Conhecer os processos 

educativos e minimizar os problemas de 

interação torna o professor um profissional 

melhor. portanto, ter a ciência do quanto é 

importante para a formação dos alunos 

dispor de recursos que os auxiliem é o que 

faz a inclusão ser real. 

É preciso lembrar também os 

obstáculos que nossa realidade impõe. 

Embora existam subsídios legais, em 

alguns casos eles nem sequer chegam às 

escolas. Muitas vezes, a confecção de 

materiais e recursos acaba sendo o caminho 

mais rápido e prático, aproximando o 

necessário do real. Isso exige do 

profissional da educação vontade, 

criatividade e disponibilidade, além de 

conhecimentos mínimos relacionados às 

diferentes necessidades. 
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