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RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho é avaliar a utilização e o impacto das tecnologias 
adaptativas como a tiflotecnologia e outros recursos, nas aulas de artes, 
desenvolvidos de forma autoral para dar suporte às ações pedagógicas em 
sala de aula com alunos com deficiência visual.  Aliado a esse objetivo busca-
se com esse trabalho alertar da necessidade de maior envolvimento com as 
questões relativas à inclusão escolar do público com deficiência visual na 
escola regular. A base teórica pauta-se nos trabalhos da perspectiva sócio-
histórica, uma vez que a mesma concebe a apropriação e significação do 
conhecimento pelo sujeito a partir de sua interação com o meio cultural e social 
ao longo de sua trajetória histórica. O estudo foi desenvolvido em Itapetininga, 
São Paulo, em uma escola pública local, durante cinco meses.  Trata-se de um 
estudo de caso com uma aluna cega, sem outros comprometimentos 
aparentes, atualmente com 9 anos de idade, sua família e a professora regente 
da sala de recursos para deficiente visual da unidade escolar. A pesquisa foi 
dividida em dois estudos: a) com a professora regente; b) com a aluna e 
família.  Utilizou-se na coleta de dados, questionários e roteiros para conversas 
informais e para observação. Os dados obtidos desvelaram os processos de 
aquisição de conhecimento e paulatina autonomia da aluna frente ao seu 
contexto pedagógico e social.  Os resultados nestes estudos indicaram um 
significativo avanço na capacidade de interrelação da aluna para com o 
aprendizado ministrado e as estratégias adaptativas utilizadas. Sugerem ainda 
que sua utilização e manuseio são capazes de tornar os processos 
comunicacionais mais efetivos  e significativos. Constatou-se ainda, 
corroboradas pelos comentários da família e professora regente, o quanto o 
desenvolvimento da aluna, bem como de seu desejo em aprender são 
atrelados em grande parte pela qualidade das intervenções desenvolvidas 
pelos responsáveis pela sua formação, tanto no meio escolar quanto no 
familiar, tornando-se mais eficiente na medida do envolvimento destes. 
 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Inclusão. Deficiência visual. Artes. Tecnologia Adaptativa. 

Tiflotecnologia. 
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1 - APRESENTAÇÃO 

 
Para compreender a escolha de meu objeto de pesquisa é necessário 

realizarmos uma pequena digressão histórica de meu percurso como arte-
educador. 

Em 1998, em visita monitorada ao Museu de Arte Moderna da USP – 
Universidade de São Paulo, como parte de uma atividade de curso de pós-graduação 
em Arte-educação com a professora Dra. Cristina Rizzi, tive a oportunidade de, 
coincidentemente, visto que não era propriamente o objeto de estudo da visita, 
apreciar uma exposição temporária de obras do artista plástico Alfredo Volpi (1896-
1988), pintor ítalo-brasileiro considerado pela crítica como um dos artistas mais 
importantes da segunda geração do modernismo(de meados da década de 40). 

Na exposição em questão, havia a utilização do material EVA de 
textura lisa e rugosa, com cortes e sobreposições, cheios e vazios, trazendo 
uma oportunidade ao portador de deficiência visual ter contato com as formas e 
conteúdo das obras expostas.  

Esta foi minha primeira e contundente oportunidade de entrar em 
contato real com a magnitude adaptativa de elementos artísticos para 
indivíduos com a impossibilidade de ver, visto que até o momento, discussões 
sobre inclusão não eram pauta de nossas preocupações mais urgentes e ainda 
estávamos longe, como arte-educadores, de ter tais questões em pauta.  

Como arte-educador, nunca havia tido a oportunidade e percepção de 
que haveria momentos em que teria de propiciar a inclusão em minhas 
atividades de sala de aula a indivíduos com deficiência visual ou mesmo 
outras.  

Não havia, pelo menos sistematizada por ações ordenadas através da 
SEE-SP, ações que demonstrassem uma efetiva preocupação em trazer a 
inclusão como uma cultura nas unidades escolares, em trazer um olhar 
inclusivo ante as propostas pedagógicas efetivadas em seu cotidiano.  

Embora houvesse desde 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, de nº. 9.394, que dispunha a respeito do direito e deveres 
do Estado em atender ao público com necessidades especiais, 
preferencialmente na rede regular de ensino, nossas práticas, apesar da 
preocupação em trazer significação, estavam longe de serem satisfatórias. 

A exposição contava com outros recursos educativos de ordem 
curatorial tais como etiquetação e textos elucidativos sobre as obras no sistema 
Braille.  

Todas estas iniciativas eram pensadas para este público que, por conta 
desta estratégia de curadoria museológica, tiveram oportunidade de conhecer a 
obra de Volpi de forma mais intensa e próxima, reconhecendo formas, linhas, 
volumes, conceituação de cor, explicando-lhes de forma clara e adaptada ao 
público-alvo, contextualizando e dando significação às obras a partir do olhar 
do artista e do crítico. 

A transcrição de imagens em possibilidades de leitura volumétrica, com 
textos legendados em braile, depõe em favor do entendimento de usuários 
privados total ou parcialmente da visão.   
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O acesso à informação proposta em imagens e a sua concomitante 
adaptação tátil, influencia a discussão sobre pesquisa da utilização de 
materiais alternativos nas práticas pedagógicas no ensino de arte. 

A presente proposição se dá na perspectiva de sua utilização no 
âmbito da realidade escolar, na observância de práticas adaptativas realizadas 
em ambiente de atendimento do Serviço de Apoio Pedagógico Especializado – 
(SAPE), em deficiência visual, considerando sua posterior extensão para as 
salas regulares de ensino.  

Considero ainda, de vital importância ações inclusivas desta espécie, 
visando trazer à nossa U.E., o alinhamento com os documentos elaborados 
nestes últimos anos e que regulamentam, propõem e norteiam os caminhos 
para tornar os ambientes escolares de fato, inclusivos. 

Temos, acredito, a gratuidade de termos alocada em nossa unidade 
escolar, salas de atendimento pedagógico especializado - SAPE, que é parte 
integrante da Secretaria da Educação de São Paulo.  

A professora especialista em Deficiência Visual, amiga de vários anos, 
é uma profissional que prima pela excelência em sua atuação na sala e neste 
reconhecimento que é mútuo, me possibilita buscar junto de si formas mais 
efetivas de inclusão de nossos alunos atendidos pela sala nos momentos 
ordinários de sala de aula visto que confio em suas ponderações, sempre 
calcadas na experiência e embasadas nas teorias que fundamentam sua 
práxis.  

Meu interesse se dá na dimensão de sua utilização na área de arte-
educação, e por consequência, dos demais docentes de outras áreas de 
atuação, de materiais outros que, de forma adaptativa, tragam ao aluno 
deficiente visual, a real, efetiva e significativa possibilidade de construir um 
percurso de construção do conhecimento pela percepção tátil e outros da 
mesma forma, facilitadores. 

Para tanto, acredito ser fundamental e de profunda importância a 
discussão sobre formas efetivas de inclusão de alunos deficientes nas salas 
regulares de ensino dentro da perspectiva a que me proponho discutir, isto é, 
na criação e adaptação de materiais pedagógicos que concorram para o 
entendimento e apropriação de sentidos, saberes e conhecimento de forma 
sensível e efetiva e sobretudo, de um profundo sentido de comprometimento 
para com estes por parte dos educadores, da comunidade escolar. 
O momento de conclusão de um curso é sempre conflitante – entre desejado e 
ao mesmo tempo protelado, ansiando por mais tempo que não se dispõe.  
 Ter a possibilidade de observar o que se estabeleceu de forma 
significativa como conhecimento apreendido para tornar-se objeto de pesquisa 
é sempre um momento decisivo e repleto de variáveis e por que não, 
surpresas.  
 Maturar tais questões requer um tempo, um tempo que lhe é próprio; 
colocar a casa em ordem, e aproveitando o termo, “ordenar”- eis a chave da 
questão. 
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 Maturação requer tempo, tempo de reflexão, de parada, de 
contemplação centrada no objeto a ser desvelado para que este seja 
compreendido em sua totalidade e dado a nascer pelo ato criativo. 
 Neste sentido, Bronowski, ao abordar sobre o ato criativo, escreve:[...] a 
mente leva um longo tempo para digerir o material disponível, levando ao ato de criação, que 
consiste em encontrar a ordem adequada para expressar esse conjunto complexo1. 

Este é um importante momento visto que traz consigo um sentido de 
ressignificação do papel da instituição escolar frente aos desafios da inclusão 
de alunos com necessidades especiais, sejam estas quais forem.  
  Revendo e reavaliando minhas práticas, apercebi-me que no 
momento, não tive a oportunidade de trazer a estes, ações que pudessem 
efetivamente incluí-los em minhas aulas apesar de meus esforços em oralizar 
de forma clara e concisa meus comandos e atividades.  
 Percebi a necessidade de maior domínio dos recursos bem como do 
encontro de mecanismos alternativos de inclusão desses alunos no âmbito da 
sala de aula com o uso de materiais desenvolvidos para leitura tátil de imagens 
de arte.     
 Essa percepção se deu de forma contundente, tal como relatado 
anteriormente, em minha experiência como visitante ao MAC-USP, junto da 
professora Dra. Cristina Rizzi, em atividade de pós-graduação em Arte-
Educação pela ECA-USP.   
 Ao longo dos anos, não só pela necessidade de práticas inclusivas nas 
unidades escolares as quais ministrei aulas, mas também pela possibilidade de 
interação junto à professora especialista em Deficiência Visual, fui tomando 
consciência sobre as práticas inclusivas e conseqüente necessidade de 
pesquisa de novas abordagens e estratégias de ensino-aprendizagem que 
efetivamente trouxessem um agregamento real do conhecimento aos alunos 
atendidos. Por fim, este curso trouxe a possibilidade de novamente imergir 
nesta problemática e a partir desta imersão, aclarar os caminhos a serem 
percorridos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 
1 - BRONOWSKI, Jacob. Um sentido do futuro, Brasília, UnB, 1977(p.18). 
 

 



13 
 

[Digite texto] 
 

I - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
1.1 - A área de Artes e a Inclusão Escolar: possibilidades de significação  

 
 Vimos tendo grandes avanços no campo legal no que se refere à 

proteção e atendimento pelas instituições escolares aos estudantes com 
necessidades especiais. 

 A educação inclusiva vem assumindo um papel de centralidade 
na discussão acerca da sociedade contemporânea e do papel das instituições 
escolares na superação da lógica da exclusão.  

Há, portanto, uma tendência à reflexão e mudança de comportamentos 
no interior das instituições educacionais, implicando em uma transformação de 
ordem estrutural e cultural no âmbito escolar para que todos os estudantes 
tenham suas limitações específicas atendidas. 

 Estes avanços vêm sendo amparados legalmente ao longo dos 
últimos anos com a elaboração de documentos tais como a Política Nacional 
de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva - PNEE, Portaria 
nº 948/2007, de 07/01/2008 (BRASIL, 2008). 

 Tal documento, dentre tantos outros, estabelece objetivos e 
diretrizes à Política Nacional de Educação Inclusiva, reconhecendo as 
dificuldades enfrentadas pelos sistemas de ensino e da necessidade de 
confronto frente às práticas discriminatórias infelizmente ainda em curso, bem 
como a proposição de criação de alternativas para sua superação. 

 Nesta perspectiva de busca de soluções frente às demandas 
deste público é que encontro no âmbito escolar, em específico no campo do 
ensino de Artes, um espaço irrestrito de promoção da dignidade humana frente 
as distintas deficiências que nela transitam. 

 Dentre tantas, o Plano Nacional de Educação – PNE, Lei nº 
10.172/2001 (BRASIL, 2001), destaca que “o grande avanço que a década da 
educação deveria produzir seria a construção de uma escola inclusiva que 
garanta o atendimento à diversidade humana”. (p. 33, item 8.1) 

No entanto, quando verificamos a realidade que se descortina em 
nossas salas de aula, em geral com excesso de alunos, com casos graves de 
desvio comportamental por razões distintas, problemas de ordem disciplinar, de 
aprendizagem e outros, o alunado com necessidades especiais, sejam quais 
estas forem, vêem-se em muitos casos, alijados de um atendimento que 
contemple suas demandas pessoais. Somando-se a essa situação 
encontramos, em geral, observadas em nosso cotidiano escolar, uma 
condução pedagógica excludente, com estratégias de ensino-aprendizagem 
formuladas de forma homogênea, sem o devido cuidado em pensar-se nas 
diferentes necessidades dentro do grupo. 

Como arte-educador, sempre tive a clara percepção da distinção que, 
como área de atuação, temos frente as demais frentes curriculares.  
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A arte tem, intrinsecamente, a capacidade empática de aglutinar 
pessoas, de fazer fluir aspectos inerentes à condição humana que não se 
observa nas demais áreas do currículo.  

O fazer artístico, o aprendizado estético e suas múltiplas formas de 
aproximação de leitura, fazem com que, independentemente da condição do 
indivíduo, haja sempre pontos de contato, de interrelação, de reconhecimento, 
aspectos muitas vezes ausentes aos alunos com deficiência visual. 

Em geral predomina na prática pedagógica quase total ignorância ante 
a importância de considerar, frente ao público com deficiência visual, suas 
peculiaridades relacionadas ao desenvolvimento e demais características que 
lhe são singulares.   

A despeito das reais e efetivas dificuldades frente a necessidade de 
observação das singularidades dos sujeitos aprendentes, no campo da arte-
educação, poderemos obter avanços significativos frente as práticas de ensino 
ao público com deficiência visual.  

Para tanto, faz-se necessário lançarmos mão de uma sorte de 
estratégias de ensino-aprendizagem adaptativas, com utilização de recursos 
materiais elaborados para suporte ao aprendizado, trazendo-lhes significação e 
capacidade de entendimento a partir do tato integrado a outros sentidos, 
conforme propõe os estudos de Nuemberg (2010). 

Para tanto, o educador, tornando-se este, pesquisador no campo da 
elaboração de materiais de suporte pedagógico, com fins de compreensão, 
desvelamento, dos objetivos pontuais no campo da arte-educação, trará com 
certeza, a possibilidade de real integração dos alunos deficientes visuais em 
suas proposições cotidianas. 

Trazer-lhe a oportunidade de elaborar sua rede de significação de 
forma lúdica e prazerosa, será de grande valia ao educador e com certeza, de 
grande impacto ao aluno trazendo-nos uma prática significativa e diferenciada 
frente a questões inclusivas. 

Cremos que até mesmo ao aluno vidente, tal prática trará grandes 
avanços na qualidade da interrelação social dentro do ambiente de sala de 
aula, fomentando novos arranjos afetivos e sociais.  

Situação que demanda abertura de espírito e capacidade de 
acolhimento, pois como temos observado, [...] “o espaço escolar representa 
concretamente um dos cenários de construção e de mudanças e deve ser 
compreendido em sua complexidade e em suas possibilidades relacionadas a 
cada sujeito e à sociedade.”1 

É a partir dessa perspectiva que ressaltamos a reflexão de Tunes, 
Tacca e Mitjáns (2006 apud ALBUQUERQUE e BARBATO, p. 157, 2010), 
quando afirmam que: 

[...] a dimensão social da aprendizagem se expressa, continuamente, 
nos distintos processos desenvolvidos na escola. 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
1 - ALBUQUERQUE, Diva e BARBATO Silviane (coord.) Desenvolvimento humano, educação e inclusão escolar. 

Brasília: Editora UnB, 2010. p. 157. 
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São as ações e emoções dos envolvidos; o papel do outro. As 
posições ocupadas pelo aluno e sua relação intersubjetiva com os 
demais sujeitos, bem como a capacidade de desenvolver 
competências curriculares específicas à escolarização. 2 

 

 Nota-se na posição das autoras que a percepção se dá no sentido da 
dimensão social. Esta por sua vez acaba por permear os distintos contextos 
existentes no ambiente escolar.   
 Nesse sentido, se caracteriza como um aspecto de relevância a ser 
considerado em qualquer etapa do ensino formal. E é neste sentido que 
acreditamos na importância da área de artes na contribuição desta formação 
que é contínua e constante e que requer ações que se confirmem significativas 
para o alunado. Corrobora com este raciocínio, a concepção proposta por Rey 
(2006, p. 30), quando afirma:  

[...] O trabalho pedagógico tem muito a ver com a organização da sala 
de aula como espaço de diálogo, reflexão e construção, mesmo que 
essa concepção do espaço social da sala de aula tenha sido, até o 
presente, algo pouco trabalhado na educação e nas próprias ciências 
do homem.3 

 Portanto, mesmo com as limitações intrínsecas ao sistema, sua ação 
acaba por possibilitar os processos de subjetivação do conhecimento que é 
vinculado aos processos formativos, processos com sentido e significação aos 
sujeitos aprendentes.   

 A utilização, no processo de aprendizagem escolar, de mediadores 
alternativos para a apropriação das diversas ferramentas culturais a disposição 
dos sujeitos aprendentes com deficiência visual, possibilita o acesso destes 
aos sistemas simbólicos elaborados pelo meio social.  
 Para tanto, necessitam da mediação realizada por outros sujeitos 
inseridos no mundo da cultura e que transitam neste, desvelando sua 
significação através do reconhecimento de seus códigos e suas 
especificidades.  
 Desta forma, trazer capacidade de desvelamento, inclusão e 
participação do público deficiente visual aos códigos que regem a apropriação 
do mundo da cultura, da arte que transitam o ambiente cultural, é papel 
fundamental daqueles que por ora são os responsáveis desta tarefa.  
 
 
 

 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
2 - ____idem, p. 157. 
3 - ____ibidem, p 157. 
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1.2 - A área de Artes e a Inclusão Escolar: possibilidades de significação 
pela perspectiva histórico-cultural 
 

A sociedade, de uma forma geral, vem se transformando desde o final 
e início do novo século, e a escola como “meio de veiculação” vem se 
obrigando a se adaptar às novas regras.  Essas transformações acabam por 
interferir e remodelar de forma contundente as formas de apreensão do 
conhecimento com a necessidade de desenvolvimento e conseqüente 
aplicação de novas teorias educacionais.  

Ressalte-se que, na constituição do processo de ensino-aprendizagem, 
teoria e método estão intimamente ligados; dessa forma, inúmeros 
questionamentos teórico-metodológicos passam a ser formulados sobre qual 
concepção deverá nortear a prática pedagógica. 

A dimensão social que media a relação homem-mundo estabelece 
suas características, sua forma de agir, pensar e de se estabelecer neste 
mundo, e nesse sentido as relações sociais que se instauram são 
determinantes na constituição dos processos mentais superiores. 

Para Vigotski (1988), as relações sociais estão presentes desde a 
concepção do indivíduo, que acaba por nascer num mundo “humano”. 

Para ele, a criança, assim que nasce, é imediatamente colocada em 
contato com o mundo das relações sociais vigentes, integrada ao meio social e 
físico, com a realidade imediata constituída por objetos e fenômenos 
elaborados por gerações anteriores, nos leva a compreensão de que o 
indivíduo, desde sua concepção, assim que posta em contato com seu meio, é 
potencialmente social. 

De forma gradativa, a criança vai se apropriando de fenômenos e 
objetos desenvolvidos no meio sócio-cultural por meio de práticas culturais 
desenvolvidas pelos processos interacionais.  Estas interações vão se 
aprofundando e criando significação pessoal, com atribuição de sentidos à 
medida que vai ampliando suas relações com o meio. 

De início, limitadas ao âmbito familiar, vai se ampliando de forma 
paulatina, mas consistente ao âmbito comunitário, igreja, clube, vizinhança, 
escola, ambiente de trabalho entre outros, se apropriando de conhecimentos, 
se desenvolvendo e produzindo interações com o meio circundante. 

Cabe, no entanto, ressaltar que a interação cumpre papel 
importantíssimo na apropriação dos significados dados aos objetos, visto que o 
trajeto desenvolvido pelo objeto até a criança e desta ao objeto, passa 
invariavelmente pela relação com o outro. 
 São estas relações que irão constituir o homem histórico e socialmente 
integrado, além de proporcionar interações entre o indivíduo e o meio, 
provocando transformações num movimento de reciprocidade, que acontece no 
processo de aprendizagem humana.  Seja o homem, seja a natureza, a partir 
da interação entre ambos, estes se constituem em outros que não os mesmos 
visto que neste processo dialógico se remodelam e se redefinem. 
 São nestas relações sociais, intimamente ligados à primeira infância, 
que os fatores biológicos se integram aos processos sócio-culturais 
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sistematizados e de forma paulatina, vão se transformando em ações, relações 
e representações simbólicas próprias dos seres humanos ao aprenderem, 
desenvolverem e construírem sua própria história.   
 Segundo Vigotski (1988), a aprendizagem e o desenvolvimento dos 
sujeitos são fruto das condições sociais em que estes estão inseridos criando 
sua própria história, a qual é constituída na interrelação entre desenvolvimento 
e aprendizagem, num ato processual que se desdobra deste o nascimento do 
indivíduo.  Isso significa que sua formação acontece num movimento duplo, 
dialético, estabelecendo novas regras, criando novos cenários, estabelecendo 
novos atores e novos papeis a serem desempenhados entre os processos de 
desenvolvimento e aprendizagem. 
 Neste sentido, seguindo esse raciocínio é que percebemos que a 
concepção histórico-cultural se distancia das demais teorias educacionais, visto 
que defende a concepção de que o sujeito se constitui nas relações sociais, na 
interação entre homem-homem.  É em meio a estas relações, segundo a teoria 
de Vigotski, que este aprende, apreende, toma para si novos significados e se 
apropria do conhecimento. 
 Segundo a premissa defendida por Vigotski e seus parceiros de 
pesquisas, o conhecimento não está pronto e acabado nos sujeitos, nem 
adquirido de forma passiva a partir de sua relação com o meio circundante.   
Ao contrário, decorre de uma ativa relação de troca entre o organismo e o 
social como um processo que se constitui de forma constante e permanente a 
partir do objeto da vontade do sujeito aprendente. 
 Assim sendo, na perspectiva histórico-social de Vigotski, as relações 
sociais possuem prioridades, ressaltando a importância dos processos 
interacionais, entre indivíduos, sejam estas adultas ou não, e, entre estas e o 
meio.  É a partir de seu convívio que seu modo de agir, pensar, conceber e 
perceber o seu entorno, seu mundo, vai se moldando e se constituindo, 
trazendo para si aquilo que o define como humano capaz de desenvolver as 
mediações sócio-culturais. 
 Nessa direção, a mediação possui um sentido fundamental para 
Vigotski.   Este alcance implica na existência de dois tipos de mediação: a 
instrumental e a social. Neste sentido, assim define Zanella (1992. p.74) 

 

[...] refere-se à mediação instrumental como tendo duas naturezas: a 
primeira, material, no caso das ferramentas, que regulam e 
transformam o meio externo; e a segunda representacional, como no 
caso os signos linguísticos, que incidem e modificam a relação do 
homem com outros homens e consigo mesmo. 

 A mediação instrumental pode ser representada pela utilização de 
instrumentos psicológicos, que possibilitam a ordenação e o reposicionamento 
externo da informação dada, de maneira que o sujeito possa utilizar-se sempre 
que considere necessário, sem a presença do objeto ou situação real.  Neste 
sentido, utiliza-se de sua memória, sua inteligência e atenção. 
 Dentre os sistemas de mediação instrumental social, podemos 
destacar a linguagem na centralidade da preocupação de Vigotski (1989) pela 
sua importância central na formação do sujeito. 
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 Segundo seus pressupostos (1989 p. 64),  
[...] todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas 
vezes: primeiro, no nível social, e depois, no nível individual; primeiro, 
entre pessoas (função interpsicológica), e, depois, interiormente na 
criança (função intrapsicológica).  

 Disto podemos inferir que seu desenvolvimento está intimamente 
ligado à qualidade e diversidade das experiências vividas e das oportunidades 
de interação que o sujeito aprendente tem ao longo de sua trajetória, tendo o 
ambiente escolar um papel relevante enquanto espaço de ressignificação.   
 Neste sentido, ainda de acordo com Vigotski (1984), o processo de 
internalização do conhecimento adquirido refere-se à reconstrução em nível 
interno da atividade externa vivenciada pelos sujeitos.  Entendemos como 
internalização a apropriação pelos sujeitos aprendentes das conquistas e 
conhecimentos constituídos e construídos historicamente.  Esta apropriação só 
se faz possível no processo de interação social, afirma Zanella (1992). 
 Vigotski aprofunda-se na compreensão de alguns conceitos que 
considera básicos como: desenvolvimento e aprendizagem, interação social, 
signo e instrumento, linguagem, pensamento e mediação. 
     Para Vigotski (1989), são consideradas essenciais para o 
entendimento do desenvolvimento do processo mental humano as funções 
superiores do psiquismo humano.  São inatas, para Vigotski, as “funções 
inferiores” ou “processos psicológicos elementares”, os quais são presentes em 
animais e na criança em seus primeiros anos de vida.  
 No entanto, a criança, de forma paulatina vai se incorporando, por meio 
da atividade cultural, às funções superiores, passando a se integrar nestas, 
formas superiores do pensamento, por meio da aquisição da linguagem.  
 Dentre as funções consideradas inferiores, destacamos os 
automatismos, os reflexos e as associações de nível considerado mais simples, 
de caráter biológico. 
 De acordo com Vigotski (1989), este processo de intercâmbio dos 
diferentes processos de desenvolvimento se constitui numa complexa estrutura 
que é resultante de um processo de desenvolvimento de relações e 
interrelações que é e está profundamente ligado à história individual e social do 
sujeito.  Tais ideias estão diretamente ligadas à gênese histórico-cultural das 
funções superiores dos indivíduos, ou seja, em sua origem social. 
 Assim colocado, destaca-se que, a atividade humana mediada por 
instrumentos simbólicos e culturais se constitua como atividade implicitamente 
social, esta transformadora da realidade e da história do próprio sujeito que a 
constitui.   
 Nesse sentido, evidencia-se aqui, a necessidade de instrumentos 
que se mostrem adequados e que possibilitem aos sujeitos, o acesso aos 
significados da materialidade histórica e sua conseqüente apropriação. 
 Os instrumentos, tal como concebidos, são fruto da produção 
humana e, portanto, produtos culturais. Servem para orientação ao sujeito em 
suas ações externas; são produzidos de forma a facilitar e agilizar os 
processos e intervenções do sujeito sobre o meio circundante e também são 
considerados como materiais transformadores, onde seus significados internos 
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vão se transformando, criando novas formas de ação e novos sentidos no meio 
em que vive e se relaciona. 
   No ambiente escolar, os instrumentos têm seu papel de mediadores, 
trazendo auxílio ao educador e estão presentes no cotidiano como recursos 
didáticos e pedagógicos, tais como caderno, lápis, borracha, régua, tecnologia 
de informação e comunicação entre outros. 

Vigotski (1989), em sua ótica, ressalta que a relação do sujeito com o 
meio é sempre mediada por instrumentos, por signos, considerados estes 
como produtos engendrados pelo gênero humano. Os signos, por sua vez, são 
considerados para o teórico, como um “instrumento psicológico”, “internamente 
orientado”, que atua em nível psicológico, transformando o sujeito em sua 
relação. 
 Em âmbito escolar, os signos possuem relevância no processo 
comunicacional, pois são constantemente solicitados em ações que envolvem 
a aprendizagem.  Ampliam o raciocínio, desenvolvem a memória de forma mais 
elaborada, é capaz de despertar a imaginação, a capacidade de planejamento 
e abrem a possibilidade de sistematizar as ações do sujeito. 
 Vigotski ressalta que o que traz significação ao objeto é sua construção 
a partir de sua relação com o meio e o uso de instrumentos. 
 É na contínua constituição de significado a partir do uso dos 
instrumentos simbólicos, entendidos como categoria de mediação como 
recursos mediadores, que se efetiva a constituição das funções superiores do 
psiquismo humano, dentre elas, o desenvolvimento da consciência. 
 Vigotski (1989) afirma que a possibilidade de transformação do mundo 
material mediante a utilização de ferramentas, possibilita a mudança da própria 
atividade reflexa e sua modificação qualitativa em consciência.  
 Esse processo só se completaria mediado pela elaboração de 
ferramentas que trouxessem oportunidade de transformações nos outros, ou no 
mundo material por meio destes.  
 No entanto, cabe ressaltar que para o autor, a principal ferramenta é a 
linguagem oral.  Para ele, exemplificando, os surdos deveriam ser estimulados 
a sentirem necessidade de falar e não serem obrigados a falar. 
 De acordo com tais reflexões, embasadas pela linha sócio-
interacionista, o conhecimento que foi adquirido, devidamente apreendido, por 
meio de tais recursos, dentro do contexto da sala de aula, acaba por ser então 
internalizado pelo sujeito que, por sua vez, num processo dialógico, quase 
cúmplice, socializa o conhecimento nos processos de troca do conhecimento 
adquirido e de sua posterior disseminação em seu meio vivencial. 
 É nesta perspectiva que se dão as ações mediadoras nas aulas de 
artes com a utilização de instrumentos que visem facilitar a apropriação de 
saberes e conhecimentos relativos ao campo das artes a indivíduos com 
deficiência visual, adequando as informações específicas tais como formas, 
relevos, linhas e outros elementos ditos visuais para o alto-relevo. 
 A utilização de ferramentas adaptativas podem e devem fazer parte do 
arcabouço de recursos à mão de educadores responsáveis pela formação 
destes sujeitos. 
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 Dentro da perspectiva de Vigotski, a qual discorremos neste capítulo, a 
apropriação dos saberes elencados pelos professores em âmbito escolar, em 
específico aqui, em Artes, será tão ou mais rica e significativa na medida da 
oportunização de situações de aprendizagem utilizando-se de todo e qualquer 
recurso mediador para que este se efetive. 

Recursos hápticos, táteis, sonoros, além da tão ou mais importante 
interrelação seus pares e demais atores partícipes da realidade escolar 
vivenciada pelos alunos com deficiência são componentes que irão oportunizar 
a constituição do sujeito histórico no meio social e cultural. 

  Em seu trabalho de doutoramento, Cader-Nascimento (2003, p.40) 
alertando para o caso de atendimento a crianças surdo-cegas e que pode ser 
transposto para nosso enfoque sem o perigo de destituirmos a significação 
interna de seu sentido, ressalta que estudos prévios focalizando os resultados 
de intervenção junto a estas crianças “[...] evidenciaram que o processo de 
aprendizagem da via de comunicação exige atendimento especializado, 
estimulação específica e individualizada.  

 Ressalta, citando VIGOTSKI et al. (1988. p.27) da necessidade e 
conseqüente responsabilidade no processo formativo das crianças deficientes 
pelos adultos quando recorda que os adultos “[...] são agentes externos 
servindo de mediadores do contato com o mundo.” 

É através deles que a criança irá de forma paulatina e consistente 
adquirindo as ferramentas necessárias para o efetivo trânsito no mundo social 
e da cultura.  Sua ausência na mediação trará sérias conseqüências frente ao 
seu desenvolvimento.  

É através da mediação humana e dos recursos adaptativos oferecidos 
que a criança cega irá sobrepor-se à sua condição de cegueira e utilizar-se de 
seus sentidos remanescentes como forma compensatória.  Importante também 
frisar, mesmo incorrendo em repetição, de que o uso de seus sentidos 
remanescentes são culturalmente apreendidos a despeito da crença popular da 
capacidade inata do cego em utilizar-se de tais sentidos de forma 
compensatória. 

Myklebust (1971 apud CADER NASCIMENTO, 2003, p.41) afirma que: 
[...] quando faltam os sentidos à distância, o tato assume o papel de 

sentido guia, sendo complementado pelos sentidos remanescentes 
na exploração e no estabelecimento de contatos com o mundo 
exterior. 

 A autora complementa ainda, com considerações dos autores Telford e 
Sawrey (1988 apud CADER NASCIMENTO, 2003) que discorrem sobre a 
importância em despertar-se na criança o desejo de aprender através de outros 
canais sensoriais.  
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1.3 - A Construção de ilustrações táteis bidimensionais e outros recursos 
como ferramentas adaptativas no contexto do ensino de Artes  
 

É importante ressaltar o papel e relevância que uma ação proativa 
no sentido de desenvolver material alternativo para o aluno cego em situações 
de aprendizagem, no caso, Artes, visa o processo formativo minimizando a 
distância entre ele e o vidente na apropriação dos saberes constituídos em sala 
de aula. 

Acreditamos ser fundamental uma postura de pesquisador frente a 
ações que se proponham inclusivas, com a preocupação de trazer a este aluno 
incluso, senão as mesmas oportunidades, as mais próximas possíveis em 
relação a seus colegas videntes. 

Neste sentido, o desenvolvimento de estratégias de trabalho em sala 
que se utilizem das ferramentas adaptativas já desenvolvidas para este público, 
bem como o desenvolvimento, no caso do ensino de artes, de materiais 
inéditos para a aproximação dos bens culturais socializados em sala, tem a 
oportunidade de garantir seu acesso aos objetivos propostos pelo currículo 
escolar. 

No entanto, mesmo a boa vontade somente, não é capaz de 
constituir-se em apropriação do conhecimento de forma eficiente se não houver 
consciência de seus limites e capacidade reflexiva frente aos recursos 
utilizados e objetivos propostos. 

Ressaltamos tal alerta porque ao longo da última década, de acordo 
com o Nuemberg (2010), muitas destas iniciativas, fundamentam-se em “[...] 
noções enviesadas sobre as formas de acesso e elaboração conceitual de 
pessoas com cegueira, sobretudo no que tange à cegueira congênita.”  

Embora seu trabalho discorra sobre o contexto de construção de 
ilustrações táteis bidimensionais em livros infantis, suas conclusões são 
facilmente alocadas para o contexto da produção de materiais de apoio 
adaptativo ao público cego em situações de aprendizagem no âmbito escolar. 

O ensino de artes, tal como é proposto no Currículo escolar do 
Estado de São Paulo trabalha de forma que haja um equilíbrio entre as 
diversas linguagens artísticas. 

Esse processo faz com que o aluno percorra e transite entre as 
linguagens da arte visual, do teatro, da dança e da música, intercambiando 
saberes e recolhendo sentidos e saberes do contato entre tais linguagens, 
formando para si um amálgama cultural onde todas as linguagens se conectam 
e se reconhecem. 

Para tanto, o educador da área de artes se utiliza em grande parte 
de recursos visuais e sonoros em suas situações de aprendizagem. 

Nesse contexto privilegiado para o público vidente, quais alternativas 
no sentido da inclusão para o aluno com deficiência visual? 

Nesse caso é que reconhecemos a necessidade do educador lançar 
mão de pesquisas sobre a construção de materiais adaptativos que apoiem e 
subsidiem suas ações pedagógicas de forma a dirimir a distância entre o que 
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foi propiciado ao alunado vidente e ao aluno incluso em sala de aula com 
deficiência visual. 

O uso de reproduções utilizando-se de punção é uma alternativa 
para o reconhecimento visual linear, sem maior necessidade e preocupação 
com questões de representação tridimensional.  

É importante salientar que mesmo o uso de recursos lineares pode 
trazer informações enquanto linguagem do desenho, de tridimensionalidade, de 
distância e tamanho.   

Esta problemática foi devidamente apontada por Nuemberg (2010) 
em seu artigo quando discorre sobre as concepções sobre a percepção das 
pessoas cegas daqueles que intentam a criação de tais materiais.  

Em geral, nos utilizamos de nosso próprio repertório mnemônico 
(das sensações, percepções de caráter sensível em todas as instâncias) para o 
desenvolvimento de tais materiais, sem, no entanto levarmos em conta como 
se dão as relações entre o mundo e a criança cega no que tange à 
perceptividade. 

Qual é sua referência para distância, tamanho, cor? Como se dão os 
significados às experiências vividas pelos alunos cegos desde seu 
nascimento? 

É na acumulação de experiências ao longo da vida que o sujeito vai 
construindo seu próprio repertório de significados, centrando-se então, nos 
elementos essenciais do objeto vivenciado para seu posterior reconhecimento, 
encontro de significação, nomeação e categorização (LURIA, 1991). 

Isto vale dizer que para o indivíduo vidente, uma imagem gráfica 
visual é reconhecida como representação do objeto concreto, desde que sua 
experiência no meio sócio-cultural tenha concorrido para o favorecimento de 
significação destes elementos visuais em sua função semiótica de substituir 
objetos concretos. 

Nesse sentido, a significação frente à experiências perceptivas das 
pessoas cegas congênitas passam por outro viés conforme alerta Masini (2003, 
p. 42-43 apud NUEMBERG, 2010) 

É, pois, da reflexão sobre o vivido e da atenção à experiência 
perceptiva que emergem os significados da pessoa no mundo. Assim, 
por exemplo, a reflexão da criança com deficiência visual surge da 
sua experiência de habitar o mundo por meio de sua apalpação tátil, 
em que interroga o objeto de forma mais próxima do que se o fizesse 
como o olhar.  A velocidade e a direção de suas mãos é que a farão 
sentir as texturas do liso e do rugoso, a temperatura fria ou quente, o 
ar mais abafado quando se aproxima de uma parede, acompanhado 
pela alteração de sua voz articulada, que se altera frente a um 
obstáculo ou em ambiente aberto.  Essas percepções de tatear, que 
ocorrem com seus movimentos de mãos e dedos, de articular a voz, 
de ouvir, de sua comunicação e de sua locomoção no espaço estão 
unidas no seu corpo, no mundo, e compreendidas pela reflexão sobre 
cada uma dessas experiências. 

 

Isto posto, chegamos à conclusão, sustentada pelo autor, que o a 
experiência é base do reconhecimento de mundo a partir de suas experiências 
e vivências, sejam estas de pessoas videntes ou cegas, com ou sem 
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deficiências sensoriais.  As formas de representação formal dos objetos, com 
seus respectivos significados internos, obedecem ao registro do vivenciado por 
cada sujeito, fundindo-se no “caldo cultural” historicamente desenvolvido e 
constantemente ampliado e revisitado frente aos signos culturais no curso de 
seu desenvolvimento psicológico e cognitivo. 

A construção dos sentidos e significados aos objetos experienciados 
se dão através da mediação da linguagem, esta como principal veículo para o 
acesso à realidade estabelecida por conceitos, prioritariamente, vale dizer, 
pautados pela experiência visual. 

Se por um lado como vimos, o conhecimento se afirma a partir da 
experimentação e posterior significação pessoal desta, de outro, é mediado 
pela linguagem e por meio desta estabelece novos parâmetros conceituais à 
percepção imediata através do uso do pensamento e da imaginação. 

Isto posto, é necessário recorrer-se a distintas possibilidades de 
acesso aos bens culturais e/ou reconhecimento de objetos a partir, não só do 
uso de pranchas com o uso de punção e/ou com o uso de relevos com 
diferentes texturas e gradações de altura, cheios e vazios, mas também de 
todos os seus sentidos remanescentes: audição, tato, paladar [...]. 

Se a função primeira das ilustrações táteis desenvolvidas para 
situações de aprendizagem em sala de aula é a de facilitar a compreensão e a 
imersão do aluno deficiente visual no contexto cultural a que se propõe, ou 
seja, que tenha de forma efetiva, a função de representar elementos visuais e 
estéticos que façam parte da obra original. 

O grande desafio desta empreitada está em garantir-se o máximo de 
fidelidade às estruturas adjacentes às obras escolhidas para que a criança 
cega tenha a mesma relação com tais obras que a criança vidente tem com as 
reproduções de obras veiculadas no contexto escolar, pois, como se concebe 
perante a lei, é preciso assegurar o princípio da igualdade e atenção às 
diferenças que regem a inclusão social em âmbito escolar. 

Não é possível negarmos, a ponto de incorrermos em erro, de que o 
mundo é feito para os normais e, conseqüentemente, para os videntes. 

As formas de representação simbólica e sua posterior representação 
icônica e sígnica, são historicamente produzidas no curso da história pela 
nossa cultura e têm como premissa, o ser/estar vidente. 

Neste sentido, de forma palpável, tangível, percebe-se que a 
elaboração de seus modos de grafismo são em sua maioria, visuais. 

Desde seu nascimento, os videntes são levados a ver, interpretar, 
identificar, nomear, estabelecer relações a partir das imagens às quais lhes 
chegam.  Neste arcabouço de sentidos a serem interpretados estão também, 
imagens gráficas bidimensionais às quais aprendem a interpretar como 
correlatos aos seus objetos de origem, como representantes legítimos destes 
objetos em três dimensões.  É o objeto tornado signo. 

É na experiência visual que o sujeito aprende a “abstrair” do objeto 
real para aceitar sua representação visual bidimensional ou mesmo 
tridimensional como seus legítimos substitutos.   
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Apropriando-nos da perspectiva histórico-social e de embasamentos 
estéticos (Pareyson, 1984), afirmamos que para o vidente, tanto a 
representação bidimensional de um objeto ou a representação tridimensional 
deste, o substitui dando-lhe a devida significação, visto que em sua experiência 
prévia, já definiu, como referência icônica e sígnica, tal transposição como 
natural.  É o resultado da experiência visual acumulando sentidos e 
significados cultural e historicamente instituídos na apreensão de sentido frente 
a objetos representativos. 

Para o aluno deficiente visual congênito, por sua vez, a significação, 
partindo da experiência como premissa, deverá então, ser alcançada através 
de uma série de estímulos que lhe garantam o máximo possível de 
informações e subsídios para a construção de sentidos. 

Não basta então, somente o uso de materiais que privilegiem o 
manuseio tátil, embora este seja ainda privilegiado em detrimento à mediação 
do conhecimento através da linguagem e do pensamento (VIGOTSKI, 1997). 

No meio pedagógico, a falta de uma melhor capacitação profissional 
frente às demandas e especificidades da inclusão de pessoas cegas restringe 
as formas de acesso ao conhecimento dos bens culturais oferecidos ao tato, 
como se este fosse o principal meio de superação dos limites que a cegueira 
impõe. (Cf. BIANCHETTI, DA ROS e DEITOS; BORGES e KITTELM; 2002; 
CAIADO, 2003 apud NUEMBERG, 2010)  

É importante que lhes sejam ofertadas oportunidades de 
experimentação tridimensional, visto que as experiências concretas de pessoas 
cegas se dão através da experimentação sensória do mundo tridimensional e 
regida por uma seqüência de percepções que se aglutinam em forma de 
informações sinestésicas, olfativas, auditivas e táteis. 

O uso em ambiente pedagógico de materiais alternativos como 
ferramentas adaptativas ao público cego tendo visto o acesso ao conhecimento 
como ilustrações táteis desenvolvidas com EVA e similares (botões, feltro, 
grãos, palitos etc.), têm o mérito de buscar a inclusão destes nas situações de 
aprendizagem em sala. 

No entanto, cabe alertar ao fator limitante que sempre terão frente a 
experiência do vidente junto às representações gráficas. 

É importante não se descuidar do uso de legendas em linguagem 
Braille trazendo-lhes a explicação das particularidades das obras, referências 
frente às características ligadas aos aspectos formativos da obra tais como 
cores e padrões.  É importante não deixarmos de lado a função e qualidade 
educativa de tais adaptações. 

E tal como alerta D’Angiulli, (2007 apud NUEMBERG, 2010 p. 139): 
A utilização de ilustrações táteis bidimensionais deve ser feita 
respeitando-se ao máximo seu formato e proporção original, de 
maneira que representações táteis de objetos de duas dimensões, 
como por exemplo, as formas geométricas planas – quadrado, 
triângulo, círculo, etc. -, esquemas e organogramas, permitem maior 
acessibilidade metodológica e conceitual. 
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Para maior proveito na utilização de tais recursos, faz-se necessário 
sua incorporação utilizando de mediação simbólica.  Desta forma, seriam mais 
efetivos junto a organização do sistema psicológico de indivíduos com cegueira 
congênita, onde o desenvolvimento do pensamento conceitual e o uso da 
imaginação ocupam o lugar deixado pela percepção e memória visuais (Cf. 
VIGOTSKI, 1996). 

O uso da linguagem oral, com o uso de ferramentas adaptativas tais 
como o DOS-VOX e similares, gravações em áudio ou mesmo a mediação 
presencial dos educadores e outros, agregando novas informações, poderão 
se constituir em formas mais eficientes de mediação cultural que somente o 
uso das ilustrações táteis como objetivo final de construção do conhecimento. 

Se o objetivo final das intervenções pedagógicas é o de garantir o 
acesso com condições mínimas de igualdade de oportunidades frente ao 
conhecimento, valerão então, todas e quaisquer ações que se mostrem 
eficazes e capazes de diminuir as distâncias que separam videntes de 
deficientes visuais. 

 
1.4 – A PROPOSTA CURRICULAR DA SEE-SP: Buscando caminhos de 
inclusão 

                                                           

 “A Arte reclama o Homem Inteiro” 

                                                                                                                   provérbio alquímico 

 
 A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo apresenta uma 
proposição para o currículo para os níveis de ensino Fundamental – Ciclo II e 
Médio que visa melhorar a qualidade das aprendizagens de seus alunos, 
partindo dos conhecimentos e das experiências práticas já acumulados ao 
longo de anos, com a sistematização, revisão e recuperação de documentos, 
publicações e diagnósticos já existentes e do levantamento e análise dos 
resultados de projetos ou iniciativas já desenvolvidos. 
        A SEE-SP almeja um ensino voltado para as demandas do século 
XXI, cada vez mais voltado para o uso intensivo do conhecimento, seja este 
para o mundo do trabalho, seja para a convivência social e prática da 
cidadania, seja para o cuidado como o meio em que se vive. 
        Acredita que o modelo de sociedade instaurado já está gerando 
novas formas de exclusão, agora ligadas ao uso das tecnologias de 
comunicação que mediam o acesso ao conhecimento e aos bens culturais 
trazendo preocupação junto à SEE-SP.  

Dentro deste contexto, se reafirma ainda, o comprometimento pela 
plena inclusão de todos indivíduos na escola, com direitos e oportunidades 
iguais, tal como se configura no artigo 8º. parágrafo II, em que considera a 
“inclusão, valorização das diferenças e o atendimento à pluralidade e à 
diversidade cultural, resgatando e respeitando as várias manifestações de cada 
comunidade.” (SÃO PAULO, 2008) 
 O currículo, tal como está articulado, tem como elementos e princípios 
centrais: a escola que aprende, o currículo como espaço da cultura, as 
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competências como eixo da aprendizagem, a prioridade da competência de 
leitura e de escrita, a articulação das competências para aprender e a 
contextualização do mundo do trabalho.1  
 O currículo compreende o sentido do reconhecimento, da apreensão e 
partilha em relação à cultura que envolve todas as áreas de conhecimento, 
como “um conjunto de valores, enfoques, estilos de trabalho e modos de fazer 
que caracterizam as várias ciências – exatas, sociais e humanas -, as artes – 
visuais, musicais, do movimento e outras -, a Matemática, as línguas e outras 
áreas de expressão não-verbal.2  
 Esta postura tem como alicerce, a compreensão da construção do 
conhecimento a partir de uma visão panorâmica das diversas áreas do 
conhecimento humano, servindo para constituir competências básicas para a 
vida em sociedade, na vida cultural e do trabalho.  

 Desta forma, busca integrar nas situações de aprendizagem uma 
relação estreita entre teoria e prática em cada disciplina do currículo, 
apropriando-se das novas demandas tecnológicas integradas ao campo da 
educação e aprendizagem, bem como se utilizando destas, como conjunto de 
saberes constituídos, para sua plena utilização no mundo do trabalho. 

 Este breve comentário sobre a proposta curricular da SEE-SP tem 
como objetivo, trazer o reconhecimento da maneira como se articulam seus 
referenciais teóricos frente às demandas educacionais atuais e como se 
articulam tais saberes com os processos de inclusão no âmbito escolar.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

1 – FINI, Maria Inês. Proposta Curricular do Estado de São Paulo: Arte, São Paulo: SEE, 2008, p.11 

2 - _____________. Idem. p. 21. 
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1.5 – PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA A 
DISCIPLINA DE ARTE – Ensino Fundamental – Ciclo II e Ensino Médio: 
Uma nova concepção 

“Arte e educação são uniões que permitem a  

cada uma das pessoas auto-fundar-se; transformar-se; 

transfundar-se social e pluridimensionalmente”                                     

. (Lucimar Bello P. Frange) 

 
  A SEE-SP, apropriando-se da experiência conquistada em todo o 
percurso histórico desenvolvido pelo ensino de arte no Brasil e em paralelo, de 
sua “conversação” com as tendências mundiais em seu campo, traz uma 
reformulação para a proposta curricular para a disciplina de arte que é uma 
forma de integrar as diversas instâncias do conhecimento artístico em forma de 
rede, criando o que denominam de “cartografia”, onde estrutura-se (...) um 
mapeamento de territórios da arte, propondo a partir deles e em conexão entre 
eles, conceitos e conteúdos geradores de processos educativos às diversas 
séries do ensino fundamental e médio.1 
 Desta forma, sua concepção integra situações de aprendizagem onde 
se articulam focos de interesse frente a “processos de criação, materialidade, 
forma-conteúdo, mediação cultural, patrimônio cultural e saberes estéticos e 
culturais.” Entendidas como “territórios da arte”, constituem formas distintas de 
observação do mesmo objeto de estudo, sendo assim, complementado por 
maneiras outras de entendimento.  
 Metodologicamente, de acordo com os PCNs Arte e as Propostas 
Curriculares da SE/Cenp o Ensino de Arte, visto como área de conhecimento e 
linguagem deverá se dar de forma a articular três eixos metodológicos, a saber:  
Criação/produção em Arte – o fazer artístico; Fruição estética – apreciação 
significativa da Arte e do universo a ela relacionado; leitura; crítica; Reflexão: a 
Arte como produto da história e da multiplicidade de culturas. 
 Dessa forma, a área de arte apresenta uma cartografia da arte, como 
uma nova maneira de olhar para a arte como objeto de estudo no contexto 
escolar, integrando suas linguagens em focos distintos de reconhecimento de 
suas diferenças e semelhanças. 
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II – OBJETIVOS 
 
2.1 – Objetivo geral 
 
- Conhecer as possibilidades adaptativas, de conteúdos e práticas pedagógicas 
do professor de arte diante da privação total ou parcial da capacidade de ver do 
seu aluno incluído na Rede Regular de Ensino do Estado de São Paulo. 
 
2.2 - Objetivos específicos 
 
- Conhecer o processo de apropriação do ensino de arte por uma aluna cega 
(K.F.O.) de 9 (nove) anos; 
- Conhecer como a aluna utiliza-se do tato para explorar as obras adaptadas; 
- Verificar as dificuldades na identificação de obras por falta de textura, 
distinção de traços; 
- Identificar as formas de alto relevo as quais a aluna possui mais habilidades e 
agilidade na identificação; 
- Conhecer o processo de iniciação da aluna nas aulas de artes em turma 
regular; 
- Verificar as potencialidades de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo na 
área de artes a partir de ações inclusivas com o uso de materiais adaptativos. 
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III - Metodologia 
 
3.1 – Fundamentação Teórica da Metodologia 
 
 O presente trabalho discorre a respeito do impacto da utilização de 
ferramentas adaptativas ao público deficiente visual em situações de 
aprendizagem na área de Artes em âmbito escolar. Estabelece como base de 
discussão os referenciais teóricos de Vigotski e sua concepção de 
aprendizagem, teóricos no campo do ensino de Artes, Estética e Filosofia da 
Arte, bem como autores vários que discorrem sobre inclusão e deficiência 
visual.  
 Utilizou-se de estudo de caso, do tipo qualitativo pela necessidade de 
avaliar o processo de intervenção pedagógica na utilização dos recursos 
adaptativos com alunos com deficiência visual no âmbito das salas de aula. 
 Assim, tendo como pretexto, as aulas de Artes buscando encontrar 
indícios palpáveis do impacto da correta e consistente utilização destas ao 
longo do processo formativo do aluno.  
 Optou-se por este tipo de pesquisa, pois o objetivo estava centrado em 
investigar a utilização das ferramentas adaptativas sob a ótica da teoria 
vigotiskiana, ou seja, examinar se sua oportunização favorecia o 
desenvolvimento de um aprendizado mais consistente e significativo pelo aluno 
e se este provocava uma maior motivação ao aprendizado. 
 
3.2 – Contexto da Pesquisa 
 
 O estudo avaliativo foi realizado em uma escola da rede pública 
estadual no município de Itapetininga, São Paulo.  
 A escola possui em sua rede física 07 (sete) salas de aula regulares, 
compreendendo a oferta de aproximadamente 530 vagas que vão da 5ª. 
série/6º. Ano à 8ª./9º. Ano no período da manhã e tarde, além de salas do EJA 
– Ensino de Jovens e Adultos, do 4º. Termo do Ensino Fundamental, 1º ao 3º 
Termo do Ensino Médio, com aproximadamente 100 alunos.   
 A escola conta com duas salas de atendimento pedagógico 
especializado, conhecida pela sigla SAPE, com professoras especialistas, nas 
especialidades de Deficiência Intelectual e Visual, esta última, objeto de nosso 
estudo de caso e local privilegiado de observação do cotidiano de K.F.O. 
 
3.3 – Participantes 
 
 Participou desse estudo uma aluna com cegueira congênita, sua 
família e a professora especialista da Sala de Atendimento Profissional 
Especializado (SAPE).  
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 A pequena K.F.O. foi diagnosticada com Mal de Leber – má formação 
congênita dos olhos, com a não-formação dos bastonetes.  
 A aluna entrou no sistema educacional com atendimento junto à creche 
e Escola Municipal de Ensino de Itapetininga – “EMEI Professora Maria Bastos 
Martins”.  Atualmente, a aluna estuda na 3ª. Série do Ensino Fundamental I na 
Escola Estadual “Major Fonseca”, em sala regular com o atendimento de duas 
professoras, uma, responsável pelo núcleo comum do currículo escolar, a 
saber, pelas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e 
Geografia; outra professora para a disciplina de Artes e outra para as práticas 
de Educação Física.  
 No momento, com 9 (nove) anos, com experiência escolar desde a 
estimulação precoce, a aluna encontra-se plenamente adaptada à dinâmica da 
sala, do ambiente escolar e do uso das ferramentas adaptativas, seja para fins 
escolares, seja para fins sócio-culturais. 

A professora especialista conta com mais de 20 anos de experiência 
escolar, conta com formação em estimulação precoce, com estágios realizados 
no Hospital Oftalmológico de Sorocaba, interior de São Paulo e o Centro 
Laramara, em São Paulo, Capital. É responsável pela sala de atendimento a 
alunos com deficiência visual – SAPE (Sala de Atendimento Pedagógico 
Especializado), desde sua criação, em 1983. 
 
3.4 – Materiais 
  
 Utilizaram-se dentre tantos, fita cassete para o processo de mediação 
cultural na exposição de arte elaborada para o estudo; papel Braille para a 
confecção das legendas referentes às obras ofertadas, textos norteadores e 
etiquetação da exposição; cartolina, papel cartão, EVA, entre outros comuns à 
prática escolar e em específico, à prática de ensino de artes. 
 A utilização desses materiais propiciou: 1) explorar conteúdos 
elencados para situações de aprendizagem em artes; 2) desenvolver o sentido 
de busca e direção, ampliando a noção espacial; 3) ampliar a interação com as 
práticas artísticas desenvolvidas em âmbito escolar; 4) otimizar o processo de 
aprendizagem através dos meios alternativos de comunicação; 5) estimular a 
busca de novas informações por via direta e indireta; 6) ensinar novos 
conceitos da área de artes. 
 Os objetivos no desenvolvimento e utilização destes materiais foram: a) 
viabilizar a interação entre o objeto de estudo e a aluna, na medida do 
despertar do interesse pela situação de aprendizagem; b) despertar sua 
curiosidade infantil perante novas situações de aprendizagem com a utilização 
de novos materiais adaptados à situações propostas; c) contextualizar as 
situações de aprendizagem e os conteúdos comunicacionais; d) propiciar a 
utilização profícua de seus sentidos remanescentes nas situações de 
aprendizagem propostas. 
 Para o desenvolvimento da pesquisa utilizamos os seguintes 
equipamentos e instrumentos: câmera de vídeo, máquina fotográfica, máquina 
Braille, gravador de fita cassete e computador.  
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 Para o levantamento das informações iniciais da pesquisa frente aos 
participantes, foram utilizados os seguintes instrumentos: a) questionário do 
tipo aberto para a professora especialista; b) questionário do tipo misto para a 
aluna K.F.O.; c) questionário do tipo aberto para a família; d) diário de bordo 
com registros manuscritos desenvolvido ao longo do período de pesquisa de 
campo.  
 A seleção dos itens obedeceu à necessidade da singularidade de cada 
situação: a) adequação à especificidade da situação de aprendizagem; b) 
adequação aos procedimentos e práticas desenvolvidas na sala de recurso; c) 
adequação aos objetivos deste estudo. 
 Elaboraram-se ainda, documentos como termo de consentimento e 
participação na pesquisa dos pais, professora especialista e aluna, menor de 
idade, juntamente com o consentimento de uso de imagens desenvolvidas ao 
longo do estudo. 
 
3.5 – Instrumentos de Construção de Dados 
 
 Os instrumentos de construção de dados utilizados para esta pesquisa 
forma questionários constituídos por uma série ordenada de perguntas do tipo 
fechada e mista, esta com questões abertas dirigidos à professora especialista, 
à aluna e aos seus pais, as quais foram posteriormente devidamente 
transformadas na forma de relato. 
  
3.6 – Procedimentos de Construção de Dados 
 
 O questionário destinado à professora especialista foi orientado a 
questões que apontavam para o histórico da aluna K.F.O., do período que 
antecedeu seu nascimento, o início das atividades de apoio na sala de 
recursos até a atualidade bem como sobre aspectos sobre sua personalidade, 
capacidade de autonomia frente às tarefas cotidianas de âmbito escolar e 
extra-escolar. 
 O acompanhamento relativo à aluna K.F.O. teve momentos de 
utilização de questionário com perguntas fechadas, estas relativas à situações 
de aprendizagem em Artes. Tivemos, sob forma de relato, o resultado de seu 
acompanhamento, fruto de observação e análise de seu cotidiano na sala de 
recursos, com a junção de perguntas abertas e anotações de meu caderno de 
observação. 
 Por último, os dados relativos à conversação com os familiares da 
aluna K.F.O. sob forma de perguntas abertas e posteriormente, tal como o 
material coletado com a professora especialista, transformado sob forma de 
relato. A observação foi efetuada ao longo do final do ano letivo de 2010 tendo 
como objeto de estudo conversas informais com a professora especialista e do 
início do ano letivo de 2011 quando do reinício das atividades regulares em 
sala de aula e na sala de atendimento pedagógico especializado – SAPE/DV. 
para os momentos de observação, análise e intervenção junto à aluna K.F.O. e 
momentos de entrevista junto a seus familiares. 
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 O objetivo era observar in loco, junto à professora especialista, como 
se dão as interações entre a aluna e os conteúdos ministrados como situações 
de aprendizagem nas aulas de artes com o auxílio de ferramentas adaptativas. 
 
3.7 – Procedimentos de Análise de Dados 
 
 As atividades desenvolvidas de forma integrada junto à sala de 
recursos – SAPE, sempre no período da manhã, em companhia da professora 
especialista, J. S. da R. e da presença da aluna K.F.O., sujeito principal de 
nossa pesquisa, contaram com três situações distintas: a) entrevista e 
instauração de processo dialógico, analítico e reflexivo junto à professora 
especialista da SAPE; b) observação, entrevista, intervenção pedagógica para 
análise, reflexão e coleta de dados junto à aluna K.F.O.; c) entrevista junto ao 
núcleo familiar da aluna, a saber, pai e mãe; elaboração e posterior 
consentimento, por parte da Direção Escolar, dos respectivos termos de 
consentimento. 
 O início dos trabalhos de coleta de dados se deu em meados de 
Novembro do ano anterior, 2010 e se estendeu ao longo do início do ano letivo 
até meados do mês de Março, com o fechamento das atividades em situação 
de exposição dos materiais desenvolvidos em forma de exposição de arte. 

Tais situações, de forma a não intervir de maneira tão contundente no 
cotidiano da sala, foram administradas no sentido de que a presença para 
coleta de dados não criasse obstáculos à observação das ações desenvolvidas 
pela aluna quando esta não exigisse uma intervenção direta sobre suas ações 
por conta das situações de aprendizagem específicas para o ensino de artes 
elaboradas para o estudo. 
 Desta forma, tivemos vários momentos de diálogo e interação junto da 
professora especialista no sentido de compreender os contextos vivenciais da 
aluna K.F.O. junto à sala, à sua intervenção como professora especialista, junto 
ao seu processo de inclusão em salas regulares e no âmbito familiar. 
 Este amplo leque de contextos pôde ser estabelecido por conta da 
especificidade da relação que se dá entre a professora especialista e a aluna, 
que é atendida, de forma precoce, desde seus três primeiros meses de vida, o 
que ocasionou em uma relação estreita de afeição mútua, admiração e 
reconhecimento por parte da professora especialista do percurso vivenciado 
pelo núcleo familiar frente aos desafios enfrentados, suas vitórias, fracassos e 
principalmente, seu efetivo envolvimento na busca de superação das 
dificuldades advindas da deficiência e apreensão e potencialização das 
necessárias competências e habilidades compensatórias. 
 Tivemos, por conseguinte, momentos de interação com a aluna K.F.O., 
que compreenderam desde momentos de observação de suas ações na sala 
de recurso; momentos de diálogo com a utilização do roteiro de questões 
desenvolvidas para o reconhecimento de individualidade e momentos de 
intervenção com proposições de situações de aprendizagem na área de artes 
visando o estudo do impacto das tecnologias assistivas e recursos adaptativos 
vários para a apreensão de saberes na área de artes. 
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 E finalmente, tivemos momento de entrevista junto ao núcleo familiar 
da aluna para coleta de dados complementando as informações já coletadas 
ao longo do processo tendo por objetivo lançar um olhar crítico perante a 
atuação e comprometimento de sua família em seu processo formativo bem 
como analisar o impacto de sua ação à luz das teorias de desenvolvimento 
histórico-social de Vigotski.  
 
IV – RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS 
 
4.1 – K.F.O. - “ANTES QUE NASCESSES TE CONHECI” 
 

 “[...] Ora veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: 

Antes que eu te formasse no ventre te conheci,  

e antes que saísses da madre te santifiquei; às nações te dei por profeta.”  

A chamada de Jeremias 1, 5 

 
A história de K.F.O. junto à unidade escolar, objeto de nosso estudo, 

remonta antes mesmo de seu nascimento. Professora J. S. da R. conta ao 
longo de seu relato, a trajetória realizada por ela, professora especialista em 
D.V., pela família da aluna e a própria K.F.O. 

Sua proximidade com os dois centros de formação, pesquisa e 
atendimento a deficientes visuais, Hospital Oftalmológico de Sorocaba, interior 
de São Paulo e o Centro Laramara, em São Paulo, Capital, acabou por 
conduzir a família de K.F.O. em momento anterior ao nascimento da aluna, em 
atendimento no Hospital Oftalmológico de Sorocaba às portas da unidade 
escolar, objeto deste estudo, e por indicação deste, à professora, antes mesmo 
do nascimento da aluna visto que era a única profissional com tal formação na 
região com a devida competência e com facilidade de acesso para a família.  

Nesse sentido, a família foi orientada a retornar junto da sala de 
recursos, quando a pequena K.F.O. contasse com três meses de idade. 

Por conta disto, K.F.O. já veio ao mundo sem enxergar, o que levou-a a 
encontrar nas mãos da professora J. dos S. R., a orientação e estímulo capaz 
de prover-lhe das ferramentas necessárias para sua paulatina e incessante 
busca de autonomia para as suas necessidades pessoais. 

Além do trabalho de estimulação precoce desenvolvido desde seus três 
meses de idade, a professora relata que desde então realiza orientações junto 
à família da aluna para que possam intervir de forma efetiva e eficiente em seu 
ambiente familiar.  Segundo a professora, bebês com cegueira total desde o 
seu nascimento correm o risco de permanecerem apáticos frente ao mundo 
externo caso não sejam apropriadamente estimulados e o acompanhamento 
destes com o devido atendimento é fundamental para sua sobrevivência com 
qualidade de vida. 

Esclarece que o bebê cego tem confusão de estímulo sonoro. Que a 
informação recebida é sinestésica e que a significação vai sendo construída a 
partir do reconhecimento de objetos diferentes, com texturas diferentes, para 
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situações distintas que vão sendo reconhecidas e apreendidas num paulatino e 
acumulativo processo de identificação.   

De acordo com a professora, K.F.O. foi sendo estimulada desde os três 
meses de idade a desenvolver seus sentidos remanescentes: olfativo, 
sinestésico, gustativo, auditivo, que por sua vez visam a estimulação do 
intelectual. 

O aprendizado paulatino de postura, ações ordinárias como 
alimentação, o levar o alimento à boca, comer de forma pausada, são sentidos 
com função social agregados e atribuídos ao longo de todo um percurso 
desenvolvido de forma sistemática e exaustiva. 

Todo este trabalho de estimulação não haveria obtido sucesso junto à 
aluna, caso a família também não se pusesse na condição de tornar-se ela 
mesma, uma “especialista” em estimulação.  A criança necessita de contar com 
o apoio irrestrito, sistemático e constante do núcleo familiar para que possa 
tornar-se no futuro e na medida do possível, autônoma. 

Este trabalho de apoio à família foi complementado pelo CEPREVI – 
Centro de Pesquisa e Reabilitação Visual de Itapetininga/SP. fundado pela 
professora J. dos S. R. por volta de 1.987. 

Por volta dos seus cinco anos de idade, quando K.F.O. entrou em fase 
pré-escolar, começa a receber atendimento no CEPREVI, o que muito colabora 
para sua estimulação visto que é um centro de atendimento especializado.  

A professora relata que a aluna continua até o presente momento, em 
continuidade aos trabalhos de atendimento no CEPREVI, bem como no 
atendimento na SAPE – Sala de Atendimento Pedagógico Especializado, com 
direito adquirido por lei à continuidade até o final de sua formação acadêmica 
junto ao Ensino Regular. 
 
4.2 - K.F.O. “QUEM TE VIU, QUE TE COMPRE!” 

 
A primeira coisa que passaria pela mente de alguém que iria se dedicar 

a observar e intervir no processo de aprendizagem de uma aluna cega seria a 
de que iria encontrar uma aluna totalmente desprovida de autonomia, 
criticidade, de capacidade argumentativa e inquisidora perante a realidade 
vivencial, sempre numa atitude passiva perante os fenômenos que ao seu 
redor acontecem, esperando sempre de alguém um ombro amigo, uma mão a 
socorrer. 

Esta imagem foi desabando tal como um castelo de cartas levado ao 
vento na medida em que procedia a imersão junto ao cotidiano da aluna 
K.F.O., sua maneira de interagir com o ambiente, colegas, ações pedagógicas, 
juntamente com a complementação por parte de sua professora especialista e 
de sua família. 

De todas as crianças atendidas na sala de atendimento pedagógico 
especializado em Deficiência Visual, ela é sem dúvida, a que mais se destaca 
quanto à vivacidade, energia latente, curiosidade, determinação e autonomia 
perante os desafios propostos. 
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Em momentos de observação da aluna na sala de atendimento, em 
diversas situações, era perceptível a capacidade de liderança junto ao grupo 
atendido.   

A despeito de sua deficiência, a aluna tem extrema capacidade de 
antecipação de ações, de percepção de seu entorno, observadas em 
momentos de interação lúdica, como utilização de jogos de raciocínio tal como 
dominó e cartas. 

Os jogos, devidamente adaptados à condição e uso para alunos 
deficientes visuais são marcados com sistema Braille.  A aluna comandava as 
ações nos jogos com grande capacidade de raciocínio, memória, antecipação 
das ações, com intervenções junto aos colegas em inúmeras vezes chamando-
lhes a atenção por desatenção ou mesmo por tentativas infantis de trapacear 
no jogo. 

Em situações de prática de desenho, a aluna se utiliza das tecnologias 
assistivas, como por exemplo, o uso da prancha e lápis.  K.F.O. tem completo 
domínio espacial junto da folha, conduzindo-se na atividade de maneira 
desenvolta.   

É claro que não se pode realizar julgamento da prática de desenho tal 
qual teríamos com um vidente no que diz respeito à qualidade do mesmo.  

No entanto, cabe registrar que as qualidades de registro, tanto no que 
se refere à sua condição sígnica, naquilo que o objeto representa de sua 
concretude, é similar à experiência de qualquer criança vidente.   

Ainda sobre seu registro, sua capacidade de estabelecer padrões de 
espacialidade como direita e esquerda, parte superior e inferior da folha, noção 
de profundidade, é similar a de uma criança vidente.   

Isto se dá, sobretudo, por conta da qualidade das intervenções 
desenvolvidas ao longo de sua vida, com a oferta de estímulos capazes de 
trazer-lhe tal rol de informações, sua devida apreensão e instauração de 
sentido. 

A aluna é alfabetizada nos dois sistemas, o alfabético cursivo e o 
Braille, de acordo com sua idade e, de certa forma, sobrepujando até mesmo 
colegas videntes da mesma faixa etária na capacidade de elaboração de 
ideias, desenvolvimento de raciocínio e qualidade de escrita. 

Na medida em que ofertamos situações de aprendizagem na área de 
artes, em específico para a leitura de obras de arte, aspecto comumente 
utilizado como estratégia de aprendizagem no campo da linguagem da arte 
visual, percebemos que a utilização dos recursos adaptativos desenvolvidos 
para tais situações contribuíam de forma efetiva para a significação da situação 
de aprendizagem. 

Assim como já relatado e amparado pelos teóricos citados, é na 
multiplicidade de ações que visam o uso dos sentidos remanescentes – 
audição, tato, olfato, corpo, que se dá a interação entre o objeto e o sujeito de 
forma a constituir-se seu reconhecimento de forma global. 

A utilização de pranchas com o uso de punção para as reproduções de 
obras na linguagem de desenho, por conta de sua peculiaridade que é o uso 
efetivo e exclusivo da linha como elemento visual preponderante, juntamente 
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com a intervenção sonora mediada pelo professor especialista ou através do 
recurso de equipamentos de áudio como o aparelho de cassete, acaba por 
trazer mais benefícios do que somente seu uso isolado. 

A mediação do conhecimento por parte do outro, extraindo da 
manipulação tátil novos saberes, sentidos e questionamentos, além do 
direcionamento da imaginação ante o manipulado, trazendo novos referenciais 
para a formação, no imaginário, daquilo que lhe é proporcionado, é 
fundamental para a constituição de um reconhecimento mais aprofundado. 

Como já alertado através das contribuições de Nuemberg, faz-se de 
vital importância o sentido de exatidão e objetivo a ser alcançado com a oferta 
de tais materiais para que alcancem o esperado em relação à sua oferta. 

Embora considere o tempo exíguo e as ações empreendidas ao longo 
do percurso da pesquisa, limitadas pelo tempo e número, é possível observar-
se, na práxis, a ratificação dos encaminhamentos teóricos aqui desenvolvidos. 

É perceptível que, a despeito de sua deficiência, no caso visual, a 
qualidade da mediação desenvolvida à aluna é diretamente responsável pelo 
desenvolvimento e formação nas diversas instâncias que compõem o sujeito 
aprendente, seja em sua capacidade cognitiva, seja perceptiva, afetiva, 
sinestésica [...]. 

Neste sentido, consideramos que esta pesquisa, embora exígua em 
tempo e aprofundamento, foi fundamental para o esclarecimento, 
fundamentação teórica e prática das ações necessárias a serem desenvolvidas 
em contextos inclusivos para alunos deficientes visuais tendo por objetivo a 
busca de excelência das ações pedagógicas. 

Sentimos como resultado de todo trabalho, tendo a aluna K.F.O. como 
pretexto, de que cabe fundamentalmente ao educador a responsabilidade por 
sua formação docente visando a inclusão de fato e principalmente, da 
constante e consistente postura de pesquisador de questões que  transitem 
pela área de teoria da educação e inclusão escolar e em específico, da 
elaboração, de forma autoral, de materiais adaptativos às situações de 
aprendizagem propostas para este público. 

 
4.3 – DISCUSSÃO TEÓRICA 

Os dados obtidos nesta pesquisa e aqui apresentados foram coletados 
por meio de consultas bibliográficas concernentes às áreas de atuação no 
ensino de artes, estética, filosofia da arte, teoria da educação e em específico, 
trabalhos sobre inclusão escolar – de documentos legais a trabalhos 
acadêmicos.   

Tal embasamento trouxe-nos o devido aporte necessário para um 
efetivo entendimento das questões que se relacionam com o desenvolvimento 
do aprendizado numa perspectiva histórico-social elaborada por Vigotski.  

Sua concepção teórica, brevemente explanada neste estudo, visou 
estabelecer parâmetros de análise e compreensão para a devida análise e 
interpretação futura dos dados coletados na pesquisa. 

Suas considerações a respeito das possibilidades de desenvolvimento 
do indivíduo a partir de sua interação com o meio independente de sua 
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singularidade como sujeito deficiente e que, tendo-se uma mediação eficiente 
através do uso de ferramentas adaptativas como suporte necessário para sua 
aprendizagem e posterior apreensão do conhecimento o indivíduo terá as 
condições necessárias para o equiparamento com os videntes.  

Esta experiência foi fundamental para o esclarecimento das questões 
que envolviam ensino-aprendizagem e inclusão escolar.   

Os dados, obtidos em duas frentes, a saber, em acompanhamentos na 
SAPE/DV junto da professora, aluna e núcleo familiar, em específico, sua mãe 
e com atividades orientadas junto à aluna com situações de aprendizagem em 
artes com o apoio de ferramentas adaptativas tiveram um duplo significado e 
função. 

A primeira frente do trabalho de pesquisa, relativa à coleta, análise dos 
dados coletados a partir de observação e reflexão destes, colaborou para 
estabelecer um amplo espectro a respeito do histórico de vida da aluna K.F.O.  

As teorias psicológicas de cunho histórico-social, colaboraram para 
empreendermos um olhar crítico a partir  de suas respostas cognitivas frente ao 
aprendizado demonstrando na prática, a apreensão do conhecimento mediado 
com a colaboração de ferramentas adaptativas dirimindo as distâncias que a 
afastam da compreensão dos objetos culturais devido sua deficiência. 

A aluna, no conjunto das intervenções pedagógicas, estabeleceu uma 
relação positiva frente ao conhecimento ofertado, com o reconhecimento de 
linhas, formas e padrões presentes nas reproduções desenvolvidas para a 
situação de aprendizagem proposta. 

As respostas frente às pranchas desenvolvidas para as situações de 
aprendizagem no contexto da sala de atendimento e nas pranchas da 
exposição de arte, seu processo de coleta de informações foi sempre positivo, 
proativo, curioso e inquiridor.   

Em tais momentos, colaboraram para o sucesso da mediação frente ao 
conhecimento, múltiplas maneiras de aproximação dos objetos de estudo, num 
conjunto de ações que se utilizam de processos de reconhecimento tátil com o 
uso de pranchas com punção, com pranchas utilizando-se de EVA, com 
rugosidades, texturas lisas, vazios e cheios; com legendas em Braille para o 
reconhecimento de pequenos textos explicativos, informações técnicas como 
títulos, dimensões e outras referências a respeito das obras, além de recursos 
sonoros, seja pela mediação sonora presencial seja em recursos de gravação. 

De acordo com Nuemberg (2010 p. 137),  
[...] O grande desafio consiste em que sua disposição e estrutura 
(no caso, das ilustrações táteis) consiste em que sua disposição e 
estrutura seja tal que a criança cega tenha a mesma relação com 
elas que a criança vidente tem com as imagens visuais, afinal, esse 
é o princípio de igualdade e de atenção às diferenças que regem a 
inclusão social.  

 Podemos levar estas considerações para o âmbito da necessidade em 
oferecer-se uma multiplicidade de ações visem o suporte às ações 
pedagógicas mediadoras do conhecimento aos alunos com deficiência visual.  
 Seja o indivíduo cego ou vidente, o conhecimento não chega e se 
agrega por uma via única de contato, ao contrário, o corpo todo conhece e re-
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conhece os objetos mediados, seja pelo mundo natural seja pelo mundo da 
cultura. 
 A análise do trabalho desenvolvido veio a corroborar tal ponto de vista 
quando, em momentos de reconhecimento tátil, a aluna se utilizou também de 
recursos da audição quando da troca de informações com os professores 
mediadores e pela utilização de recursos de áudio. 
 O aprendizado se dá de forma global no indivíduo e não é diferente em 
casos de deficiência visual.  Somente o contato e reconhecimento dos objetos 
por vias táteis minimizam a produção de sentidos e de significação, além de 
afastar do deficiente visual, a oportunidade de experimentar as situações em 
suas diversas nuances, assim como os videntes. 
 
V– CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Os indivíduos em seu processo de formação sempre se utilizaram de 
ferramentas como auxiliares em sua tarefa de melhor se apropriar do 
conhecimento de forma mais efetiva, significativa e global. 
 Ferramentas são instrumentos desenvolvidos e utilizados pelo ser 
humano desde seus primórdios como ser social tendo-os como colaboradores 
em sua faina diária frente à existência.  Foram consideradas meros 
instrumentos que visavam apenas proporcionar maior otimização dos recursos 
e confortabilidade ao cotidiano humano. 
 Foi a partir das contribuições teóricas de Vigotski, que as ferramentas 
alçaram novo significado, tendo suas considerações trazido novos olhares de 
seu uso e alcance na área da educação. 
 Neste sentido, as ferramentas adaptativas aos deficientes visuais 
acabam por definir-se com um novo status frente ao processo formativo, seja 
no sentido mais amplo, em sua inserção no meio sócio-cultural, seja em âmbito 
mais restrito, no interior das práticas escolares, agora como ferramentas 
capazes de contribuir de forma efetiva no processo de ensino-aprendizagem. 
 Tal conclusão nos leva a compreender a necessidade de apropriação 
dos conhecimentos acerca da elaboração e utilização correta dos recursos 
adaptativos em sala de aula para que sejam capazes de minimizar a distância 
entre o sujeito aprendente deficiente visual e o objeto a ser explorado. 
 Tendo como premissa, que indivíduos deficientes têm a mesma 
condição de aprendizado que os demais, dependendo apenas da 
oportunização de suportes adequados para o efetivo entendimento, 
compreensão e apreensão dos saberes a eles oferecidos, Vigotski (1995) 
assim afirma; 

[...] as leis que regem o desenvolvimento tanto da criança normal 
quanto anormal são, fundamentalmente, as mesmas, assim como as 
leis que governam a atividade vital são as mesmas, sejam normais ou 
patológicas as condições de funcionamento de qualquer órgão ou do 
organismo em seu conjunto. (p. 173) 

 Corroborando e ao mesmo incrementando tal abordagem teórica, os 
estudos nos levaram à devida percepção das implicações sobre o 
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desenvolvimento humano a partir de sua interação com diferentes contextos 
que porventura o influenciem, tais como núcleos familiares, contextos 
escolares, condição socioeconômica, etnia e meio cultural.  Neste sentido 
atestam Ford e Lerner (1992) 

Desenvolvimento humano individual envolve processos de 
transformação e incremento que, através de um fluxo de interações 
entre características atuais da pessoa e dos contextos em que ela 
está inserida, produzem uma sucessão de mudanças relativamente 
duradouras que elaboram ou aumentam a diversidade das 
características estruturais e funcionais da pessoa e os padrões de 
suas interações com o ambiente, ao mesmo tempo em que mantém 
uma organização coerente com a unidade estrutural-funcional da 
pessoa como um todo (p. 49). 

 De acordo com tais afirmações, a singularidade do desenvolvimento 
atípico de indivíduos deficientes não está diretamente relacionada ao seu 
defeito em particular, seja este de ordem física ou sensorial, mas, outrossim, às 
alternativas criativas proporcionadas ao longo de seu desenvolvimento 
formativo que lhe oportunizam a apreensão dos saberes produzidos pelo meio 
sócio-cultural capazes de desenvolver-lhes as funções psicológicas superiores 
tais como linguagem, pensamento, raciocínio e memória lógica, por exemplo. 
 Suas limitações no meio físico e social trazem-lhes dificuldades ou 
mesmo desvantagens para sua constituição individual e social, mas que são 
minimizadas pelas atividades coletivas e colaborativas. 
 Pudemos observar ao longo do trabalho, seja embasados pelas 
contribuições de Vigotski, seja de seus predecessores, seja pela observação 
de campo, que é fundamental a intervenção proativa e consistente dos diversos 
atores inclusos no processo de mediação do conhecimento junto aos 
deficientes visuais.   
 Em primeiro lugar, é importante ressaltar o papel fundamental da 
intervenção positiva do núcleo familiar, aqui simbolizado pela figura materna, 
na condição positiva frente à vida da aluna K.F.O. 
 A despeito de sua condição de deficiente visual desde seu nascimento, 
a aluna obteve de sua mãe e núcleo familiar, todo o apoio ao seu pleno 
desenvolvimento social, afetivo, cognitivo, independentemente de sua 
deficiência.   
 Acabamos observando na práxis frente à intervenção familiar (e, por 
conseguinte as demais ações dos demais atores sociais, em específico, o 
contexto escolar) junto à aluna, a ratificação das premissas de Vigotski de que 
independentemente da deficiência, o contato com múltiplas ferramentas que 
possibilitem ao sujeito suprir suas necessidades ante o reconhecimento dos 
objetos culturais é de fato uma condição que se faz concreta e palpável, com 
resultados tangíveis. 
 Em relação ao uso de ferramentas adaptativas em situações de 
aprendizagem em aulas de Artes, corroboramos com as observações de prof. 
Dr. Nuemberg a respeito da exigência de cuidados quando da proposição de 
desenvolvimento de ilustrações táteis bidimensionais como forma de 
aproximação à leitura de obras de arte.  Somente este recurso não dá conta da 
magnitude que é o objeto como um todo em sua carga perceptiva, sendo 
necessária uma série de ações conjuntas utilizando-se, quando possível, dos 
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sentidos remanescentes para uma aproximação com maior densidade e 
qualidade.   
 A percepção tátil, culturalmente adquirida como via de compensação 
social da cegueira, não se configura como a única via de acesso aos bens 
culturais. 

Ao contrário, utilizar-se dos sentidos olfativos, auditivos, sinestésicos, o 
corpo todo, possibilita um maior leque de ações ao mesmo tempo em que traz 
ao sujeito aprendente deficiente visual, a oportunidade de experimentação do 
mundo através de toda a sua magnitude sensorial. 

No geral, o desconhecimento, por parte do meio escolar em lidar-se 
com as diferenças que constituem o indivíduo cego acaba, em geral, 
acarretando em tomadas de ação que pouco atende às suas necessidades 
como pessoas,  

Em sala de aula isso se traduz em proposições e concepções de 
utilização de ferramentas de forma equivocada quando não subutilizadas em 
sua função primeira que é a de tornar mais acessível o acesso aos bens 
culturais. 

A área de Artes é profícua em possibilidades inclusivas a este público.   
Podemos incluí-los com muita facilidade nas situações de 

aprendizagem quando de forma consciente e objetiva, estabelecermos novos 
padrões de conduta e elaboração de ferramentas adaptativas que estejam 
consonantes com a qualidade e eficiência necessária a um trabalho efetivo e 
significativo em sala de aula. 

Podemos elencar algumas ações que consideramos prioritárias para 
uma boa interação junto às aulas de artes como o desenvolvimento de 
ilustrações táteis bidimensionais de pranchas em EVA, dispondo do recurso do 
manuseio tátil de distintas texturas e alternâncias de espaços cheios e vazios; 
o uso de reproduções com a utilização de punção quando o objeto a ser 
estudado tem características lineares; a confecção de materiais tridimensionais 
tais como maquetes de obras, peças escultóricas, bem como todo recurso 
textual em linguagem Braille como forma de aproximação aos bens culturais, 
além de recursos em áudio, seja com gravadores como elementos de 
mediação seja de forma presencial, em viva-voz. 

Tal como vimos discorrendo ao longo do trabalho, a percepção de que 
não pode se esgotar, como canais de mediação pedagógica, a simples 
manipulação de materiais táteis para seu aprendizado, uma ação conjunta de 
estímulos sensoriais visando a apreensão pelos diversos canais sensórios 
disponíveis é de fundamental relevância para o indivíduo cego. 
 Poderíamos até mesmo lançar tal afirmativa para qualquer tipo de 
indivíduo, deficiente ou não.  Pedagogicamente, a utilização de diversas fontes 
de estímulo contendo múltiplas possibilidades da apreensão do conhecimento 
frente ao objeto de estudo, causando no indivíduo a possibilidade de 
estabelecer novos padrões de compreensão, novas abordagens cognitivas e 
sensoriais, desenvolvendo uma relação aberta frente ao conhecimento, 
instigadora, crítica, questionadora e principalmente formadora de uma 
perspectiva singular e individualizada frente ao conhecimento deveria ser a 
meta de qualquer educador para qualquer público. 
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 O fato de estar-se trabalhando junto a um público que, por questões 
outras, necessita de maior atenção no desenvolvimento de estratégias de 
ensino-aprendizagem é apenas uma particularidade que não deveria em 
hipótese alguma, ser exceção à regra. 
 Concluímos que, a despeito das singularidades presentes no contexto 
escolar no que tange a deficiências, os processos inclusivos esbarrarão 
sempre em questões que vão de encontro da ação da vontade do mediador. 
 É no conjunto de ações inclusivas, não se retirando nenhum ator que 
do tecido social faz parte, com cada qual se responsabilizando para trazer de si 
o melhor e ao outro seu reflexo que conquistaremos, não somente nas aulas de 
artes, mas no seu todo, uma sociedade capaz de dizer-se se não igualitária, 
em rumo de tornar-se ela mesma, inclusiva. 
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APÊNDICES 
 

Universidade de Brasília – UnB 
Instituto de Psicologia – IP 

Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 
Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano 

e Saúde PGPDS 
 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO HUMANO, 
EDUCAÇÃO E INCLUSÃO ESCOLAR – UAB/UnB 

CAR(O)A PROFESSOR(A): 
As práticas pedagógicas desenvolvidas em sala de aula junto a alunos 
deficientes visuais vêm sendo fruto de estudo, análise e reformulação. Este 
estudo visa contribuir para a otimização de tais práticas em nosso entorno. 
Neste sentido, solicitamos responder a esta pesquisa, no sentido de 
estabelecermos um critério de análise, reflexão e posterior intervenção junto às 
práticas pedagógicas inclusivas, em específico das aulas de artes nas salas 
regulares de ensino na rede estadual de ensino. 
 

QUESTIONÁRIO APLICADO AO PROFESSOR ESPECIALISTA 
* Este questionário é do tipo “aberto”, com questões respondidas de forma 
dissertativa e posteriormente transformadas em forma de relato. 

 
Dados pessoais  
Formação 
Tempo de atuação na especialidade 
Tempo de atendimento da aluna em estudo de caso 
Questionamento sobre o Histórico Escolar da aluna, peculiaridades, análise 
global de sua personalidade, de capacidade cognitiva, uso dos sentidos 
remanescentes etc. 
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Universidade de Brasília – UnB 
Instituto de Psicologia – IP 

Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 
Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano 

e Saúde PGPDS 
 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO HUMANO, 
EDUCAÇÃO E INCLUSÃO ESCOLAR – UAB/UnB 

 
QUESTIONÁRIO APLICADO À ALUNA 

* Este questionário é do tipo misto, com questões fechadas e abertas, 
mediadas pelo professor especialista em DV e pelo professor pesquisador, 
tanto com questões do tipo sim ou não, escolhas entre o item a, b, ou c e de 
forma dissertativa e posteriormente transformadas em forma de relato. 
 

1 -  QUAL É O SEU NOME? 

R: 

2-   QUANTOS ANOS VOCE TEM? 

R: 

3 - EM QUE SÉRIE/ANO ESTÁ FREQUENTANDO? 

R: 

4 – QUAL O NOME DE SUA ESCOLA? 

R: 

5 -  SABE O QUE É ARTE? 

R: 

6 – PARA VOCÊ, COMO PERCEBE AS AULAS DE ARTES? 

R: 

7 – GOSTARIA DE QUE HOUVESSE ALGUMA MUDANÇA NAS AULAS? 

R: 

8 – DE QUE FORMA PARTICIPA NAS AULAS? 

R:  

9 - GOSTA DE DESENHAR? 

R: 

10 -  GOSTA DE PINTAR? 

R: 

11 – LHE SÃO OFERECIDAS FERRAMENTAS DE APOIO PARA SUA 
PARTICIPAÇÃO NAS AULAS? QUAIS E DE QUE FORMA? 

R: 



46 
 

[Digite texto] 
 

12 – COMO VOCÊ SE RELACIONA COM SEUS COLEGAS DE SALA NAS 
AULAS DE ARTES? ELES COLABORAM CONTIGO OU VOCÊ AS REALIZA 
SOZINHA? 
R: 
13 – A PROFESSORA DA SALA LHE DÁ AJUDA OU VOCÊ DESENVOLVE 
AS ATIVIDADES SOZINHA? 
R: 
14 – AS ATIVIDADES LHES SÃO PASSADAS POR COMANDOS DE VOZ? 
R: 
15 – SÃO UTILIZADAS FERRAMENTAS COMO PUNÇÃO OU LEGENDAS 
EM BRAILLE NAS AULAS DE ARTES? 
R: 
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Universidade de Brasília – UnB 
Instituto de Psicologia – IP 

Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 
Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano 

e Saúde PGPDS 
 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO HUMANO, 
EDUCAÇÃO E INCLUSÃO ESCOLAR – UAB/UnB 

 
ATIVIDADE DESENVOLVIDA COM A ALUNA SOBRE A ARTISTA TARSILA 

DO AMARAL 
 

 

1- CONHECE A PINTORA TARSILA DO AMARAL? 

SIM (   )  NÃO (   ) 

  

BREVE DESCRIÇÃO ORAL SOBRE A ARTISTA (QUEM É, O QUE RETRATAM 
SUAS OBRAS JUNTAMENTE COM MATERIAL ADAPTADO EM LINGUAGEM 
BRAILLE PARA POSTERIOR ACOMPANHAMENTO E LEITURA). 

A PARTIR DAQUI,  O QUESTIONÁRIO BUSCA AS IMPRESSÕES  SOBRE AS 
OBRAS ESCOLHIDAS* PARA O TRABALHO DE PESQUISA: 

 OBRA - A-:------------- 

OBRA - B-:-------------- 

OBRA - C-:-------------- 

*AS OBRAS OFERECIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE 
PESQUISA FORAM DEVIDAMENTE ADAPTADAS PARA A EXPLORAÇÃO TÁTIL, 
SEJA NA FORMA DE PUNÇÃO, SEJA EM ILUSTRAÇÕES BIDIMENSIONAIS 
TÁTEIS DESENVOLVIDAS EM E.V.A.. 

  

*ENQUANTO  A ALUNA REALIZA A EXPLORAÇÃO TÁTIL, SÃO FEITAS 
ANOTAÇÕES SOBRE SUAS  ATITUDES, IMPRESSÕES EXTERNADAS, 
QUESTIONAMENTOS, EXPRESSÕES, NAS TRÊS ETAPAS PROPOSTAS. 

  

APÓS TER COMPLETADO A EXPLORAÇÃO DAS TRES OBRAS: 

1 - GOSTOU DE TOCAR AS OBRAS 

(   ) SIM      (   ) NÃO  

2 - QUAL OBRA GOSTOU MAIS 

 A – (   ) 

B -  (   ) 

C – (   ) 
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APRESENTAR AS OBRAS A, B E C, COM REVESTIMENTO PONTILHADO DE 
CARRETILHA E PUNÇÃO (SEM QUALQUER INTERVENÇÃO)  

 

APÓS TER COMPLETADO A EXPLORAÇÃO DAS TRES OBRAS: 

1 -   GOSTOU DE TOCAR AS OBRAS 

(   ) SIM  (   ) NÃO 

2-      QUAL OBRA GOSTOU MAIS 

A - (   ) 

B - (   ) 

C –(   ) 

APRESENTAR AS OBRAS COM REVESTIMENTO EM TEXTURAS DIVERSAS 
TECIDO, LIXA, PAPÉIS (CREPOM, AVELUDADO, ONDULADO, ETC) UTILIZANDO 
LEGENDA (SEM QUALQUER INTERVENÇÃO) 

 

APÓS TER COMPLETADO A EXPLORAÇÃO DAS TRÊS OBRAS: 

1 - GOSTOU DE TOCAR AS OBRAS 

SIM (   ) NÃO (   ) 

2 - QUAL OBRA GOSTOU MAIS 

A - (   ) 

B - (   ) 

C - (   ) 
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Biografia de Tarsila do Amaral (1886-1973)* 
 

Nascida em Capivari, SP, em 1886, a pintora Tarsila do Amaral é, 
indiscutivelmente, um dos grandes nomes da arte brasileira nesse século.  

Podemos dizer que Tarsila do Amaral encontrou soluções consideradas 
muito importantes para o que talvez seja a maior questão da arte brasileira 
contemporânea: a difícil combinação entre as novas informações e a tradição 
advindas da arte européia e o caldo cultural brasileiro, principalmente no que 
se refere à expressão popular.  

Tarsila do Amaral teve uma formação acadêmica muito sólida, em São 
Paulo e em Paris, o que não resultou para a artista em um tradicionalismo, 
numa prisão de regras e valores artísticos. Muito pelo contrário, a formação 
acadêmica só reforçou a singularidade da cultura popular brasileira para 
Tarsila.  

É essa cultura que seria reinterpretada e redescoberta à luz do 
modernismo brasileiro. Tarsila do Amaral é peça chave do movimento 
modernista, integrando o “grupo dos cinco”, formado por intelectuais e artistas 
fundadores do movimento, como Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Mário de 
Andrade e Menotti del Pichia. Nessa época começa o namoro com Oswald de 
Andrade, com quem se casaria em 1926.  

Tarsila do Amaral foi uma artista muito consciente da sua importância no 
movimento modernista e da inserção da sua obra no panorama brasileiro das 
artes plásticas. Tarsila integrava a vanguarda intelectual e artística da época, 
cultivando uma forte amizade com o intelectual franco-suíço Blaise Cendrars. 

Em 1928, pintou o Abaporu, tela batizada por Oswald e pelo poeta Raul 
Bopp, e que inspiraria o movimento o movimento antropofágico, importante 
movimento cultural da década de 1930, vinculado ao modernismo e 
encabeçado por Oswald de Andrade.  

Em 1950, Sergio Milliet organizou retrospectiva da artista no Museu de 
Arte Moderna de São Paulo. Tarsila participou também da I Bienal, em 1951.  

Em 1964, participou da Bienal de Veneza e em 1969 o Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro inaugurou uma grande exposição de sua obra: 50 
Anos de Pintura. Esse quadro de Tarsila bateu o recorde de preço de uma obra 
brasileira, estando situado hoje na Argentina.  

Morre em São Paulo, Capital, em 1973, aos 87 anos. 
É considerada uma das mais importantes artistas brasileiras que, 

embora tenha tido uma curta carreira, criou obras de expressão inigualável 
para a arte moderna no Brasil. 

* Adaptado por Werner J. L. Krapf 
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CRONOLOGIA 
1886 – Nasce em Capivari, São Paulo. 
1917 – Estuda com Pedro Alexandrino e Elpons, em São Paulo. 
1920 – Estuda na Academia Julian, em Paris. 
1922 - Liga-se ao grupo modernista em São Paulo, integrando o “grupo dos 
cinco”, formado por intelectuais e artistas fundadores do movimento, como 
Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti del Pichia. 
1923 – Viagem à Europa com Oswald de Andrade. Estuda com André Lhote e 
Albert Gleizes. 
1924 – Início da fase Pau-Brasil. 
1973 – Falecimento da artista em São Paulo, Capital. 
1976 – Retrospectiva na Bienal de São Paulo. 
1977 – Retrospectiva no MAM – RJ. 
1983 – Retrospectiva Centro Cultural São Paulo. 
1984 – Retrospectiva MAM-SP. 
1984 – Exposição “Tradição e Ruptura, Síntese de Arte e Cultura Brasileira”, 
Fundação Bienal de SP. 
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RELAÇÃO DE OBRAS ESCOLHIDAS: 

 

Título: Abaporu 
Ano: 1928 
Técnica: Óleo s/ tela 
Dimensões: 85 x 73 cm 
 

 

 

 

 

 

 

Título: A Negra 
Ano: 1923 
Técnica: Óleo s/ tela 
Dimensões: 100 x 80 cm 
 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Manacá 
Ano: 1927 
Técnica: Óleo s/ tela 
Dimensões: 33,1 x 39,4 cm 
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Título: Autorretrato 
Ano: 1924 
Técnica: Óleo s/ tela 
Dimensões: 27,2 x 42,7, cm  
 

 

 

 

 

 

 

Título: Paisagem Antropofágica 

Ano: Década de 20 
Técnica: nanquim sobre papel 
Dimensões: 22 x 22 cm 
 

 

 

 

 

Título: Paisagem  

Ano: 1924 
Técnica: Desenho a lápis sobre papel 
Dimensões: 12 x 17 cm  
 

 

 

 

Título: Estudo para a Negra  
Ano: 1923 
Técnica: Nanquim sobre papel 
Dimensões: 12 x 17 cm  
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Fontes pesquisadas sobre Tarsila do Amaral: 
Disponível em: www.trabalhoescolar.hpg.ig.com.br - acesso em 09/01/2011 
Disponível em: www.latinartmuseum.com - acesso em 09/01/2011 
Disponível em: www.historiadaarte.com.br - acesso em 09/01/2011 
Disponível em: www.mre.gov.br - acesso em 09/01/2011 
Disponível em: www.pinturabrasileira.com - acesso em 09/01/2011 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
- Desenvolvimento de materiais assistivos sob orientação da professora 
especialista em DV – trabalhos com punção e pesquisa com E.V.A. 
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- Trabalho de intervenção pedagógica com a aluna K.F.O. 

 

 
- Registro de Observação da aluna K.F.O. 
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- Desenvolvimento de materiais adaptativos bidimensionais em E.V.A. 
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- Montagem da Exposição na Unidade Escolar 
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ANEXOS 

 
ANEXO A 

CARTA DE APRESENTAÇÃO À ESCOLA 
 
 

 
 

Universidade de Brasília – UnB  
Instituto de Psicologia – IP 
Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 
Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde PG-PDS 
Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar   

 
À Diretora Maria de Fátima Apolinário Machado 

Escola Estadual “Professor Abílio Fontes” 
De: Profa. Dra. Diva Albuquerque Maciel  

Coordenadora Geral do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, 
Educação e Inclusão Escolar 

 

Assunto: Coleta de Dados para Monografia 
 
Senhora, Diretora, 

 
A Universidade Aberta do Brasil - Universidade de Brasília está em processo de 

realização da 1ª oferta do curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, 
Educação e Inclusão Escolar, do qual seis dentre as 20 turmas ofertadas são de 
professores e educadores da rede pública do DF (polos UAB-UnB de Santa Maria e 
Ceilândia), além de alunos inscritos em outros pólos, mas que atuam nesta rede, tal 
como o pólo “Chopin Tavares de Lima”, situado em Itapetininga, São Paulo. 
Finalizamos agora a 1ª fase do curso e estamos iniciando a Orientação de Monografia. 

É requisito parcial para a conclusão do curso, a realização de um estudo 
empírico sobre tema acerca da inclusão no contexto escolar, cujas estratégias 
metodológicas podem envolver: entrevista com colegas, pais ou outros participantes; 
observação; e análise documental.  

A realização desses trabalhos tem como objetivo a formação continuada dos 
professores/servidores da rede pública, subsidiando-os no desenvolvimento de uma 
prática pedagógica refletida e transformadora, tendo como conseqüência uma educação 
inclusiva.  

Informo que foi autorizado pela Secretaria de Educação por meio de ofício DEM 
datado de 28/10/2010, a realização das coletas de dados para as pesquisas na Rede 
Pública de Ensino do Distrito Federal. 

Informações a respeito dessa autorização podem ser verificadas junto a 
Secretaria de Educação. 
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O trabalho será realizado pelo Professor/cursista Werner José Lisbôa Krapf 
sob orientação da profª. Dra. Fátima Ali Abdalah Abdel Cader Nascimento, cujo 
tema é: “INCLUSÃO, ARTE E CULTURA NA PONTA DOS DEDOS”, possa ser 
desenvolvido na escola sob sua direção.  

Desde já agradeço, colocando-me a disposição de Vossa Senhoria para maiores 
esclarecimentos. 

 
 

Atenciosamente, 
 

 

Diva Albuquerque Maciel 
Coordenadora Geral do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, 

Educação e Inclusão Escolar 
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ANEXO B 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – PROFESSOR 

 

 
 

Universidade de Brasília – UnB  
Instituto de Psicologia – IP 
Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 
Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar   

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
Senhora Professora, 
 

Sou orientando do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e 
Inclusão Escolar, realizado pelo Instituto de Psicologia por meio da Universidade Aberta do Brasil- 
Universidade de Brasília (UAB-UnB) e estou realizando um estudo sobre inclusão escolar de alunos 
com deficiência visual, cujo título é “Inclusão, Arte e Cultura na ponta dos dedos.”. Este estudo poderá 
fornecer às instituições de ensino subsídios para o planejamento de atividades, com vistas à 
promoção de condições favoráveis ao pleno desenvolvimento dos alunos em contextos inclusivos e, 
ainda, favorecer o processo de formação continuada dos professores neste contexto de ensino.  

Constam da pesquisa entrevistas com os diversos atores envolvidos no processo de ensino-
aprendizagem e atendimento na sala de recursos para deficientes visuais, gravações em vídeo das 
situações de aprendizagem desenvolvidas, observação do cotidiano na sala de recursos – SAPE/DV, 
intervenções pedagógicas relacionadas às práticas pedagógicas da disciplina de artes. Para isso, 
solicito sua autorização para participação no estudo. 

Esclareço que esta participação é voluntária. Você poderá deixar a pesquisa a qualquer 
momento que desejar, sem que isto lhe acarrete qualquer prejuízo. Asseguro-lhe que sua identificação 
não será divulgada em hipótese alguma e que os dados obtidos serão mantidos em total sigilo, sendo 
analisados coletivamente.   

Caso tenha alguma dúvida sobre o estudo, a senhora poderá me contatar pelo telefone (15) 
3271-3507/3271-2392 ou no endereço eletrônico wernerkrapf@hotmail.com. Se tiver interesse em 
conhecer os resultados desta pesquisa, por favor, indique um e-mail de contato. 

Agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração. 
 

Respeitosamente, 
 

_________________________________ 
Werner José Lisbôa Krapf 

 
Orientando do curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão 

Escolar - UAB – UnB 

Concorda em participar do estudo? (   ) Sim (   ) Não 
Nome: Jasdimília dos Santos Rocha 
Assinatura: ________________________________________________________________ 

E-mail: jasdimilia@yahoo.com.br 
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ANEXO C 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - PAIS 

 

 

 
 

                                            Universidade de Brasília – UnB 
                                                Instituto de Psicologia – IP 
                Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 
      Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Senhores Pais e responsáveis por K.F.O., 
 

Sou orientando do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e 
Inclusão Escolar, realizado pelo Instituto de Psicologia por meio da Universidade Aberta do Brasil- 
Universidade de Brasília (UAB-UnB) e estou realizando um estudo sobre inclusão escolar de alunos 
com deficiência visual, cujo título é “Inclusão, Arte e Cultura na ponta dos dedos.”. Este estudo poderá 
fornecer às instituições de ensino subsídios para o planejamento de atividades, com vistas à 
promoção de condições favoráveis ao pleno desenvolvimento dos alunos em contextos inclusivos e, 
ainda, favorecer o processo de formação continuada dos professores neste contexto de ensino.  

Constam da pesquisa entrevistas com os diversos atores envolvidos no processo de ensino-
aprendizagem e atendimento na sala de recursos para deficientes visuais, gravações em vídeo das 
situações de aprendizagem desenvolvidas, observação do cotidiano na sala de recursos – SAPE/DV, 
intervenções pedagógicas relacionadas às práticas pedagógicas da disciplina de artes. Para isso, 
solicito sua autorização para participação no estudo. 

Esclareço que esta participação é voluntária. Você poderá deixar a pesquisa a qualquer 
momento que desejar, sem que isto lhe acarrete qualquer prejuízo. Asseguro-lhe que sua identificação 
não será divulgada em hipótese alguma e que os dados obtidos serão mantidos em total sigilo, sendo 
analisados coletivamente.   

Caso tenha alguma dúvida sobre o estudo, a senhora poderá me contatar pelo telefone (15) 
3271-3507/3271-2392 ou no endereço eletrônico wernerkrapf@hotmail.com. Se tiver interesse em 
conhecer os resultados desta pesquisa, por favor, indique um e-mail de contato. 

Agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração. 
 

Respeitosamente, 
_________________________________ 

Werner José Lisbôa Krapf 
Orientando do curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão 

Escolar - UAB – UnB 

Concorda em participar do estudo? (   ) Sim (   ) Não 
Concorda em dar o consentimento de uso de imagem de K.F.O.? (   ) Sim  (    ) Não 
Nome: Vanusa Ferreira de Lima 
Assinatura: ________________________________________________________________ 
Nome: Idinaldo Rogério de Oliveira 
Assinatura: ________________________________________________________________ 
 


