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“Ser cego é apenas uma das muitas formas corporais de estar no mundo. Mas, 
como qualquer estilo de vida, um cego necessita de condições sociais 
favoráveis para levar adiante seu modo de viver a vida. A deficiência visual 
não significa isolamento ou sofrimento, pois não há sentença biológica de 
fracasso por alguém não enxergar. O que existe são contextos sociais pouco 
sensíveis à compreensão da diversidade corporal como diferentes estilos de 
vida.” (DINIZ, 2007) 

 



 

 

RESUMO 
 

A inclusão de pessoas com deficiência na escola regular é garantida pela lei brasileira (Lei 
13.146 de 2015). Para que a inclusão aconteça de forma efetiva, é necessário construir 
estratégias que, além de auxiliar no processo de aprendizagem, mantenha o aluno motivado. No 
caso específico dos cegos, a aprendizagem de geometria plana é prejudicada pelo fato de que 
figuras geométricas são utilizadas com frequência para facilitar a compreensão dos conceitos. 
Surge então a questão de pesquisa: como os professores podem facilitar a construção do 
conhecimento geométrico pelos alunos cegos, fundamentados na teoria de Piaget, utilizando as 
diretrizes de acessibilidade de Macedo e a gamificação como estratégia motivacional? Para 
responder a essa questão, é preciso considerar que as tecnologias, de forma geral, estão cada 
vez mais frequentes na vida das pessoas e, como consequência, são trazidas para dentro das 
escolas. Como tendência tecnológica para a educação tem-se a gamificação, cuja utilização tem 
como principal objetivo manter a motivação de quem a utiliza. A teoria construtivista de Piaget, 
as diretrizes de acessibilidade de Macedo e o conceito de gamificação são os aportes teóricos 
utilizados na construção de orientações para que os professores possam facilitar a construção 
do conhecimento geométrico pelos cegos. Esta é uma pesquisa aplicada e é conduzida pelas 
seis etapas do Design Science Research (identificação do problema, definição dos resultados 
esperados, projeto e desenvolvimento, demonstração e avaliação). A partir das avaliações do 
artefato por especialistas, tem-se como resultado, a apresentação de orientações para que 
professores possam auxiliar os cegos na construção o conhecimento geométrico. 
 
Palavras-chave: Geometria plana. Cegos. Gamificação. Artefato. Inclusão. 

 
 

  



 

 

ABSTRACT  
 
The inclusion of people with disabilities in regular schools is ensured by the Brazilian law 
(13.146 - 2015). In order to provide inclusion effectively, it is necessary to build strategies 
which, besides helping learning processes, also keep the student motivated. In the specific case 
of blind people, learning is hampered by the fact that geometric figures are often used to 
facilitate concepts understanding. The research question then arises: How can teachers facilitate 
the geometric knowledge construction by blind students, based on Piaget's theory, using 
Macedo’s accessibility guidelines for learning objects and gamification as a motivational 
strategy? In order to answer this question, we must consider that technologies are becoming 
increasingly frequent in people's lives; consequently, they are also brought into schools. As a 
technological tendency for education, there is gamification, which use has as its main objective 
to maintain the user’s motivation. Piaget's constructivist theory, Macedo's accessibility 
guidelines and the gamification concept will be the theoretical contributions used so teachers 
can facilitate geometric knowledge construction by blind students. This is a applied research 
and it is conducted by the six stages of Design Science Research (problem identification, 
definition of expected results, design and development, demonstration and evaluation). As a 
result of the use of the artifact (guidelines) by specialists’ evaluations, guidelines are presented 
so teachers can help blind students to build knowledge about Plane Geometry 
 
Keywords: Plane Geometry. Blindness. Gamification. Artefact. Inclusion. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

De forma geral, a Educação Básica no Brasil tem passado por vários problemas. O 

Censo Escolar de 2016, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira – INEP, revela que 2,8 milhões de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, faixa 

etária em que a aprendizagem escolar é obrigatória, estão fora da escola1. No último Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes – PISA, realizado em 2015 com 70 países, o Brasil 

ocupou a 63ª posição em ciências, 59ª em compreensão de texto e 66ª em Matemática2. O Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica mede a qualidade do aprendizado nacional – IDEB, 

sendo que no resultado de 2015, apenas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, o Brasil 

conseguiu atingir a meta proposta no Plano Nacional de Educação. O IDEB mediu também os 

Anos Finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio e, nesses níveis, não atingiu a meta 

proposta3. Quanto às reprovações e/ou abandono escolar, o Censo de 2016 mostra que nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, o índice é de 6,8%. Já nos Anos Finais do Ensino Fundamental, 

o índice aumenta para 14,5%, enquanto no Ensino Médio, chega a 18,6%4. O grupo Todos pela 

Educação afirma que apenas 76% dos alunos concluem o Ensino Fundamental até os 16 anos 

e apenas 58,5% concluem o Ensino Médio antes dos 19 anos de idade5. 

Ainda nesse cenário, uma projeção para a educação mundial até 2050 foi realizada pela 

Oxford Martin Programme on Global Development, da Universidade de Oxford, e publicado 

pelos sites Our World in Data6 e O Futuro das Coisas7. Nesta projeção, é feita uma comparação 

da educação em vários países entre 1970 e 2050. O que os dados mostram é que as taxas de 

educação devem crescer à medida que o mundo se desenvolve. No Brasil, em 1970 cerca de 

32% da população possuía “nenhuma educação”. Em 2050, a projeção é de que menos de 2% 

da população brasileira se encontre nessa condição. 

Para atingir estes índices projetados, não é suficiente aumentar o número de pessoas na 

escola. É preciso melhorar a qualidade da educação e, por consequência, os resultados (PISA, 

IDEB, índice de reprovações e abandono) apresentados anteriormente. Para uma mudança, 

 
1 http://portal.mec.gov.br/docman/fevereiro-2017-pdf/59931-app-censo-escolar-da-educacao-basica-2016-pdf-

1/file 
2  http://www.oecd.org/pisa/ 
3 http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultadoBrasil.seam?cid=2453910 
4 http://www.qedu.org.br/brasil/taxas-rendimento 
5 https://g1.globo.com/educacao/noticia/brasil-possui-quase-25-milhoes-de-criancas-e-adolescentes-fora-da-

escola-diz-estudo.ghtml 
6 https://ourworldindata.org/projections-of-future-education/ 
7 http://ofuturodascoisas.com/projecoes-para-a-educacao-ate-2050/ 
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Moran (2012) considera que as tecnologias são os principais instrumentos a serem utilizados. 

Utilizando as tecnologias disponíveis, os alunos passam a ser ativos no processo de 

aprendizagem, tornando-os pesquisadores com iniciativa e que interagem com aqueles que 

compartilham da mesma situação (MORAN, 2013, p. 31). 

Percebe-se, diante disso, que, dentro do contexto escolar, os indicadores não são 

satisfatórios e avanços são necessários, especialmente em relação às pessoas com deficiência. 

De acordo com o censo escolar de 2016, 82% dos alunos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades, estão incluídos em classes regulares, num universo de 

57,8% das escolas brasileiras. De acordo com a lei brasileira que trata da inclusão dessas 

pessoas, encaixam-se neste perfil aqueles que têm impedimento de longo prazo, de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial (BRASIL, 2015). De acordo com a lei, para estas pessoas, 

as barreiras causadas pela deficiência podem dificultar sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. É previsto também que a 

educação formal deve ser feita, preferencialmente, na escola regular. Sendo assim, é preciso 

criar estratégias que garantam a efetividade do processo de aprendizagem, considerando as 

diferentes habilidades que são encontradas nas pessoas com deficiência.  

As tecnologias, de forma geral, têm auxiliado as pessoas com deficiência em suas 

atividades rotineiras. Ferramentas como podcasts, audiodescrição e leitores de tela contribuem 

com a acessibilidade digital. Por exemplo, EyeCane é uma bengala branca virtual que emite 

som quando um obstáculo é identificado. Cédulas de dinheiro podem ser identificadas com o 

aplicativo LookTel Money Reader. O Tap Tap See é um aplicativo de celular que identifica, 

através de uma foto tirada pela câmera do aparelho, o objeto que está na foto. Essas são apenas 

algumas possibilidades, dentre as tantas existentes, de ferramentas tecnológicas que facilitam a 

realização de atividades diárias por pessoas cegas. 

As tecnologias são apontadas por Moran (2012) como instrumentos para uma mudança 

educacional. Quando utilizadas de forma adequada, são aliadas do processo de inclusão. Para 

isso, é preciso lançar mão de recursos e estratégias que sejam acessíveis a todos como, por 

exemplo, os preceitos de Design Universal8 e as diretrizes de acessibilidade para as pessoas 

com deficiência. 

 
8 Desenho Universal: concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, 

sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva (BRASIL, 
2015). 
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Dentre as deficiências existentes, neste trabalho será considerada a deficiência visual, 

mais especificamente, o cego congênito. A deficiência visual, segundo o Instituto Benjamin 

Constant, está dividida em dois grupos: os cegos e as pessoas com visão subnormal (baixa 

visão). O cego é tanto aquele que tem completa perda de visão, o que implica em falta de 

percepção luminosa, quanto aquele em que a cegueira não é absoluta, na qual não há total 

incapacidade de ver, mas sim, prejuízos a níveis que incapacitam de executar tarefas rotineiras 

(CONDE, 2016)9. Sem a visão, é comum o cego adquirir uma informação através do uso do 

tato e da audição; e, nesse sentido, uma das estratégias para acessar informações digitais é o 

uso de softwares leitores de tela. Já os ampliadores de tela e as cores alternativas são utilizados 

por aqueles que possuem baixa visão (NUNES, MACHADO e VANZIN, 2011). 

No contexto escolar, não há diferenciação entre as competências que devem ser 

desenvolvidas por alunos com ou sem deficiência visual. Sendo assim, os mesmos conceitos, 

nas diferentes áreas do conhecimento, devem estar presentes na caminhada escolar desses 

estudantes, independentemente de suas necessidades específicas de aprendizagem. Essa 

situação não é diferente para a Matemática que, na Educação Básica, está dividida em quatro 

áreas: Aritmética, Álgebra, Geometria e Estatística e Probabilidade. O estudo da Geometria, em 

particular, vai muito além da aplicação de fórmulas. Ele está relacionado com situações 

cotidianas e pode ser utilizado na resolução de problemas algébricos e aritméticos. Para facilitar 

a construção do conhecimento geométrico, o professor lança mão de metodologias nas quais o 

visual é requisitado, criando uma grande barreira para as pessoas cegas.  

Diante desse contexto, este trabalho pretende contribuir com a inclusão de pessoas cegas 

na escola regular por meio de geometria plana. Essa inclusão vai ao encontro dos preceitos de 

Design Universal como forma de garantir uma inclusão social, na qual não há diferenciação 

entre as estratégias utilizadas, independentemente de ter ou não um aluno com deficiência. O 

que se propõe é uma adaptação sempre que houver necessidade, mas não uma diferenciação de 

conteúdo. 

Busca-se, com a aprendizagem de geometria plana pelos cegos, contribuir com a 

inclusão de pessoas cegas na escola regular e, consequentemente, com a aprendizagem de 

Matemática de forma geral, por meio da geometria plana. Essa contribuição vai ao encontro do 

conceito de Design Universal, utilizando as mesmas estratégias, independentemente da 

existência da deficiência visual. Também é utilizado o construtivismo de Jean Piaget, bem como 

a gamificação como estratégia motivacional.   

 
9 Antônio João Menescal Conde – Instituto Benjamin Constant 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

 

O censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2012) publicado em 

novembro de 2011, indica que, no Brasil, existem 45,6 milhões de pessoas com algum tipo de 

deficiência, o que representa 23,9% da população. Destes, mais de 35,8 milhões tem deficiência 

visual, aproximadamente 6,6 milhões tem deficiência visual severa e quase 730 mil são cegos.  

A garantia de matrícula de pessoas com deficiência em escolas regulares é garantida 

pela Constituição Federal (BRASIL, 1988), pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB (BRASIL, 1996) e pela Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015, que trata da 

inclusão da pessoa com deficiência (BRASIL, 2015).  O censo escolar de 2016 mostra que 

existem 713.758 alunos com deficiência matriculados em escolas especais, classes especiais e 

incluídos em escolas regulares. Nos últimos 13 anos, esse número aumentou em quase 500%.  

Atualmente, dentre as escolas brasileiras, 57,8% têm alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento ou altas habilidades, incluídos em classes comuns. Esse percentual, 

em 2008, era de apenas 31% (INEP/MEC, 2016). Esses dados trazem informações quantitativas 

quanto ao número de matrículas, porém, sabe-se que isso não é garantia de qualidade no 

processo de aprendizagem. 

A LDB expõe que a comunidade escolar é uma das responsáveis por garantir uma 

educação de “qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de 

violência, negligência e discriminação” (BRASIL, 2015). Embora a LDB fale em adaptação de 

currículo, a Lei no 13.146 traz que a pessoa com deficiência deve ter pleno acesso ao currículo 

em condições de igualdade. Sendo assim, este trabalho de tese está pautado na não diferenciação 

de currículo para as pessoas com deficiência, mas sim, em uma adaptação de metodologias e 

materiais para que possa ocorrer a aprendizagem. O motivo para tal é acreditar que a inclusão 

só será efetiva se não houver diferenciação e que o material e a metodologia, embora adaptados, 

deverão ser utilizadas por todos os alunos, independentemente de ter ou não uma deficiência. 

Para garantir a efetiva inclusão das pessoas com deficiência na escola regular, é 

necessário que a realidade desse aluno seja conhecida e as especificidades de aprendizagem 

para cada tipo de deficiência seja considerada. As práticas pedagógicas, bem como os materiais 

utilizados, precisam ser adaptadas de acordo com essas especificidades.  

Os documentos norteadores da educação brasileira (LDB, PCN’s, Diretrizes 

Curriculares) demonstram que a responsabilidade pela adaptação, o que requer entendimento 

sobre as especificidades de diversos tipos de deficiência, é dos docentes. Ao final da Educação 
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Básica, está previsto que todos os alunos terão os mesmos conhecimentos, independentemente 

de ter ou não alguma deficiência.  

Dentre os conteúdos que compõem o currículo da Educação Básica está a Geometria 

Plana. Para facilitar a construção do conhecimento nessa parte da Matemática, o professor faz 

uso de figuras as quais, em sua maioria, são desenhadas no quadro ou impressas em papel. 

Porém, essa forma de abordagem é inacessível para os alunos cegos. 

Os professores, em grande parte, não estão preparados para lidar com o aluno com 

deficiência. Além disso, para cada deficiência, existem necessidades específicas, as quais ainda 

são diferentes dependendo do grau de comprometimento e das experiências vivenciadas por 

cada pessoa.  

Tanto o estudo teórico quanto as experiências que contribuíram com este trabalho, 

mostram a necessidade real – e não apenas legal – de que os professores sejam orientados para 

que a inclusão dos alunos com deficiência ocorra de maneira efetiva. Por esse motivo e pela 

não dissociação da geometria plana com as figuras geométricas na Educação Básica é que esta 

tese busca contribuir com a aprendizagem de geometria pelos cegos através da proposição de 

orientações para os professores. 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Embora a inclusão das pessoas com deficiência na escola regular seja garantida por lei 

no Brasil, barreiras que dificultam esse processo são enfrentadas rotineiramente. No caso dos 

cegos, um dos problemas encontrados, de acordo com Nunes (2004), é que eles recebem a 

significação das coisas pelos videntes, os quais utilizam a visão como principal fonte de 

conhecimento. Sendo assim, o cego está em constante conflito, precisando aliar as suas 

percepções com as informações que lhes são passadas.  

Com o objetivo de identificar, preliminarmente, como os cegos percebem a 

aprendizagem da geometria, foi realizada uma entrevista com três pessoas, com idade entre 19 

e 33 anos. Todas são cegas congênitas e concluíram o Ensino Médio na escola regular. De 

acordo com os entrevistados, as tecnologias trouxeram muitos benefícios e independência para 

suas atividades cotidianas. Fazem uso, com facilidade, de aparelhos como computador e celular, 

e de softwares como Skype, leitores de tela e navegadores de internet. Também afirmam que 

atividades rotineiras e da vida profissional são possíveis de serem feitas de forma independente, 

com o auxílio dessas tecnologias. 
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Dentre as tecnologias existentes, alguns aplicativos para celular foram desenvolvidos 

com o objetivo de contribuir com a melhoria da qualidade de vida dos cegos. O BlindTool, por 

exemplo, é um reconhecedor de objetos. Para utilizá-lo, basta apontar o celular para seu entorno. 

O mesmo vibrará quando encontrar um objeto reconhecível e o aplicativo verbalizará qual 

objeto encontrou. O Be my eyes é um aplicativo que possibilita que pessoas videntes auxiliem 

os cegos a identificar coisas pontuais. Pessoas videntes se cadastram como voluntários no 

sistema e, ao serem chamados pelo telefone através do aplicativo, podem descrever o que as 

pessoas cegas mostram através da câmera do celular. O aplicativo ColorID reconhece os 

variados tons de cores e verbaliza-os para o usuário. O seu objetivo é auxiliar em tarefas como 

reconhecer as cores das roupas e identificar, por exemplo, se uma fruta está ou não madura. 

Desenvolvido por alunos do curso de Engenharia da Computação da Universidade Federal do 

Pará, o BusID é um aplicativo que identifica a linha de um ônibus na cidade de Belém – PA, e 

verbaliza para o usuário. Com isso, o cego consegue mais independência para se locomover 

utilizando o transporte público da cidade.  

Enquanto várias ações são feitas para facilitar a vida diária do cego, este ainda se sente, 

muitas vezes, excluído durante a vida escolar. Quando o assunto estudado é geometria, esse 

sentimento se intensifica pois, segundo Takimoto (2014), há uma falta de comunicação entre 

aluno/professor e uma falta de preparo por parte dos professores para lidar com a situação.  

Na entrevista realizada, foi possível identificar que a aprendizagem da geometria é feita 

de forma superficial, sem aprofundamento dos conteúdos, fazendo com que facilmente sejam 

esquecidos. A falta de materiais, metodologias adequadas e de um professor auxiliar é o 

principal motivo para a dificuldade de aprendizagem e a desmotivação. Alguns professores 

fazem uso de materiais em EVA e figuras táteis, mas essas não são suficientes para a 

compreensão dos conceitos estudados. O uso de cores, comum para diferenciar figuras ou 

elementos delas, é totalmente inútil quando o aluno é cego. Para esse público, os exercícios 

acabam sendo mais teóricos e menos práticos, que não envolvam a utilização de figuras. Assim, 

o aluno cego, muitas vezes, é dispensado dessas atividades.  

O material em relevo, segundo os entrevistados, não é suficiente. Na experiência deles, 

não foi possível fazer a interpretação do material sem o auxílio de outra pessoa. Esse é um fator 

que precisa ser considerado, pois a necessidade de outra pessoa, que seja capacitada para 

auxiliar, não permite uma total independência, o que é complicador e desmotivador. 

De forma geral, muitos consideram que há uma falta de informação sobre o cego, tanto 

na escola, quanto na família e na sociedade. A escola não está preparada para receber o aluno 

com deficiência. É preciso que o professor compreenda o processo de aprendizagem e as 
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necessidades educacionais dos cegos, considerando sempre que esse público não tem 

referências visuais.  A tecnologia pode ser uma das alternativas a ser utilizada a favor da 

inclusão do cego na escola regular. 

De acordo com as orientações curriculares nacionais do Ensino Médio, o estudo da  

geometria deve possibilitar o desenvolvimento da capacidade de resolver problemas práticos 

do dia a dia, como por exemplo, orientar-se no espaço, ler mapas, estimar e comparar distâncias 

percorridas, reconhecer propriedades de formas geométricas básicas e saber usar diferentes 

unidades de medida (BRASIL, 2006, p. 75). Embora a aprendizagem de geometria necessite de 

uma abordagem algébrica, a comunicação gráfica complementa a construção do conhecimento. 

Para resolver problemas nesta área, é preciso ter noções espaciais que permitam interpretar as 

imagens e, para isso, o professor faz uso de figuras e objetos para que o aluno possa melhor 

compreender os conteúdos de geometria. Sendo assim, é preciso adaptar o material e a 

metodologia para atender às necessidades dos alunos cegos. 

A legislação brasileira, conforme é tratado a seguir, prevê a inclusão do aluno com 

deficiência na escola regular. Entretanto, da forma como prevista, ela não garante eficiência no 

processo de aprendizagem. Ela transfere para os sistemas de ensino a responsabilidade pela 

elaboração de normas e, aos professores, a responsabilidade pela produção e adaptação dos 

materiais e das metodologias que serão utilizadas. A fragilidade da legislação é tamanha que 

não trata das especificidades de cada deficiência, ficando sob responsabilidade apenas do 

professor, realizar os devidos encaminhamentos. 

O artigo 208 da Constituição Federal, em seu inciso III, afirma que o “dever do Estado 

com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado 

aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”.  O que era 

preferencial, passa a ser obrigatório a partir da Resolução no 2, da Câmara de Educação Básica 

do Conselho Nacional de Educação, de 11 de setembro de 2001, que institui as diretrizes 

nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Essa resolução que traz em seu Artigo 

7o que “o atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais deve ser realizado 

em classes comuns do ensino regular, em qualquer etapa ou modalidade da Educação Básica”. 

Cabe ao poder público, de acordo com a Lei 13.146,  

 
Art. 28.  Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, 
incentivar, acompanhar e avaliar: 
I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o 
aprendizado ao longo de toda a vida; 
II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, 
permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de 
recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena; 
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III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, 
assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características 
dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em 
condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia. 

Quanto à responsabilidade dos sistemas de ensino e à capacitação dos professores, a 

Resolução no 2, da CNE/CEB traz que10: 

Art. 18. Cabe aos sistemas de ensino estabelecer normas para o funcionamento de suas 
escolas, a fim de que essas tenham as suficientes condições para elaborar seu projeto 
pedagógico e possam contar com professores capacitados e especializados, conforme 
previsto no Artigo 59 da LDBEN e com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Formação de Docentes da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, em nível médio, na modalidade Normal, e nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, 
curso de licenciatura de graduação plena. 

 
§ 1º São considerados professores capacitados para atuar em classes comuns com 
alunos que apresentam necessidades educacionais especiais aqueles que comprovem 
que, em sua formação, de nível médio ou superior, foram incluídos conteúdos sobre 
educação especial adequados ao desenvolvimento de competências e valores para: 
I – perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos e valorizar a educação 
inclusiva; 
II - flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de conhecimento de modo 
adequado às necessidades especiais de aprendizagem; 
III - avaliar continuamente a eficácia do processo educativo para o atendimento de 
necessidades educacionais especiais; 
IV - atuar em equipe, inclusive com professores especializados em educação especial. 
(...) 
 
§ 4º Aos professores que já estão exercendo o magistério devem ser oferecidas 
oportunidades de formação continuada, inclusive em nível de especialização, pelas 
instâncias educacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 

Nessa perspectiva, o Parecer 17/2001 do Conselho Nacional de Educação garante que, 

aos professores que já atuam em salas de aula, sejam oferecidas oportunidades de formação 

continuada. Consta, nesse mesmo parecer, que, se algum aluno apresentar uma necessidade 

educacional, de forma geral, seus professores conhecerão diferentes estratégias para lidar com 

a situação. À escola, cabe apoiar e garantir os recursos necessários. Embora esteja previsto na 

legislação, a inclusão do aluno com deficiência na escola regular, toda a responsabilidade pela 

adaptação de materiais e metodologias para a aprendizagem é, segundo os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCNs, do professor. A legislação apresenta que o professor deve estar 

capacitado para tais especificidades. Entretanto, a forma como se dará essa capacitação não é 

algo que esteja especificado. A Resolução 1, do Conselho Nacional de Educação, de 18 de 

 
10  Art. 59.  Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação:  (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) I - Currículos, 
métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades; 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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fevereiro de 2002, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, 

traz que  

Art. 6º Na construção do projeto pedagógico dos cursos de formação dos docentes, 
serão consideradas: 

§ 3º A definição dos conhecimentos exigidos para a constituição de competências 
deverá, além da formação específica relacionada às diferentes etapas da educação 
básica, propiciar a inserção no debate contemporâneo mais amplo, envolvendo 
questões culturais, sociais, econômicas e o conhecimento sobre o desenvolvimento 
humano e a própria docência, contemplando: 

II - conhecimentos sobre crianças, adolescentes, jovens e adultos, aí incluídas as 
especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais e as das 
comunidades indígenas. (BRASIL, 2015). 

 

Para cumprimento dessa Resolução, as instituições de ensino incluíram nos currículos 

dos cursos de Licenciatura, disciplinas que tratem da Educação Especial. Entretanto, uma ou 

duas disciplinas não são suficientes para esgotar as necessidades da formação do professor. 

Um fator importante que deve ser considerado é que cada deficiência tem suas 

especificidades. Essas, por sua vez, não são tratadas de forma diferenciada pela legislação, pois 

está previsto apenas que ao professor cabe fazer as adaptações necessárias. Entretanto, sabe-se 

que adaptar material para uma pessoa com deficiência visual é diferente, por exemplo, de 

adaptar material para um deficiente auditivo.  

No ano de 2010, Claudia Mara Scudelari Macedo defendeu sua tese de doutorado no 

Programa de pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, da Universidade 

Federal de Santa Catarina.  O objetivo principal da pesquisa foi “estabelecer diretrizes para os 

professores conteudistas e designers instrucionais para elaboração de conteúdos de objetos de 

aprendizagem acessíveis, fundamentadas nas recomendações internacionais de 

desenvolvimento de conteúdo acessível para a web, e nos Princípios de Design Universal”.  

Nesse contexto, a acessibilidade é considerada “a capacidade de um objeto ser utilizado 

independentemente da condução ou incapacidade de uma pessoa” (SALVADOR-ULLAURI, 

JARAMILLO-ALCÁZAR e LUJÁN-MORA, 2017).  
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O trabalho analisou as recomendações de acessibilidade dadas por IMS-GLC11, W3C-

WCAG 1.0 e 2.012, e dos “Princípios de Design Universal” aplicados a WEB. O público alvo 

foram professores conteudistas que possam fazer uso das diretrizes como auxílio na criação ou 

transformação de objetos de aprendizagem em acessíveis. Entretanto, a tese não trata de 

acessibilidade em conteúdos que utilizem fórmulas e/ou notações específicas, como a 

Matemática. Além disso, as mídias utilizadas são texto, áudio, imagens em movimento, 

imagens estáticas, gráficos e tabelas. Ao tratar de imagens estáticas e de gráficos, Macedo 

(2010) propõe a utilização de mídias alternativas, como texto e áudio. Entretanto, para a 

aprendizagem de geometria pelos alunos cegos, isso não é o suficiente. É necessário que o tato 

seja considerado, ou seja, é necessário que esse sentido seja incluído nas diretrizes propostas 

por Macedo para que essas possam ser utilizadas na produção de material para as aulas de 

geometria. 

A utilização do tato proporciona uma interação entre sujeito e objeto que remete à teoria 

de aprendizagem construtivista cuja origem está na epistemologia genética de Jean Piaget. 

Epistemologia genética, de acordo com (KESSELRING, 1993; CATAPAN, 2001), é uma teoria 

de conhecimento de caráter interdisciplinar, situada entre a psicologia e a filosofia, a biologia e 

a cibernética, as ciências naturais e as ciências cognitivas. “A epistemologia genética – 

investigação interdisciplinar - estuda as transformações do conhecimento, que passam sempre 

pela relação entre o sujeito observador e o sujeito observado” (KESSELRING, 1993; 

CATAPAN, 2001). 

Em 1977, Piaget desenvolveu a teoria da Abstração Reflexionante, a qual é considerada 

uma das mais avançadas e exploradas na pedagogia, dentre as teorias de aprendizagem humana. 

A Abstração Reflexionante está apoiada “sobre todas as atividades cognitivas do sujeito 

(esquemas ou coordenações de ações, operações, estruturas, etc.), para delas retirar certos 

caracteres e utilizá-los para outras finalidades (novas adaptações, novos problemas, etc.)”  

(PIAGET, 1995, p. 6). De acordo com Ignatius Nnogueira e Pavanello (2008), a Abstração 

Reflexionante é formada por dois componentes:  

 
11 O IMS Global Learning Consortium (IMS / GLC) é uma organização mundial sem fins lucrativos composta por 

membros contribuintes e afiliados que desenvolve e promove a adoção de especificações técnicas abertas para 
tecnologia de aprendizagem interoperável. Fonte: http://www.angellearning.com/partners/ims_glc.html 

12 As Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.0 definem a forma de tornar o conteúdo Web 
mais acessível a pessoas com incapacidades. Fonte: https://www.w3.org/Translations/WCAG20-pt-PT/ 
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- Reflexionamento: o que é extraído de um patamar inferior é projetado sobre um patamar 

superior, caracterizando o continuum da construção do conhecimento de acordo com a 

Epistemologia Genética; 

- Reflexão: reconstrução e reorganização do conhecimento, sobre o patamar superior, a partir 

do que foi transferido do patamar inferior.  

Nesse sentido, a relação entre a Matemática e a Abstração Reflexionante é estreita, uma 

vez que a Abstração Reflexionante “é a única a operar na lógica e na Matemática puras” 

(PIAGET, 1995, p. 7). A partir de conceitos já conhecidos é que são construídos novos 

conceitos, em um novo patamar (reflexionamento). Ocorre, então, a reorganização desse novo 

conhecimento, por intermédio dos conhecimentos anteriores (reflexão). Esses dois 

componentes, Reflexionamento e Reflexão, formam a Abstração Reflexionante, que será 

utilizada na construção do conhecimento de geometria pelos alunos cegos. 

Simões, Redondo e Vilas (2013) defendem que, ao integrar elementos de jogos com os 

conteúdos estudados através da gamificação, as atividades tornam-se mais atraentes e cativantes 

e, por consequência, motivadoras13. O uso de elementos de design de jogos fora do contexto de 

jogos, é chamado de gamificação (DETERDING, DIXON, et al., 2011). A utilização da 

gamificação na educação é defendida por Simões, Redondo e Vilas (2013), ao afirmarem que 

o uso de elementos ligados ao videogame, provoca um aumento de comprometimento por parte 

dos estudantes. 

A gamificação que, juntamente com o uso de jogos, tem sido apontada como uma das 

tendências tecnológicas educacionais desde 2010 pelo Horizon Report14, surge como uma 

possibilidade motivacional. O Horizon Report para o Ensino Básico, publicado em 2015, traz 

dentre as tendências para os próximos anos, a aprendizagem híbrida, a impressora 3D e os 

Badges (emblemas digitais). A aprendizagem híbrida é baseada nas melhores práticas de 

métodos online e presenciais e, segundo o relatório, quando implementada de forma eficaz, 

permite ao aluno praticar e dominar o conteúdo em seu próprio ritmo. A impressora 3D permite 

explorar de forma mais autêntica objetos que não estão disponíveis para as escolas, como por 

 
13 A falta de motivação foi apontada nas entrevistas. 

14  Desde 2002, a NMC (New Media Consortium- comunidade internacional de especialistas em tecnologia 
educacional) e seus parceiros têm se dedicado ao projeto Horizon. Anualmente são publicados três relatórios. 
Um deles possui como foco o Ensino Superior (High education), outro o Ensino Básico (K-12) e o terceiro, os 
Museus. Esses documentos identificam e descrevem as tecnologias emergentes e as principais tendências que 
poderão impactar a educação em todo o mundo ao longo dos cinco anos seguintes. 
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exemplo, a visualizar sólidos geométricos, na geografia, compreender as formações geológicas 

e, na história, construir réplicas de artefatos antigos. Quanto aos Badges, são uma forma de 

avaliar a aprendizagem com base nos resultados alcançados. Essas tendências, juntamente com 

os ambientes gamificados, são possibilidades para a inclusão das pessoas com deficiência. 

Considerando as tendências apresentadas e as dificuldades encontradas no processo de 

inclusão das pessoas cegas na escola regular, é preciso pensar estratégias que possam contribuir 

com a efetividade do processo de aprendizagem.  Uma dessas estratégias é a gamificação. 

Dentro desse contexto, coloca-se a seguinte questão de pesquisa: como os professores 

podem facilitar a construção do conhecimento geométrico pelos alunos cegos, fundamentados 

na teoria de Piaget, utilizando as diretrizes de acessibilidade para objetos de aprendizagem de 

Macedo e a gamificação como estratégia motivacional? 

 

  1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

Desenvolver orientações para que os professores facilitem a construção do 

conhecimento geométrico pelos alunos cegos, fundamentados na teoria de Piaget, utilizando as 

diretrizes de acessibilidade para objetos de aprendizagem de Macedo (2010) e a gamificação 

como estratégia motivacional. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

- Identificar formas de utilização de tecnologias a favor da inclusão do cego na escola regular, 

considerando as particularidades da construção do conhecimento geométrico.  

- Identificar as necessidades específicas dos cegos para a aprendizagem de geometria. 

- Utilizar o tato a partir das diretrizes de acessibilidade para a criação de objetos de 

aprendizagem. 

- Organizar a teoria da Abstração Reflexionante ao processo de construção do conhecimento 

geométrico pelos alunos cegos. 

- Aplicar a gamificação no processo de construção do conhecimento geométrico pelos alunos 

cegos. 
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1.4 ESCOPO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa faz parte do grupo de pesquisa Núcleo de Acessibilidade Digital e 

Tecnologias Assistivas. Esse grupo tem seus trabalhos voltados para a acessibilidade digital de 

pessoas com deficiência visual e auditiva. Para isso, busca o desenvolvimento de ambientes 

virtuais de aprendizagem inclusivos. Logo, esta pesquisa faz parte desse grupo e tem como 

delimitação, o estudo da Geometria Plana.  

Com respeito aos conteúdos estudados na escola regular, este trabalho está limitado ao 

Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) e à Geometria Plana. A Geometria Plana faz parte do 

currículo escolar e o professor costuma lançar mão de figuras geométricas para trabalhar o 

assunto. Entretanto, quando se tem um aluno cego, a utilização de figuras geométricas sem 

adaptação, torna o conteúdo incompreensível para esse aluno. 

O público alvo deste trabalho são as pessoas cegas congênitas, ou seja, que não possuem 

memória visual. Adota-se como definição de cego, a enunciada pelo Instituto Benjamin 

Constant e apresentada na introdução deste trabalho.   

Através de um grupo focal realizado com cegos congênitos e que frequentaram ou 

frequentam a escola regular, foi possível identificar a forma como a geometria tem sido, 

geralmente, abordada nas escolas e as experiências por eles vivenciadas nos ambientes 

escolares. 

Para o desenvolvimento das orientações, é preciso focar no indivíduo, nas suas 

experiências e conhecimentos. Para vencer as barreiras impostas pela deficiência e adequar as 

tecnologias utilizadas às necessidades de cada um, serão utilizadas as diretrizes de 

acessibilidades para objetos de aprendizagem propostos por Macedo (2010). Essas diretrizes 

foram transformadas em um artefato por Renan Binda, em sua dissertação de mestrado 15.  

  

 
15  Dissertação intitulada “Recomendações para os ícones do Ambiente virtual de Ensino Aprendizagem Inclusivo” 

e apresentada em 2018 no Programa de Engenharia e Gestão do Conhecimento, da Universidade Federal de 
Santa Catarina. 
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1.5 ORIGINALIDADE E RELEVÂNCIA 

 

Para garantir a originalidade e a relevância deste trabalho, foi realizada uma revisão 

sistemática de literatura utilizando as bases de dados: Scopus, Web of Science, Scielo e o Portal 

de Periódicos da Capes. 

A partir dessa revisão, apresentada no Capítulo 3, foi possível perceber que: 

- O interesse pelos jogos aumentou muito nas últimas décadas e, consequentemente, a utilização 

destes em ambientes de aprendizagem tem sido cada vez mais frequente. Dentre desse contexto, 

a gamificação surge como uma ferramenta para aumentar a motivação e o engajamento dos 

alunos no processo de aprendizagem (PANOUTSOPOULOS, MARKANTONATOU, et al., 

2015; BUSARELLO, ULBRICHT e FADEL, 2014; FU e CLARKE, 2016; CARRON e 

PHILIPPE, 2013; FERREIRA, ANDRADE, et al., 2016; GONDOVA, LABAJ e BIELIKOVA, 

2016; PRIMO, ULBRICHT, et al., 2016; BUSARELLO e ULBRICHT, 2017; AMERICO, 

2016). 

- Tecnologias assistivas têm sido cada vez mais utilizadas para a inclusão de deficientes visuais. 

Dentre as existentes, podemos citar, leitores de tela, Podcast, audiodescrição e o Braille. O uso 

de impressão tátil utilizando impressora 3D bem como do áudio tanto para a apresentação de 

conteúdos, quanto para o feedback no processo de aprendizagem, podem ser percebidos como 

recursos educacionais (KOLITSKY, 2016; SALVADOR-ULLAURI, JARAMILLO-

ALCÁZAR e LUJÁN-MORA, 2017; SCHLOERB, LAHAV e DESLOGE, 2010; LUčIć, 

OSTROGONAC, et al.; BUZZI, BUZZI, et al., 2011; LEVY e LAHAV, 2012; PETRIDOU, 

BLANCHFIELD e BRAILSFORD, 2011). 

- Objetos de aprendizagem que utilizam novas tecnologias são abordados nos trabalhos 

encontrados. O uso de ambientes virtuais de aprendizagem, a presença de atividades 

colaborativas e a criação de plataformas educacionais baseadas na Web, como por exemplo, a 

Academia Khan, aparecem nos trabalhos (FERREIRA, ANDRADE, et al., 2016; PRIMO, 

ULBRICHT, et al., 2016; BUSARELLO e ULBRICHT, 2017).  

- A geometria está entre os conteúdos obrigatórios nas escolas regulares do Brasil (BRASIL, 

1997; BRASIL, 2016). Os documentos norteadores da educação no país, tratam das 

competências que devem ser atingidas, dos conteúdos que devem ser ensinados, bem como de 

algumas estratégias metodológicas, como tecnologias, jogos e resolução de problemas. 
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Entretanto, não trazem orientações quanto à metodologia que deve ser utilizada para pessoas 

com deficiência visual. 

Embora alguns trabalhos encontrados tratem da aprendizagem da geometria por cegos 

(VILLAROUCO e ULBRICHT, 2012; VILLAROUCO e ULBRICHT, 2012; VILLAROUCO 

e FLORES, 2013; FLORES, ZANDOMENEGHI, et al., 2013; ZANDOMENEHI, FLORES e 

VILLAROUCO, 2014; FREITAS E LOPES, SEABRA FILHO e VILLAROUCO, 2017; 

TAKIMOTO, 2014), alguns inclusive utilizando estratégias de gamificação 

(SCHIMMELPFENG, MAZZAROTTO, et al., 2017; PRIMO, ULBRICHT, et al., 2016),  

nenhum deles utiliza a Abstração Reflexionante para a construção do conhecimento geométrico. 

Em sua tese de doutorado, Macedo (2010) propôs diretrizes para a produção de objetos 

de aprendizagem. Para isso, sua pesquisa focalizou seis mídias: texto, imagem estática, imagem 

em movimento, gráficos, tabelas e áudio. No entanto, para o cego, em muitas situações apenas 

essas mídias não são suficientes. Para a aprendizagem de geometria, por exemplo, o tato é 

indispensável. Por não ser uma mídia, não é abordado por Macedo (2010) que trabalha somente 

com ambientes digitais. Diante dos resultados encontrados, pode-se afirmar que esta tese é 

original e relevante. 

 

1.6 ADERÊNCIA AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA E 

GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Este trabalho busca desenvolver orientações que auxiliem a prática docente, 

especificamente a construção do conhecimento de geometria plana, quando entre os alunos de 

uma turma regular, tiver um aluno cego. Para tal, esta pesquisa está baseada na teoria 

construtivista de Piaget, nas diretrizes de acessibilidade para objetos de aprendizagem16 e na 

gamificação como estratégia motivacional. É um trabalho interdisciplinar pois, segundo Bicudo 

(2008), é a interconexão entre teorias, ultrapassando o limite de cada uma delas, que nos permite 

tal caracterização.  

Ao tratar de aprendizagem, o objetivo deste trabalho está relacionado com o objeto de 

formação e pesquisa do Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento 

- EGC, qual seja, o conhecimento. Além disso, o trabalho está situado dentro da área Mídia e 

 
16 Tese de doutorado de Claudia Macedo, do Programa de Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade 

Federal de Santa Catarina. 
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Conhecimento, mais especificamente, na linha de pesquisa Mídia e Conhecimento na Educação, 

a qual tem como objetivo “maximizar a eficiência do processo de ensino sob a utilização de 

meios tecnológicos”17. 

A pesquisa faz parte do trabalho desenvolvido no grupo de pesquisa registrado no 

CNPq, Núcleo de Acessibilidade Digital e Tecnologias Assistivas e do Laboratório de Mídias 

e Inclusão Social (LAMID). Com início em 2014, o grupo tem pesquisado sobre acessibilidade 

em ambientes digitais. Fazem parte desse grupo, docentes e discentes do EGC.  

Ao realizar uma busca no banco de teses e dissertações do EGC, foi possível encontrar 

31 (trinta e um) trabalhos nos quais suas palavras-chave possuem alguma relação com o tema 

deste trabalho. Com tais palavras, foi criada uma nuvem de termos, apresentada na Figura 1. É 

possível perceber que, dentre os termos mais encontrados, estão aprendizagem e acessibilidade, 

os quais são temas centrais dessa proposta. 

 

Figura 1 – Nuvem de termos. 

 

Fonte: produzida pela autora. 
 

Por fazer parte do grupo de pesquisa Núcleo de Acessibilidade Digital e 

Tecnologias Assistivas e do LAMID, este trabalho está em consonância com os demais que 

vem sendo desenvolvidos ao longo dos anos. Além de artigos científicos que estão 

alinhadas ao objeto de estudo deste trabalho, foram desenvolvidas teses e dissertações 

 
17 http://www.egc.ufsc.br/pesquisas/linhas-de-pesquisa/ 
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dentro do Programa de pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento e estão 

apresentadas no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Teses e dissertações do EGC. 

Autor Título Palavras-chave 
Orientador (O) e 

Coorientador (C) 

Grupo de 

pesquisa 
T/D Ano 

Marília A. 
Amaral 

Modelo RHA – Retroalimentação em hipermídia 
adaptativa 

Hipermídia Adaptativa. Modelo de 
Referência. Estilo Cognitivo. 
Avaliação de Aprendizagem. 

Vania R. Ulbricht (O) HiperLab T 2008 

Douglas 
Kaminski 

Sistema hipermídia adaptativo acessível 
Acessibilidade. Tecnologia 

Assistiva. Modelo de Munich. 
Tarcísio Vanzin (O)  D 2008 

Claudia 
Regina Batista 

Modelo e diretrizes para o processo de design de 
interface web adaptativa 

Interface Web. Design. Web 
Adaptativa. 

Vania R. Ulbricht (O) 
HiperLab/UF

SC 
T 2008 

Carla S. Flôr Diagnóstico da acessibilidade dos principais 
museus virtuais disponíveis da internet 

Museu Virtual. Acessibilidade. 
Design Universal. 

Tarcísio Vanzin (O) 

Vânia R. Ulbricht (CO) 
 D 2009 

Claudia Mara 
Scudelari 
Macedo 

Diretrizes para criação de objetos de aprendizagem 
acessíveis 

Educação a distância. Objeto de 
aprendizagem. Acessibilidade 

Vânia R. Ulbricht (O) 

Tarcísio Vanzin (CO) 
 T 2010 

Rosane de 
Fátima 

Antunes 
Obregon 

O padrão arquetípico da alteridade e o 
compartilhamento de conhecimento em ambiente 

virtual de aprendizagem inclusivo 

Teoria da Cognição Situada. 
Comunidade de prática. Self. 

Elaboração simbólica. Inclusão. 

Tarcísio Vanzin (O) 

Vânia R. Ulbricht (CO) 
 T 2011 
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Raul Inácio 
Busarello 

Geração de conhecimento para usuário surdo 
baseada em histórias em quadrinhos hipermidiáticas 

Surdo.  Aprendizagem. Educação 
inclusiva. Histórias em 
quadrinhos. Hipermídia 

Vania R. Ulbricht (O) 

João A. de Souza (CO) 

WebGD 
Acessível 

D 2011 

Rafael Savi 
Avaliação de jogos voltados para a disseminação do 

conhecimento 

Jogos educacionais. Avaliação. 
Ensino e aprendizagem. 

Experiência do Usuário. Mídia e 
Conhecimento. 

Vania R. Ulbricht (O) 

Tarcísio Vanzin (CO) 

Christiane A. G. von 
Wangenhein (CO 

Externa) 

 T 2011 

Elton Ivan 
Schneider 

Uma contribuição aos ambientes virtuais de 
aprendizagem (AVA) suportados pela teoria da 

cognição situada (TCS) para pessoas com 
deficiência auditiva 

Teoria da Cognição Situada. 
Comunidade de Prática. Ambiente 
Virtual de Aprendizagem. Surdez 
e Deficiência Auditiva. Inclusão. 

Tarcísio Vanzin (O) 

Vania R. Ulbricht (CO) 

WebGD 
Acessível 

D 2012 

Dóris 
Roncarelli 

ÁGORA: concepção e organização de uma 
taxionomia para análise e avaliação de Objetos 

Digitais de Ensino-Aprendizagem 

Objetos Digitais de Ensino-
Aprendizagem. Pedagogia. 

Filosofia. Tecnologia de 
Comunicação Digital. 

Araci H. Catapan (O) 
Alice Theresinha C. 

Pereira (CO) 

PCEADIS/C
NPq 

D 2012 

Carlos 
Henrique Berg 

Avaliação de ambientes virtuais de ensino 
aprendizagem acessíveis através de testes de 

usabilidade com emoções 

Acessibilidade. Surdos. Interface 
Humano Computador. Usabilidade 

com Emoções. 

Vânia R. Ulbricht (O) 

Gertrudes Dandolini (CO) 

WebGD 
Acessível 

D 2013 

Silvia Regina 
Pochmann de 

Quevedo 

Narrativas hipermidiáticas para ambiente virtual de 
aprendizagem inclusivo 

Narrativas. Surdos. Ambiente 
Virtual de Ensino Aprendizagem 

Inclusivo. 

Vania R. Ulbricht (O) 

Tarcísio Vanzin (CO) 

WebGD 
Acessível 

T 2013 

Tatiana 
Takimoto 

A percepção do espaço tridimensional e sua 
representação bidimensional: a geometria ao 

alcance das pessoas com deficiência visual em 
comunidades virtuais de aprendizagem 

Pessoas com deficiência visual. 
Percepção. Teoria da cognição 

situada. Comunidades de prática. 
Geometria. 

Tarcísio Vanzin (O) 

Mário A. R. Dantas (CO) 

WebGD 
Acessível 

D 2014 
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Mariana 
Lapolli 

Visualização do conhecimento por meio de 
narrativas infográficas na Web voltadas para surdos 

em comunidades de prática 

Visualização do Conhecimento. 
Narrativas Infográficas. Surdo. 

Comunidades de Prática. 

Tarcísio Vanzin (O) 

Vania R. Ulbricht (CO) 

WebGD 
Acessível 

T 2014 

Luis Henrique 
Lindner 

Diretrizes para o design de interação em redes 
sociais temáticas com base na visualização do 

conhecimento 

Visualização do conhecimento. 
Sites de redes sociais. Design de 

interação. 

Vania R. Ulbricht (O) 

Luiz A. M. Palazzo (CO) 

WebGD 
Acessível 

D 2015 

Sabrina 
Bleicher 

Processos flexíveis para a produção de materiais 
didáticos para a educação a distância: 

recomendações pautadas na perspectiva 
interdisciplinar 

Educação a Distância. Produção de 
Material Didático. Equipes 

multidisciplinares. Processos 
Flexíveis. 

Tarcísio Vanzin (O) 

Vânia R. Ulbricht (CO) 

WebGD 
Acessível 

T 2015 

Airton José 
Santos 

Tecnologias da informação e comunicação na vida 
profissional do cego congênito 

Cego congênito. Tecnologias de 
Informação e Comunicação. 

Mercado de trabalho. 

Ana Maria B. Franzoni 
(O) 

Tarcísio Vanzin (CO) 

 D 2015 

Elisa Maria 
Pivetta 

Criação de valores em comunidades de prática: um 
framework para um ambiente virtual de ensino e 

aprendizagem bilíngue 

Acessibilidade Digital. AVEA. 
Libras. Bilíngue. Interações em 

Comunidades de Prática. 

Vania R. Ulbricht (O) 

Maria J. Baldessar (CO) 

WebGD 
acessível 

T 2016 

Raul Inácio 
Busarello 

Gamificação em histórias em quadrinhos 
hipermídia: diretrizes para construção de objeto de 

aprendizagem acessível 

Objeto de Aprendizagem. 
Gamificação. Histórias em 

Quadrinhos. Surdos. 
Acessibilidade. 

Vania R. Ulbricht (O) 

Fernando Á. O. Gauthier 
(CO) 

WedGD 
acessível 

T 2016 

Carla Flôr da 
Silva 

Recomendações para a criação de pistas proximais 
de navegação em websites voltadas para surdos pré-

linguísticos 

Interfaces gráficas. Busca por 
informação. Teoria da coleta de 

informações. Estimativa de 
informação. Surdez. 

Tarcísio Vanzin (O) 

Cristiano Cunha (CO) 

WebGD 
acessível 

T 2016 
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Daniela 
Satomi Saito 

Ambientes de comunidades de prática virtuais 
como apoio ao desenvolvimento de neologismos 

terminológicos em língua de sinais 

Comunidades de Prática Virtuais. 
Neologismo Terminológico. 
Planejamento Linguístico. 

Vania R. Ulbricht (O) 

João B. M. Alves (CO) 

Marianne R.Stumpf (CO 
externo) 

WebGD 
acessível 

T 2016 

Elton Luiz 
Vergara 
Nunes 

Audiodescrição didática 
Audiodescrição. Acessibilidade. 

Inclusão. Cegueira. 

Tarcísio Vanzin (O) 

Gertrudes A. Dandolini 
(CO) 

WebGD 
acessível 

T 2016 

Paulo Roberto 
Alves de 
Almeida 

Hipervídeo na educação de surdos Educação. Surdos. Hipervídeo. Vania R. Ulbricht. 
WEBGD 
acessível 

D 2016 

Natana Souza 
da Rosa 

Avaliação da aprendizagem do conceito de projeção 
cilíndrica ortogonal no ambiente virtual bilíngue: 

Moobi 

Objetos de Aprendizagem. 
Projeção Cilíndrica Ortogonal. 

Surdos. Ambiente Virtual 
Bilíngue: MooBi. 

Luciane M. Fadel (O) 

Tarcísio Vanzin (CO) 
LAMID D 2017 

Carlos 
Henrique Berg 

Ferramenta para identificação de emoções a partir 
de onomatopeias para pessoas com diferentes 

habilidades visuais 

Pessoas com deficiência visual. 
Interfaces Digitais. Testes de 

Usabilidade 

Luciane Fadel (O) 

Vânia R. Ulbricht (CO) 

Tarcísio Vanzin (CO) 

LAMID T 2017 

Rafael 
Mariano 
Caetano 

Arrivabene 

Características da disseminação de conhecimento 
sociocultural em jogos digitais 

Jogos Digitais. Mídias do 
Conhecimento. Análise do 

discurso em jogos. Regras de 
interação. 

Tarcísio Vanzin (O) 

Francisco A. P. Fialho 
(CO) 

LAMID D 2017 

Samara de 
Sena 

 

Jogos Digitais Educativos: Design Propositons para 

GDDE 

 

Jogos Educativos. Design de 
Jogos. Game Design Document. 

Princípios de Aprendizagem 
Multimídia. 

Araci H. Catapan (O) 

Richard P. L. Souza (CO) 
 D 2017 
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Renan Binda 
Artefato para Representação Interativa de Diretrizes 
para Produção de Material Educacional Acessível 

Acessibilidade Digital. Diretrizes 
de Acessibilidade. Visualização do 

Conhecimento. 

Vania R. Ulbricht (O) 
 

Luciane M. Fadel (CO) 
LAMID D 2018 

Angela 
Rossane 

Benedetto 
Flores 

A Afetividade com Foco na Aprendizagem de 
Pessoas Deficientes Visuais 

Afetividade.  Deficientes visuais. 
TICs. 

Vania R. Ulbricht (O) 
 

Tarcísio Vanzin (CO) 
LAMID T 2018 

Armando 
Cardoso Ribas 

Diretrizes para desenvolvimento de ícones digitais 
acessíveis ao público surdo 

Navegação. Ícone. Surdos. 
Acessibilidade. Diretrizes. 

Tarcísio Vanzin (O) 
 

Luciane M. Fadel (CO) 
LAMID T 2018 

Fonte: produzido pela autora 
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Vários trabalhos apresentados no Quadro 1 tratam da acessibilidade para deficientes 

visuais e auditivos. São trabalhos relevantes para o tema desta pesquisa, pois permitiram uma 

melhor compreensão das necessidades específicas desse público.       

Jogos e gamificação no contexto educacional também aparecem em alguns dos trabalhos 

encontrados.  Entretanto, nenhum deles com foco na deficiência visual. 

Portanto, este trabalho une a gamificação e a deficiência visual, com olhar na teoria 

construtivista de Piaget.  Sendo assim, está alinhado com as pesquisas desenvolvidas no EGC, 

principalmente nos grupos de pesquisa WebGD e Núcleo de Acessibilidade Digital e Tecnologia 

Assistivas e nos trabalhos desenvolvidos no LAMID. 

 

1.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos - 

CEPSH, da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. Esse procedimento fez-se 

necessário por haver o envolvimento de seres humanos nas etapas de projeção e avaliação do 

artefato. O termo de aprovação está no Anexo A. 

Para o desenvolvimento do artefato, foi realizado um Grupo Focal com pessoas cegas 

que estão ou estiveram matriculadas em escolas regulares. O objetivo do grupo foi identificar 

as necessidades e experiências desse público para a aprendizagem de geometria. 

Para a avaliação do artefato, foi realizado um Delphi com especialistas (professores de 

Matemática que tiveram ou tem alunos cegos). 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 O CEGO NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

“A cegueira não é uma deficiência, mas uma condição normal da criança cega. A 
criança sente a sua singularidade apenas indiretamente e, secundariamente como 
resultado de sua experiência social” (VYGOTSKY, 1993) . 
 

Em 1972, a Organização Mundial da Saúde – OMS estabeleceu dois grandes grupos de 

deficiência visual: a baixa visão e a cegueira (World Health Organization, 2011). A mesma 

definição foi adotada pelo Instituto Benjamin Constant, centro de referência nacional nesta 

deficiência, ligado ao Ministério da Educação – MEC. O primeiro grupo é formado por aqueles 

que ainda têm visão residual, ou seja, a capacidade de enxergar com o auxílio de tecnologias 

assistivas que vão desde os simples óculos até câmeras eletrônicas que ampliam as imagens em 

mais de 60 vezes. Os cegos são aqueles que já não têm essa possibilidade. São aqueles que, 

segundo Lapolli e Busarello (2011), utilizam o tato e a audição para acessar informações. 

Entretanto, na maioria dos casos, ainda são capazes de identificar a diferença entre claro e 

escuro (VERGARA-NUNES, 2016). Para fins educacionais, é considerado cego aquele que 

necessita do sistema Braille ou de equipamentos especiais para que o processo de aprendizagem 

ocorra com eficácia (MASINI, 1993; GIL, 2009; CAMPBELL, 2009). A Figura 2 detalha 

melhor esta divisão. 

Figura 2 – Características de usuários com deficiência visual. 

 

Fonte: elaborada por Flores (2015), baseada no conceito de deficiência visual do Instituto Benjamin Constant 

As dificuldades encontradas e os baixos resultados que possam ocorrer no processo de 

aprendizagem, de acordo Smole (2000), devem servir para guiar no aprimoramento das 
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capacidades existentes. Afinal, o potencial para aprendizagem e desenvolvimento dessas 

crianças são normais e é necessário que deficiências secundárias sejam evitadas (BATISTA e 

ENUMO, 2000). Entretanto, o fato dos cegos receberem a significação das coisas pelos 

videntes, os quais utilizam a visão como principal fonte de conhecimento, faz com eles estejam 

em constante conflito, precisando aliar as suas percepções com as informações que lhes são 

passadas (NUNES, 2004).   

Era comum acreditar que o desenvolvimento da criança cega, de acordo com Lins 

(2011), se dava da mesma forma que o da criança vidente, uma vez que era considerada uma 

criança “normal” sem visão. Segundo a autora, o fato de não ter visão, leva a uma ordem própria 

de desenvolvimento. Isso não a torna incapaz de aprender, mas limita o que pode aprender 

sozinha ou mesmo, imitar. A aprendizagem, por sua vez, não é limitada pela deficiência. A 

limitação, de acordo com Obregon, Vanzin e Ulbricht (2011), ocorre pela não percepção da 

singularidade e das necessidades desse público. As barreiras são criadas, muitas vezes, pelo fato 

de que o mundo é estruturado no padrão de normalidade, tornando o processo de aprendizagem 

altamente excludente (OBREGON, VANZIN e ULBRICHT, 2011).  

Infelizmente, a escola não se encontra preparada para a inclusão efetiva desses alunos, 

não utilizando recursos adequados para o processo de aprendizagem (LINS, 2011). Muitas 

vezes, as imagens são descritas verbalmente, sem que haja questionamento se essa é ou não 

uma forma eficiente para o processo de aprendizagem. As imagens adaptadas para leitura tátil, 

têm a função de auxiliar nesse processo, através da percepção das bordas do objeto. Entretanto, 

esse processo de reconhecimento através da leitura tátil é mais complexo que o reconhecimento 

de objetos tridimensionais (CORREA SILVA, 2011; PIEKAS, 2017)  

Quanto às tecnologias, a utilização de sistemas e-learning por pessoas com deficiência 

é desafiadora para pesquisadores e educadores. Um dos obstáculos encontrados é a natureza 

gráfica desses sistemas. De acordo com Obregon, Vanzin e Ulbricht (2011), os ambientes 

virtuais estão descontextualizados e não atendem às especificidades dos usuários com 

deficiência visual. Isto ocorre pelo fato de que a sociedade elege, devido ao padrão cultural 

imposto, “a visão e a audição como capacidades essenciais para atuar em contextos virtuais” 

(OBREGON, VANZIN e ULBRICHT, 2011, p. 62).  

Em sua tese de doutorado, Mari Ines Piekas (2017) teve como objetivo “verificar se as 

crianças cegas utilizariam elementos de linguagem visual (ponto, linha, forma, textura gráfica, 

escala, tamanho, direção e movimento) de maneira equivalente às crianças videntes” (PIEKAS, 

2017). Os resultados alcançados mostraram que as crianças cegas desenham de maneira 

equivalente às crianças videntes, após o entendimento dos conceitos de linhas e figuras 
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geométricas básicas, conforme mostrado na Figura 3. Vale lembrar que, conforme a autora e 

apresentado na Figura 4, os desenhos infantis são simples, não mostrando detalhes, são 

repetidos, e enfatizam as características principais dos objetos.  

 

Figura 3 – Desenhos realizados por uma criança cega. 

  

 

Fonte: Duarte (2011) 

 

Figura 4 – Esquema gráfico de crianças videntes, entre 6 e 10 anos de idade. 

  

Fonte: Piekas (2010) 

 

Pensar em uma educação inclusiva para pessoas cegas requer, primeiramente, diante do 

que foi exposto, que as pessoas, principalmente os professores, acreditem que é possível. Em 

seguida, é preciso pensar em estratégias que possam contribuir com o processo inclusivo através 

da aprendizagem efetiva dos conteúdos trabalhados na escola regular. Para isso, além do uso de 

tecnologias, é necessário o desenvolvimento de dispositivos de comunicação eficazes, 

permitindo trocas entre todos os membros da comunidade (VALENTE e DARRAS, 2013). 

 

2.2 A GEOMETRIA NA ESCOLA 

 

“A atividade matemática escolar não é ‘olhar para coisas prontas e definitivas’, mas a 
construção e a apropriação de um conhecimento pelo aluno, que se servirá dele para 
compreender e transformar sua realidade. (BRASIL, 1997) 
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A geometria, de acordo com Vieira e Silva (2007), está sempre presente, seja na escola, 

na rua, em casa. Para os alunos deficientes visuais, a situação não é diferente. A perda da visão 

não os limita de sentir e presenciar as formas geométricas que os cercam, pois essas fazem parte 

de seu cotidiano (TAKIMOTO, 2014; VIEIRA e SILVA, 2007). São as experiências e as 

vivências de cada indivíduo, segundo Takimoto (2014), que faz com que uns tenham mais 

habilidades do que outros com as formas. 

Especificamente em relação à aprendizagem de Matemática pelas crianças, Smole 

(2000) afirma que quanto mais próximo da língua materna e quanto mais seja utilizada a 

literatura, mais desafiante e lúdico será o processo de aprendizagem. A autora afirma ainda que 

utilizar literatura e ludicidade para ensinar Matemática não é uma substituição ao que já é feito 

na aula tradicional, mas sim, um complemento.  

As imagens táteis, geralmente, são transferências de imagens visuais para imagens em 

relevo. Entretanto, é preciso considerar que perceber a forma, a superfície e o tamanho, não 

significa ser capaz de compreender o que os objetos representam. Para que essa compreensão 

seja possível, é necessário que se tenha experiência acerca do objeto, independentemente de ser 

ou não cego (ERIKSSON, 1999). 

Tratar de inclusão na educação requer, também, trazer o que está previsto na legislação 

brasileira acerca dos conteúdos de geometria na escola regular. Isto serve para que se conheça 

os conteúdos que todo aluno matriculado terá acesso, bem como as competências previstas para 

serem adquiridas durante a Educação Básica. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais formam um referencial de qualidade para a 

educação no Ensino Fundamental. Sua proposta é flexível, ou seja, é de natureza aberta. Sendo 

assim, com o objetivo de que sejam respeitadas a diversidade sociocultural das regiões do país, 

os PCNs não configuram “um modelo curricular homogêneo e impositivo”. Os conteúdos, por 

sua vez, “são considerados como um meio para o desenvolvimento amplo do aluno e para a sua 

formação como cidadão”. Assim, no Ensino Fundamental, de acordo com os PCNs, os alunos 

devem ser capazes, entre outros, de: 

 

• utilizar as diferentes linguagens — verbal, matemática, gráfica, plástica e corporal 
— como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar e 
usufruir das produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a 
diferentes intenções e situações de comunicação; • saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir 
e construir conhecimentos (BRASIL, 1997).  
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Quanto à Matemática, é necessário relacionar observações do mundo real com 

representações, tais como esquemas, tabelas e figuras; e relacionar essas representações com 

conceitos matemáticos. Além disso, a Matemática faz sentido para o aluno quando ele é capaz 

de relacioná-la com o seu cotidiano, com outros temas da própria disciplina, e com conteúdos 

de outras disciplinas. 

Os PCNs trazem algumas possibilidades de abordagem do conteúdo de Matemática em 

sala de aula, como: a resolução de problemas, o uso de tecnologias da informação e o uso de 

jogos. 

 A Matemática, conforme apresentado nos PCNs, está dividida em ciclos. No caso do 

Ensino Fundamental - Anos Iniciais, são dois ciclos. Em relação à geometria especificamente, 

ao final desses ciclos, o aluno deve ser capaz de: 

 • Estabelecer pontos de referência para situar-se, posicionar-se e deslocar-se no espaço, 

bem como para identificar relações de posição entre objetos no espaço; interpretar e 

fornecer instruções, usando terminologia adequada. 

• Perceber semelhanças e diferenças entre objetos no espaço, identificando formas 

tridimensionais ou bidimensionais, em situações que envolvam descrições orais, 

construções e representações. 

• Reconhecer grandezas mensuráveis, como comprimento, massa, capacidade e elaborar 

estratégias pessoais de medida. 

• Estabelecer pontos de referência para interpretar e representar a localização e 

movimentação de pessoas ou objetos, utilizando terminologia adequada para descrever 

posições. 

• Identificar características das figuras geométricas, percebendo semelhanças e diferenças 

entre elas, por meio de composição e decomposição, simetrias, ampliações e reduções. 

• Representar resultados de medições, utilizando a terminologia convencional para as 

unidades mais usuais dos sistemas de medida, comparar com estimativas prévias e 

estabelecer relações entre diferentes unidades de medida. 

Já no Ensino Fundamental – Anos Finais, são dois ciclos. Ao final desses, quanto à 

geometria, o aluno deve ser capaz de:  

• Resolver situações-problema de localização e deslocamento de pontos no espaço, 

reconhecendo nas noções de direção e sentido, de ângulo, de paralelismo e de 
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perpendicularismo elementos fundamentais para a constituição de sistemas de 

coordenadas cartesianas. 

• Estabelecer relações entre figuras espaciais e suas representações planas, envolvendo a 

observação das figuras sob diferentes pontos de vista, construindo e interpretando suas 

representações. 

• Resolver situações-problema que envolvam figuras geométricas planas, utilizando 

procedimentos de decomposição e composição, transformação, ampliação e redução. 

• Interpretar e representar a localização e o deslocamento de uma figura no plano 

cartesiano. 

• Produzir e analisar transformações e ampliações/reduções de figuras geométricas planas, 

identificando seus elementos variantes e invariantes, desenvolvendo o conceito de 

congruência e semelhança. 

• Ampliar e aprofundar noções geométricas como incidência, paralelismo, 

perpendicularismo e ângulo para estabelecer relações, inclusive as métricas, em figuras 

bidimensionais e tridimensionais. 

Em dezembro de 2018, foi homologada a Base Nacional Curricular Comum (BNCC). 

Esse documento está fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

(DCN). 

A Base Nacional Curricular Comum (BNCC) é um documento de caráter normativo 
que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos 
os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, 
de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, 
em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE) 
(BRASIL, 2016).  
 

Quanto às competências, elas são gerais para a Matemática. Os conteúdos, chamados de 

objetos de conhecimento, bem como as habilidades que devem ser desenvolvidas, estão 

divididas por anos. No caso do Ensino Fundamental, estão divididas do 1º ao 9º ano. Embora 

os conteúdos estejam mais especificados, as orientações previstas na BNCC estão de acordo 

com o que está nos PCNs. 
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2.3 APRENDIZAGEM DE GEOMETRIA PELOS CEGOS 

 

A Lei 13146/2015 garante “à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos, 

estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua 

autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida (BRASIL, 2015).” No contexto 

educacional, mais especificamente na escola regular, é necessária a utilização de metodologias 

e ferramentas adequadas para as necessidades dos alunos, possibilitando assim, a igualdade de 

acesso, permanência e êxito.  

Dessa forma, para facilitar a compreensão do assunto estudado, este deve estar 

associado às suas representações gráficas. Porém, esta abordagem, que tem como objetivo 

contribuir para o processo de aprendizagem, transforma-se em uma barreira quando o aluno for 

cego ou possuir uma deficiência visual.  

 
Recebendo os estímulos adequados para empregar outros sentidos: como tato, a fala 
e a audição; o educando sem acuidade visual estará apto a aprender como qualquer 
vidente, desde que se respeite à singularidade do seu desenvolvimento cognitivo, 
portanto as principais dificuldades não são necessariamente cognitivas, mas sim de 
ordem material e técnica, e que frequentemente, condicionam o ritmo de trabalho de 
um aluno cego na hora de aprender matemática (FERNANDES, 2004). 
 

A construção da experiência visual por crianças cegas, não ocorre a partir de projeções 

óticas, mas por um conjunto de percepções sensoriais, ou seja, a partir da audição, do tato e do 

olfato, o que permite que ela conheça o objeto em sua totalidade (ARNHEIM, 1997). Takimoto 

(2014) vai além e afirma que a percepção tátil é a primeira a ocorrer. É através do toque que os 

alunos podem “visualizar” toda a beleza do mundo geométrico em sua volta (VIEIRA e SILVA, 

2007).  

Na criança, parte da aprendizagem ocorre por imitação que, no caso do cego, não é 

visual. Sendo assim, segundo Duarte (2011), no processo de aprendizagem, os processos 

imitativos demandam uma performance motora com base nas percepções do corpo, fazendo 

com que o gesto a ser imitado seja realizado juntamente com a criança, onde o contato físico e 

a ação estejam entrelaçados (DUARTE, 2011). 

Quanto à percepção de objetos, de acordo com Duarte (2011), a criança cega percebe, 

de forma total, apenas aqueles que caibam em suas mãos. Os objetos maiores não são passíveis 

de serem conhecidos na sua totalidade. É possível conhecer, de acordo com a autora, a textura, 

a temperatura e a densidade de sua massa, mas a totalidade, dimensão e ocupação, não são 

identificados. São essas experiências sensórias que farão com que o cego faça a construção da 

representação bidimensional dos objetos (PIEKAS, 2011). 
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Hatwell (2003) afirma que a audição é o sentido mais utilizado pelas pessoas cegas; 

entretanto sugere que a percepção tátil deve ser exercitada na criança cega, com o objetivo de 

ser utilizada como recurso prático e cognitivo. Do ponto de vista pedagógico, de acordo com 

Duarte (2011), o tato é o sentido mais usado para o reconhecimento de objetos, pois é essencial 

para que a independência do cego seja possível.  

Nessa perspectiva, Duarte e Cardeal afirmam que  

 
as imagens que vemos em nossas mentes não são cópias exatas do objeto, mas um 
resultado das interações entre nós e todo um aparato sensorial, por isso as imagens 
que construímos são imagens com grande percentual de individuação, estreitamente 
relacionadas com nosso repertório individual (DUARTE e CARDEAL, 2008).  

 

Rosa (1980; 1981) investigou o desenvolvimento de imagens mentais utilizando a 

perspectiva de Piaget (PIAGET e INHELDER, 1993) e seus resultados mostraram que não 

existem atrasos consideráveis na aquisição da representação em crianças cegas congênitas. Os 

atrasos existentes, desaparecem por volta dos 11 anos de idade. 

Quando se trata da aprendizagem de geometria por pessoas cegas, é preciso que seja 

feita a utilização de materiais adaptados às necessidades específicas desse público 

(ULBRICHT, QUEVEDO, et al., 2011; FERREIRA, ANDRADE, et al., 2016). Segundo os 

autores, são utilizados materiais em alto relevo para que seja possível, através de 

reconhecimento tátil, formar conceitos e imagens mentais e construir mecanismos 

interpretativos, por meio de associações e transferências. Para que a leitura dessas imagens seja 

feita por pessoas cegas, de acordo com Duarte e Cabral (2008), é preciso que tenham 

experiências com relevo e conhecimento sobre planificação. Para que consiga reconhecer 

figuras bidimensionais planas com linhas de contorno em relevo tátil, é preciso que sejam 

executados, repetidamente, exercícios motores (DUARTE, 2008). A construção de novos 

conhecimentos ocorre quando é dado significado, é compreendido e interpretada a informação 

recebida (PIEKAS, 2017).  

Os PCNs afirmam que é de responsabilidade do professor considerar a especificidade 

do indivíduo, atendendo às necessidades específicas de determinados alunos. Sendo assim, cabe 

ao professor mudar a forma de ensinar, optando por caminhos que levem o aluno a aprender 

(BEHRENS, 2013). Dentre as necessidades citadas nos PCNs, está o resgate da autoestima, que 

é prejudicada dentro do contexto escolar, segundo Ulbricht e Villarouco (2011) pois, na maioria 

das vezes, suas necessidades para aprendizagem não são atendidas.  

As Diretrizes Nacionais para a educação especial na educação básica trazem que as 

necessidades educacionais especiais requerem da escola recursos e apoios especializados no 
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processo de aprendizagem. Portanto, não se deve focar na deficiência da pessoa, considerando 

o aluno como fonte do problema, mas nas formas e condições de aprendizagem, buscando 

respostas educativas para que ele obtenha sucesso escolar. O projeto pedagógico da escola, 

nessas situações, deve ser focado na flexibilização, para que o aluno tenha acesso ao currículo 

escolar (BRASIL, 2001). Segundo a Lei de diretrizes e bases da educação especial na educação 

básica, para atender às necessidades dos alunos com deficiência, a escola deve utilizar 

currículos, métodos, técnicas, recursos pedagógicos e organizações específicas (BRASIL, 

1996).  

Diante disso, ao trabalhar o uso de imagens com alunos cegos, é necessário que sejam 

utilizados “objetos naturais e maquetes tridimensionais como mediadores no processo de ensino 

e aprendizagem” (PIEKAS, 2011). Para que seja possível fazer a leitura de imagens em relevo, 

independentemente de o objetivo for didático, for a comunicação, a informação ou artístico, é 

preciso aprender a desenhar (DUARTE, 2011). Para que as crianças cegas aprendam a desenhar, 

é necessário, com o objetivo de garantir a memorização tátil e motora, que haja repetição 

(DUARTE, 2011). A autora complementa ainda que todo desenho deve fazer sentido como 

representação planificada de um objeto. Dessa forma, para que seja possível desenhar figuras 

geométricas planas e, por consequência, fazer a leitura delas, é preciso que um processo 

repetitivo, utilizando imitação motora, seja utilizado nas aulas de geometria. 

 

2.4 APRENDIZAGEM DE GEOMETRIA NA VISÃO DE PIAGET 

 

De acordo com Piaget (2006), a construção do conhecimento ocorre por meio de uma 

relação entre sujeito e objeto. Essa relação é chamada de interação. Para que haja aprendizagem, 

segundo Piaget (1999), é necessário que haja afetividade. Esse é um fator que contribui também 

com a motivação e, consequentemente, com a aprendizagem (KAPP, 2012).   

Ao considerar um mundo sem objetos, a relação entre sujeito e o mundo exterior fica 

limitada. O indivíduo compreende o mundo como centrado nele e não como pertencente a algo 

maior, onde as relações ocorrem independente de suas ações (PIAGET, 2006). É através da 

interação que o sentimento de pertencimento do sujeito é construído (RONCARELLI, 2012). 

A interação é uma construção, “onde o conhecimento não é determinado nem pelo sujeito nem 

pelo objeto, e sim, pela possível interação que se estabelece entre as experiências anteriores do 

sujeito e o desafio (desconhecido) que o objeto representa” (RONCARELLI, 2012, p. 93).  
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Diante disso, foi a partir de Piaget que os bebês deixaram de ser vistos como seres 

desprovidos de inteligência. Ações como a imitação, o jogo simbólico e a fala mostram que a 

criança se remete a objetos, que os situe no tempo e no espaço e que represente relações de 

causalidade.  

Piaget (2006) afirma que, no início, a criança procura apenas o que está dentro de seu 

alcance visual. Só depois passa a procurar com as mãos objetos que estão fora de seu campo 

visual. Entretanto, nessa fase, a procura é feita sempre tendo como partida a posição inicial, ou 

seja, a criança procura por um objeto no lugar onde o encontrou pela primeira vez. Ela não 

considera que ele pode não estar mais no mesmo lugar. 

Esquecer os deslocamentos sucessivos de um objeto, segundo Piaget (2006),  faz parte 

do desenvolvimento da criança. A procura pelo objeto vai ocorrer nos mesmos locais onde ele 

já foi encontrado anteriormente, desconsiderando os deslocamentos realizados. A diferença 

entre uma criança de 10 meses e os adultos é justamente na lembrança dos deslocamentos. Os 

adultos são capazes de lembrar os deslocamentos que ocorreram.  

Os cegos, quando não há outra deficiência que comprometa a aprendizagem, também 

são capazes de lembrar os deslocamentos. Piaget (2006) cita Poincaré ao tratar das sensações 

musculares causadas pela mudança de posição (movimentos). De acordo com o autor, apenas 

essas sensações são suficientes para a percepção de que estão ocorrendo movimentos. Por isso, 

não há motivos para acreditar que a cegueira implique em uma diferença nesse processo. Ocorre 

que a procura não vai acontecer utilizando a visão como referência, mas, sim, através do tato e, 

dependendo da situação, em conjunto com os outros sentidos. Por isso, é importante o estímulo 

e auxílio de videntes desde o início para que, nessa fase do desenvolvimento, não ocorram 

atrasos ou, se ocorrerem, que seja o menor possível. De acordo com Ulbricht e Villarouco 

(2011), atrasos de desenvolvimento, no caso do cego, ocorrem pela falta de experiência e não 

pela deficiência. 

Do fim do primeiro ano até metade do segundo, segundo Piaget (2006), a noção do 

objeto está totalmente formada, ou seja, os deslocamentos sucessivos que ocorrem dentro do 

campo visual, são reconhecidos. O sujeito consegue compreender o universo exterior a ele 

como sendo composto por objetos substanciais e permanentes (PIAGET, 2006). Isso significa 

ter clareza que, ao encontrar algo em um lugar diferente de onde estava antes, o sujeito 

reconheça o objeto como sendo o mesmo e não como sendo outro. Com o cego, esse 

reconhecimento é feito pelo tato. Isso não diminui a importância de reconhecer o objeto quando 

o mesmo for encontrado em outro local. Perceber a mudança de posição significa que o sujeito 

compreende que o objeto está situado em um espaço que é exterior ao próprio cego e que existe 
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independente de suas ações. Ao conhecer um objeto e depois reconhecê-lo em outro contexto, 

percebe-se que está ocorrendo uma Abstração Reflexionante. 

A Abstração Reflexionante é, pois, proveniente de ações ou operações do sujeito, por 

meio da transferência de um nível inferior de atividade para um nível superior. Ao realizar a 

esse plano superior, chega-se a novas e generalizadoras composições (PIAGET, 1995). Está 

apoiada sobre as atividades cognitivas do sujeito, utilizando o conhecimento adquirido em 

outros contextos. 

A Abstração é dita Reflexionante por ser formada por dois sentidos complementares. 

No primeiro deles, o Reflexionamento, a abstração leva para um plano superior o que foi tirado 

de um plano inferior. No segundo, a reflexão, o que foi colhido no plano inferior é reconstruído 

no novo plano, ou os elementos retirados do inferior são relacionados com os elementos do 

plano superior (PIAGET, 1995). 

A Abstração Reflexionante é promovida em condições de aprendizagem que provocam 

uma atividade mental mais complexa. Isso significa, confirma a autora, solicitar ao sujeito o 

desenvolvimento de ações de pensar, de construir hipóteses sobre o objeto, sobre as 

informações e conceitos, elevando o conhecimento a outro nível de estrutura mental 

(RONCARELLI, 2012). 

De acordo com Piaget (1995), a relação entre a abstração e a generalização é circular, 

na qual um termo implica em outro, como por exemplo, conceito e juízo, compreensão e 

extensão, ordem e soma no infinito. Assim, o resultado de uma Abstração Reflexionante é 

sempre uma generalização. 

O espaço é “o produto de uma interação entre o organismo e o meio, na qual não 

poderíamos dissociar a organização do universo percebido da organização da própria atividade” 

(PIAGET, 2006, p. 226). A sua construção é explicada pelo funcionamento da inteligência. 

Segundo Piaget, as percepções e os movimentos são coordenados durante os dois 

primeiros anos, pela inteligência sensório-motora, até alcançar a construção de objeto 

permanente, do espaço prático e das percepções de forma e dimensões. A inteligência sensório-

motora preserva seu papel fundamental durante todo o desenvolvimento mental, inclusive na 

fase adulta. 

Quanto à imagem, Piaget (2006), afirma que ela não é simplesmente um mero 

prolongamento da percepção, mas sim, o produto da interiorização da imitação. A imitação é 

realizada pela criança a partir da conservação e repetição de cada uma das ações que é capaz. 

A partir da tese de Guillaume, Piaget (2017) reforça a necessidade de aprendizagem da 
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imitação, principalmente quando se trata de movimentos que não são visíveis no corpo do 

sujeito. Dessa forma, a imitação é, ao mesmo tempo, acomodação e assimilação. 

O processo de imitação vai progredindo paralelamente à construção dos esquemas de 

assimilação (PIAGET, 2017). Ambos vão se aperfeiçoando por meio de acomodações 

correlativas das coordenações. Quando a imitação chega a um nível em que pode ser feita sem, 

necessariamente, a presença do modelo imitado e após um intercalo de tempo, ela é chamada 

de imitação diferida.  

 
(...) torna-se possível conceber a imagem, mesmo nos níveis ulteriores da 
representação, uma imitação interior devida aos esquemas sensório-motores sempre 
presentes. Assim, a imagem não é o prolongamento da percepção como tal, mas da 
atividade perceptiva, a qual é uma forma elementar da inteligência que deriva, ela 
própria, da inteligência sensório-motora característica dos primeiros dezoito meses da 
existência. Ora, assim como as acomodações dessa inteligência inicial constituem a 
imitação sensório-motora, também as acomodações da atividade perceptiva 
constituem a imagem, que verdadeiramente é, pois, uma imitação interiorizada 
(PIAGET, 2017, p. 86). 

  

Assim, a concepção de uma imagem vai além do campo visual. É necessário que, para 

o cego, a imitação, que deve ser a diferida, seja feita inicialmente com o auxílio de um vidente 

e com a utilização do tato.  

 

2.5 ACESSIBILIDADE EM AMBIENTES DIGITAIS 

 

Uma vez que o mundo digital está cada vez mais presente na vida das pessoas, é preciso 

considerar que novas tecnologias chegam a cada dia e, com isso, novas possibilidades de 

comunicação fazem parte do cotidiano. Assim, inaugura-se a chamada Sociedade da 

Informação que tem a função de “integrar, coordenar e fomentar ações para a utilização de 

tecnologia da informação e comunicação, de forma a contribuir para a inclusão social de todos 

os brasileiros na nova sociedade” (TAKAHASHI, 2000, p. 10). Surge uma nova forma de 

relação da sociedade com a informação e o conhecimento e, também, de utilização dos meios 

digitais como suporte para diferentes procedimentos da vida cotidiana (KENSKI, 2015).  

Embora esteja cada vez mais presente no dia a dia das pessoas, a internet ainda é pouco 

acessível. Os princípios do Design Universal, nos quais o conteúdo é desenvolvido de forma 

que o maior número de pessoas possa utilizar, ainda é pouco utilizado. A Web utiliza muitos 

browsers gráficos e a principal interação com o usuário é visual. Além disso, muitas 
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informações apresentadas são irrelevantes, que dificulta a acessibilidade para pessoas com 

deficiência (MAHMUD e RAMAKRISHNAN, 2011) 

A ideia de Acessibilidade Universal, como sendo aquela que vai além da deficiência 

como um problema físico, mas sim como aquela que incorpora um modelo social, é defendida 

por Poothullil et al. (2013). Para os autores, sendo um modelo social, a acessibilidade deve 

atender a todos, independentemente da existência e do tipo de deficiência, em todos os setores 

da sociedade. Para isso, devem ser aplicados os conceitos de Design Universal, nos quais leva-

se em consideração que produtos, serviços e ambientes devem ser utilizados pelo maior número 

possível de pessoas, independentemente da idade, diferenças físicas, sensoriais ou intelectuais, 

capacidade ou circunstância (POOTHULLIL, SAHASRABUDHE, et al., 2013; NUNES, 

MACHADO e VANZIN, 2011). 

 

2.5.1 Objetos de aprendizagem acessíveis 

 

Dentro do contexto educacional, os Parâmetros Curriculares Nacionais enfatizam que 

os estudantes devem ir além das futuras habilitações e desenvolver novas competências. Afinal, 

essa nova sociedade demanda um novo tipo de profissional, que saiba lidar com novas 

tecnologias e linguagens, que vão além da comunicação oral e escrita, e esteja capacitado para 

responder a novos processos e novos ritmos de produção, bem como assimilação rápida de 

informações e trabalho em equipe (BRASIL, 1997; BRASIL, 1997).  

As tecnologias também devem ser consideradas um fator de inclusão, pelo uso potencial 

de reusabilidade, geração, adaptabilidade e escalabilidade ou recursos digitais reutilizáveis, 

indicando que o uso do objeto, não se conecta à aprendizagem sem a ocorrência de um contexto 

inserido para apoiar o conhecimento colaborativo (HODGINS, 2000; GIBBONS, NELSON e 

RICHARDS, 2000). 

A incorporação das Tecnologias de informação e comunicação – TIC, em diferentes 

níveis da educação é uma das bases para novas perspectivas em relação à escola tradicional, 

que, segundo Freire (2001), pode expandir a capacidade crítica e criativa dos alunos.  

O uso das TIC, conforme Lidström, Ahlsten e Hemmingsson (2010), traz uma mudança 

também nas atividades das crianças. Atualmente, além daquelas que já faziam parte do 

cotidiano infantil, o uso de tecnologias ocupa parte de seu tempo, principalmente, fora do 

horário escolar. Entretanto, o uso é, muitas vezes, para divertimento e acesso às redes sociais. 

Os autores mostram que, enquanto para as crianças sem deficiência, as atividades relacionadas 
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às TIC dividem o tempo com outras atividades, para aquelas com deficiência, as atividades mais 

realizadas fora do contexto escolar são justamente aquelas relacionadas às TIC, as quais 

contribuem com a interação com seus pares. 

O avanço da tecnologia e sua utilização nos sistemas educacionais provocam um 

aumento dos problemas de acessibilidade e criam barreiras de acesso (MACEDO, 2010). Isso 

não significa que o que foi construído com a linguagem oral e escrita deva ser descartado, nem 

que o computador deva ser utilizado de forma indiscriminada no ambiente escolar (MORAN, 

2013). É uma nova forma de categorizar o conhecimento, onde os recursos eletrônicos devem 

ser considerados “ferramentas para construir processos metodológicos mais significativos para 

aprender” (MORAN, 2013, p. 80). 

A partir das recomendações de acessibilidade dadas por IMS-GLC18, W3C-WCAG 1.0 

e 2.019, e dos “Princípios de Design Universal” aplicados a WEB, Claudia Mara Scudelari 

Macedo, em sua tese de doutorado (MACEDO, 2010), propôs diretrizes para a criação de 

objetos de aprendizagem acessíveis, como o objetivo de eliminar, ou pelo menos reduzir ao 

máximo, os problemas de acessibilidade.  Para a autora, “a acessibilidade nos meios digitais é 

intrinsecamente ligada à mídia de apresentação do conteúdo” (MACEDO, 2010, p. 159). Sendo 

assim, as mídias devem ser adaptadas de forma que a inclusão como modelo social seja 

possível. 

Para essa adaptação, Macedo (2010) trabalha com dois conceitos: mídia alternativa e 

mídia equivalente, e orienta que mídias alternativas devem ser utilizadas apenas quando as 

mídias equivalentes não forem suficientes. Segundo a autora,  

Mídias equivalentes: são conteúdos idênticos um ao outro, porém fornecido em uma 
modalidade diferente, por exemplo, um texto disponível em áudio e o mesmo texto 
associado a um arquivo para impressão em Braille. (...) Mídias alternativas: são 
conteúdos alternativos, é uma ampliação dos conteúdos equivalentes e são fornecidos 
de formas diferentes, porém com o mesmo objetivo final de aprendizagem. 
(MACEDO, 2010, p. 173) 

 

Em seu trabalho, Macedo (2010) considera algumas mídias, as quais estão 

apresentadas na Figura 5. Para cada uma dessas mídias, a autora traz diretrizes para a 

criação de objetos de aprendizagem acessíveis.  

 

 
18 O IMS Global Learning Consortium (IMS / GLC) é uma organização mundial sem fins lucrativos composta por 

membros contribuintes e afiliados que desenvolve e promove a adoção de especificações técnicas abertas para 
tecnologia de aprendizagem interoperável. Fonte: http://www.angellearning.com/partners/ims_glc.html 

19 As Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.0 definem a forma de tornar o conteúdo Web 
mais acessível a pessoas com incapacidades. Fonte: https://www.w3.org/Translations/WCAG20-pt-PT/ 
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possuem um nome com significado lógico, nem uma mídia alternativa. Documentos precisam 

estar dentro de um formato padrão para que possam ser utilizados leitores de tela. Quanto às 

imagens, elas aparecem em conteúdos digitais de formas variadas: vídeos, tabelas, fotos, 

gráficos e imagens. Os vídeos precisam ser descritos em forma de texto e/ou em forma de áudio. 

As tabelas precisam ter sentido lógico e ser possível a leitura célula a célula. Fotos, gráficos e 

imagens devem ser simples e bem descritos, podendo ser em forma de áudio, essa descrição. 

Além disso, toda imagem deve ter um texto alternativo. 
 

Figura 6 – Barreiras de acesso a conteúdos digitais. 

 
Fonte: elaborada pela autora 

 
Com relação às pessoas com baixa visão, as barreiras são: layout, browsers e fonte. 

Essas barreiras estão sintetizadas na Figura 7. Quanto à fonte, para que não sejam criadas 

barreiras de acesso, elas precisam ser facilmente ampliadas. O layout precisa ser consistente e 

não pode perder o contexto quando for ampliado. Quanto aos browsers, a barreira surge quando 

esses não suportam folha de estilo do autor. 

 
Figura 7 – Barreiras de acesso para pessoas com baixa visão. 

 

Fonte: elaborada pela autora 
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Figura 10 – Texto alternativo. 

 

 

 

Fonte: elaborada pela autora
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Texto: todo texto, para que seja acessível para cegos, precisa seguir as recomendações de 

acessibilidade propostas por Macedo (2010). As recomendações apresentadas na Figura 11 são 

para pessoas com deficiência visual, incluindo os cegos. Assim, amplia-se o número de pessoas 

atendidas seguindo essas recomendações, as quais foram criadas por Macedo (2010). 
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Figura 11 – Recomendações para criação de textos acessíveis para cegos. 

 

 

Fonte: elaborada pela autora
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De acordo com Macedo (2010), a utilização das diretrizes propostas é capaz de produzir 

objetos de aprendizagem acessíveis. Entretanto, essas diretrizes não foram testadas por Macedo 

em contextos como o de conteúdos de Matemática de forma geral, incluindo a geometria plana. 

Apesar das recomendações de Macedo terem como público alvo desenvolvedores de 

OA, sejam eles, professores conteudistas ou programadores, verificou-se na prática que, ao 

solicitar a utilização das diretrizes, os mesmos alertaram para a dificuldade existente. Isso 

ocorre pelo fato de as diretrizes estarem organizadas em um texto com 48 páginas, o que 

dificulta a leitura e assimilação do conteúdo. Sendo assim, surgiu a necessidade de transformar 

o texto em algo mais visual, interativo e intuitivo. Dessa forma, a partir de reflexões mobilizadas 

na disciplina de Compartilhamento de Conhecimento e Acessibilidade na Web, ministrada no 

Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade Federal do Paraná, foi inserida como 

questão de pesquisa: como transformar as diretrizes em uma nova forma de apropriação do 

conhecimento inclusivo?  

Além de mapas conceituais, também foi desenvolvido uma Representação Gráfica de 

Síntese - RGS, apresentada na Figura 14, visando responder à pergunta de pesquisa.  
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Figura 14 – RGS das diretrizes de Macedo (2010),  IMS GLC (2002),  W3C – WCAG 1.0 (1999)  e W3C WCAG 2.0 (2008)  para produção de material educacional 
acessível. 

 

Fonte: disciplina PPG 20 

 
20 Realizado colaborativamente como atividade da disciplina Desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem do PPPGDesign UFPR, com a participação de Daniella Rosito Michelena Munhoz, 

Guilherme Philippe Garcia Ferreira, Juliana Romanus, Marcia Alves, Rafael Dubiela, Vânia Ribas Ulbricht, Viviane Helena Kuntz. 



 

65 

A partir desses estudos, Binda (2018) desenvolveu um artefato para representar, de 

forma visual e interativa, as diretrizes para produção de material educacional acessível. 

 

  2.6 GAMIFICAÇÃO 

 

Com o desenvolvimento de Tecnologias de Informação e Comunicação, novas formas 

de relacionamentos pessoais e profissionais têm sido estabelecidas. Isso faz com que o modo 

como as pessoas se comunicam, trabalham e aprendem sofra alterações (SIMÕES, REDONDO 

e VILAS, 2013).  Nesse contexto, essa sociedade, que hoje vive cercada por tecnologias, está 

cada vez mais interessada em jogos (BUSARELLO, ULBRICHT e FADEL, 2014; KAPP, 

2012; BUENO e BIZELLI, 2014; MCGONIGAL, 2012; BUSARELLO, 2016). 

Os jogos de videogame, segundo Domínguez, Navarrete et al. (2013), tem aumentado 

sua popularidade desde as décadas de 1970 e 1980, sendo utilizados como forma de 

entretenimento. No Brasil, a interação com os games tem como marco a chegada do Atari 2600 

na década de 1980 (ALVES, MINHO e DINIZ, 2014). No início, era voltado ao público 

masculino, mas, com o passar do tempo, seu público passou a ser o mais variado possível.  

Nesse universo, o desenvolvimento tecnológico proporciona novas e enriquecedoras 

experiências. 

Atualmente, jogos como World of Warcraft, Fortnite Battle Royale e Team Fortress 2 têm 

atraído cada vez mais públicos de todas as idades, gêneros e origens étnicas e culturais. Essa 

popularidade dos jogos digitais e online fez com que surgisse um movimento para que a 

aplicação de elementos de jogos fosse feita no mundo real, em áreas não relacionadas aos 

videogames e entretenimento (SIMÕES, REDONDO e VILAS, 2013).  

Os jogos, segundo McGonigal (2012), são definidos por quatro características 

principais. São elas: 

- Meta: é o resultado que se quer atingir.  

- Regras: são as limitações na forma de atingir a meta. 

- Sistema de feedback: mostra o quão perto se está de atingir a meta. Pode ser feito através de 

pontos, níveis, placar ou barra de progresso. 

- Participação voluntária: o jogador deve participar ou não, por vontade própria. A participação 

voluntária implica ainda em aceitar as demais características. 

Todo envolvimento trazido pelas características encontradas nos jogos, tem feito com 

que pessoas voltem sua atenção para a gamificação (HUOTARI e HAMARI, 2012). Utilizado 
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pela primeira vez em 2008, o termo “Gamefication”, segundo Huotari e Hamari (2012), foi 

descrito como a aplicação de mecânica de jogos na web para aumentar o envolvimento das 

pessoas. A mecânica dos jogos orienta as ações dos jogadores por um caminho desejado, 

delineando o que o jogador pode ou não fazer (ERIKSSON, MUSIALIK e WAGNER, 2012).  

Apenas dois anos depois, de acordo com Simões, Redondo e Vilas (2013), a gamificação passa 

a ser considerada como uma nova tendência, com o propósito de aumentar o engajamento das 

pessoas e promover certos comportamentos. 

A definição de gamificação utilizada neste trabalho é a dada por Deterding, Dixon, et 

al. (2011), os quais afirmam que gamificação é o uso de elementos de design de jogos, fora do 

contexto de jogos. Este uso tem como objetivo encorajar as pessoas, motivar as ações, criar 

valores nos usuários, aumentar o envolvimento e a diversão, promover aprendizado e alguns 

comportamentos, resolver problemas, melhorar produtos (KAPP, 2012; HUOTARI e 

HAMARI, 2012; SIMÕES, REDONDO e VILAS, 2013; VASSILEVA, 2012; BUSARELLO, 

ULBRICHT e FADEL, 2014; P.E. e CLARKE, 2016) .  

Deterding et al. (2011) descrevem melhor a definição de gamificação da seguinte forma: 

• a utilização (em vez da extensão) de  

• design (em vez da tecnologia baseada em jogos ou outras práticas relacionadas a eles) 

• elementos (que são característicos de jogos e que são encontrados em sua maioria, não 

necessariamente todos) 

• característica de jogos (em vez de jogar ou brincar) 

• em contextos não-jogo (independentemente das intenções específicas de uso, contextos, ou 

meios de implementação). 

Para Deterding et al (2011), os elementos de jogos são: representação de si próprio por 

meio de avatares; ambientes tridimensionais; contexto narrativo; feedback; reputações, graus e 

níveis; mercados e economias; competição sob as regras que são explícitas e aplicadas; equipes; 

sistemas de comunicação paralelos que podem ser facilmente configurados; sofrer a pressão do 

tempo21. Ao mesmo tempo que cada um desses elementos pode facilmente ser encontrado em 

ambientes fora dos jogos, isoladamente nenhum deles é um jogo (HUOTARI e HAMARI, 

2012; DETERDING, DIXON, et al., 2011). Em um ambiente gamificado, alguns desses 

elementos estão presentes, mas não todos. O objetivo pelo qual a gamificação é utilizada é que 

 
21 Os elementos de jogos apresentados por Deterding et al. (2011), não são contrários à definição de jogos dada 

por McGonigal (2012). 
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vai determinar quais elementos serão utilizados. Por exemplo, os cegos possuem 

especificidades na aprendizagem e podem ser prejudicados se houver a pressão do tempo. Isso 

pode ocorrer para atividades onde o tato precisa ser utilizado pelo cego, pois é normal que haja 

uma demanda por um tempo maior do que o do vidente, que pode (re)conhecer um objeto 

visualmente. 

“As regras são a base para a estruturação das metas de um jogo” (BUSARELLO, 2016, 

p. 82). Elas precisam ser claras e bem definidas pois são utilizadas para explicitar aos usuários 

como o jogo funciona, o que acontece em cada etapa e até mesmo para estabelecer um senso 

comum entre os jogadores. 

Nos jogos, o feedback é imediato e é baseado no progresso do usuário e nos objetivos 

do jogo. Um dos objetivos é aumentar o nível de participação e a motivação dos usuários (LI, 

GROSSMAN e FITZMAURICE, 2012; VIANNA, VIANNA, et al., 2013). Em objetos de 

aprendizagem, o principal objetivo da utilização de feedback é orientar na trajetória.  Nesse 

processo, erros podem ocorrer e, segundo Murray (1998), esses erros podem levar a algumas 

ações. São elas: 

1. Ao falhar em um teste importante, sentir-se derrotado. 

2. Decidir continuar tentando até conseguir. 

3. Decidir vencer enganando, isto é, agindo fora das regras. 

4. Acreditar que o mundo está sendo manipulado contra mim e contra todos aqueles como eu. 

A partir dessas possibilidades, é necessário considerar que, um feedback de erro deve 

ter como objetivo, além de corrigir, orientar o aluno para que ele retome o conteúdo de acordo 

com suas necessidades.  

Um sistema de recompensas tem como objetivo motivar os usuários. Essa motivação 

ocorre através de pontuações e/ou recompensas, medindo assim, o desempenho do jogador. 

Uma forma de recompensar o usuário pelo seu desempenho é desbloqueando novos níveis (LI, 

GROSSMAN e FITZMAURICE, 2012). 

De acordo com Li, Grossman e Fitzmaurice (2012), um ambiente gamificado contribui 

para um aumento progressivo de conhecimento do usuário. Manter o equilíbrio entre os níveis 

de habilidade e de dificuldade de um indivíduo ajuda a manter a motivação. Sendo assim, as 

atividades não devem ser nem muito fáceis nem muito difíceis, mantendo-se desafiadoras 

(BUSARELLO, 2016). 

Em ambientes gamificados, a utilização de narrativa torna relevante e significativa as 

experiências vivenciadas pelo sujeito, fornecendo contextos para a aplicação das tarefas 
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(KAPP, 2012; CARRON e PHILIPPE, 2013).  De acordo com Ryan (2006), a narratividade 

pode ser organizada em quatro dimensões e não deve ser apenas classificada em ter ou não ter 

narratividade, mas sim, que propriedades escalares sejam utilizadas na classificação. As 

dimensões são:  

1. Dimensão espacial: há necessidade de um mundo habitado; 

2. Dimensão temporal: possui cronologia e passa por transformações causadas por eventos 

físicos não atuais. 

3. Dimensão mental: deve haver agentes inteligentes que reagem emocionalmente às 

situações e realizam eventos motivados por metas e planos. 

4. Dimensão formal e pragmática: a sequência dos eventos forma um enredo e leva a um final. 

A ocorrência de alguns desses eventos deve ser considerada para o desenvolvimento da história, 

a qual deve ter significado para o usuário. 

 
Um texto narrativo traz para a mente um mundo povoado por agentes inteligentes 

(personagens), os quais participam de ações e acontecimentos (RYAN, 2004).  São essas ações, 

de acordo com Zimmerman (2004), que fazem com que ocorram mudanças e, em razão delas, 

as consequências. Quando essas mudanças são causadas por interações através de um 

computador, o sistema é considerado participativo (MURRAY, 1998).  

Como forma de incentivar uma narrativa participativa, Murray (1998) apresenta a ideia 

de labirinto. Para a autora, as histórias devem ser orientadas o suficiente para guiar a navegação, 

mas abertas o suficiente para permitir a livre exploração. Além disso, exibem uma estrutura 

dramática satisfatória, independentemente de como o usuário escolhe percorrer o espaço 

(MURRAY, 1998). No caso de objetos de aprendizagem, as histórias devem ser orientadas a 

fim de guiar a navegação. Porém, devem ser abertas o suficiente para permitir a livre exploração 

do ambiente. Em um ambiente gamificado, a experiência em fazer parte da história, podendo 

influenciar no desenvolvimento dela, eleva o nível de participação do usuário.  

Alguns exemplos de gamificação na educação foram abordados por Panoutsopoulos, 

Markantonatou, et al. (2015). São eles: 

- Academia Khan: é uma plataforma educacional baseada na web, voltada para estudantes, 

professores e pais, que fornece acesso a uma grande quantidade de conteúdo, relacionado a 

vários assuntos e domínios, e atividades de avaliação. A plataforma adotou várias técnicas de 

gamificação para apoiar e enriquecer a interação com o conteúdo digital. Uma espécie de mapa 

interativo, que oferece uma sensação de navegação e avanço dentro de um mundo virtual, é 

usada para visualizar os recursos disponíveis, tanto de aprendizagem quanto de avaliação, e 
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uma sequência proposta para acessá-los. Um sistema de feedback é fornecido ao usuário. Ele 

possui a forma de diagramas e gráficos semelhantes a jogos, e prêmios virtuais são ofertados 

como recompensa pela conclusão rápida e bem-sucedida das atividades realizadas. Quando não 

consegue completar uma atividade, é dada a opção de solicitar ajuda através de um assistente 

passo a passo e/ou vídeos instrutivos disponíveis. Essas ajudas podem ser utilizadas quantas 

vezes for necessário, sem interferir no resultado da avaliação geral. 

- KnowRe: é uma plataforma baseada na web, voltada para a aprendizagem de Matemática do 

Ensino Médio, onde a gamificação é encontrada.  

- PlayBrighter: é uma plataforma gamificada, utilizada para processos de avaliação. O professor 

define o conteúdo a ser avaliado selecionando questões de um repositório disponível ou criando 

seus próprios conjuntos de itens de avaliação. O conteúdo da avaliação é apresentado ao aluno 

sob a forma de missões como parte do enredo de um jogo. O aluno é representado no mundo 

virtual do jogo por um avatar e cada vez que uma pergunta é respondida corretamente, ou seja, 

a missão é completada com a recompensa é dada por pontos que serão utilizados para a 

configuração do avatar. O desempenho do aluno está disponível a qualquer momento com a 

ajuda de gráficos detalhados. 

 

2.6.1 Gamificação na educação  

 

Em uma época em que os avanços tecnológicos fazem parte do cotidiano, uma nova 

geração, considerada de nativos digitais, possuem novas habilidades, novos hábitos e novas 

formas de relacionamento. Essa mudança cultural é levada para dentro do ambiente escolar e 

torna necessário que novas práticas pedagógicas sejam adotadas. No caso dos cegos, o acesso 

a esse novo mundo é feito por meio das tecnologias assistivas. 

Um hábito comum para esta geração são os videogames os quais, de acordo com 

Broussard (2012), são persuasivos e provocam uma grande influência em seus jogadores. O 

aumento do número de jogadores passa a tratar os games como um fenômeno cultural, o qual 

tem sido estudado por áreas tais como a educação, a psicologia e a comunicação (ALVES, 

MINHO e DINIZ, 2014). Embora algumas pessoas considerem que os videogames sejam 

apenas um entretenimento popular e não sejam dignos de sala de aula, está estabelecido, pela 

literatura acadêmica, que eles possuem muitas qualidades educacionais (BROUSSARD, 2012). 

Além disso, as organizações New Media Consortium e Educause Learning Initiative se dedicam 

ao estudo de tendências na educação e ambas apontam que os games e a gamificação são 

tendências para os próximos anos.  



 

70 

De acordo com Domínguez, Navarrete, et al. (2013), os jogos favorecem o processo de 

aprendizagem por meio da promoção de contextos lúdicos e ficcionais na forma de narrativa, 

imagens e sons. Por esse motivo, a gamificação é considerada uma possibilidade de criação de 

“espaços de aprendizagem mediados pelo desafio, pelo prazer e pelo entretenimento” (ALVES, 

MINHO e DINIZ, 2014, p. 76).  De acordo com os autores, as mecânicas de jogos promovem 

“experiências que envolvem emocionalmente e cognitivamente os alunos”, conectando a escola 

ao universo dos jovens (ALVES, MINHO e DINIZ, 2014, p. 83).  

No dia a dia, segundo Busarello (2016; 2017), os indivíduos não são, muitas vezes, 

confrontados com atividades motivadoras durante o processo de aprendizagem. Essa falta de 

motivação influencia negativamente o processo (GONDOVA, LABAJ e BIELIKOVA, 2016). 

Entretanto, os desafios e o prazer trazidos pelos videogames mostram uma possiblidade de 

motivar o aluno dessa nova geração. A motivação traz o interesse e o prazer naquilo que é feito 

e, mesmo que a tarefa realizada não seja fácil, o sujeito motivado é persistente na sua realização  

(BUSARELLO, 2016). De acordo com o autor, um ambiente gamificado pode “contribuir para 

a criação de contextos motivacionais com base em desafios emocionantes, recompensas pela 

dedicação e eficiência e oferecer um espaço para que líderes apareçam espontaneamente” 

(BUSARELLO, 2016, p. 12). Especificamente para os cegos, tornar o processo de 

aprendizagem mais atraente e cativante, contribui com a motivação e, consequentemente, com 

a inclusão escolar. 

Um objeto de aprendizagem gamificado é uma possibilidade de ferramenta educacional 

na qual as barreiras de tempo e espaço podem ser rompidas com o uso de tecnologias adequadas. 

No caso dos cegos, a necessidade de repetição, é facilitada quando há condições de estudar a 

qualquer tempo e em qualquer lugar, respeitando o tempo de aprendizagem do aluno. Além 

disso, o fato da gamificação ter como objetivo, de acordo com Busarello, Ulbricht e Fadel 

(2014, p. 12), envolver emocionalmente o sujeito através de mecanismos oriundos de jogos 

“com o intuito de resolver problemas, melhorar produtos, processos, objetos e ambientes com 

foco na motivação e no engajamento de um público determinado” faz com que ocorra um 

aumento na motivação e no engajamento dos estudantes. Esse envolvimento, junto da 

motivação e do engajamento, busca facilitar o processo de aprendizagem. O envolvimento 

emocional está diretamente relacionado com afetividade que, segundo Piaget (1999), é 

indissociável do processo cognitivo. 

 

Aprendemos pelo prazer, porque gostamos de um assunto, de uma mídia, de uma 
pessoa. O jogo, o ambiente agradável, o estímulo positivo podem facilitar a 
aprendizagem (MORAN, 2013, p. 29). 
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A motivação no contexto da mecânica dos jogos, de acordo com Vianna, Vianna, et al. 

(2013), faz uso das experiências vividas pelo sujeito para propor novos significados desses 

processos, utilizando para isto a criatividade, o pensamento autônomo e o prazer do jogador. 

Para os autores, a motivação está baseada nas áreas cognitiva, emocional e social, sendo que a 

mecânica de jogos abrange mais de uma delas ao mesmo tempo. Contribui para isso o fato dos 

jogos apresentarem um contexto fictício em forma de narrativa, gráficos e música, o que leva 

os jogadores a ter interesse pela história (DOMÍNGUEZ, NAVARRETE, et al., 2013). 

Vianna, Vianna, et al., (2013) consideram as mesmas características de mecânica de 

jogos, já descritas por McGonigal (2012), para a definição de jogo. Os autores vão além ao 

afirmar que tais características são essenciais para a gamificação e apresentam cada uma delas 

da seguinte forma: 

• Meta: é o que justifica a realização da atividade pelos jogadores. Vai além dos objetivos, 

pois ultrapassa o limite da realização da tarefa. A meta pode ser vencer o adversário ou 

concluir todos os desafios, dentre outras.  

• Regras: tem como função definir o comportamento do jogador, organizando suas ações 

para que os desafios impostos pelo jogo sejam vencidos. Além disso, promovem o 

equilíbrio entre conseguir vencer um desafio, sem ser desestimulado pela facilidade da 

conquista.  

• Sistema de feedback: tem como objetivo informar o jogador a respeito do seu progresso 

com o intuito de mantê-lo motivado. 

• Participação voluntária: significa aceitar a meta, as regras e o sistema de feedback. Quando 

alguém aceita participar de uma atividade gamificada, está concordando com os elementos 

propostos.  

Em um objeto de aprendizagem gamificado, a meta que se quer atingir é a construção 

do conhecimento acerca de um conteúdo específico. As regras irão guiar, através das 

possibilidades de navegação (labirinto), para que as metas sejam atingidas. A ideia de labirinto 

permite que a exploração do ambiente seja livre, porém orientada o suficiente para que não se 

perca os objetivos. O usuário pode/deve influenciar no trajeto que será seguido, mas por ter um 

objetivo educacional, ele não pode interferir nos conceitos que estão sendo apresentados. 

Durante a navegação, o feedback imediato é o responsável por garantir que o aluno tenha 

ciência de seu progresso. Já os feedbacks de erro são importantes desde que tenham como 
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objetivo orientar para que dúvidas sejam sanadas e os conceitos e aplicações aprendidos 

completamente. Por fim, para que as metas sejam alcançadas, é necessário que a participação 

seja voluntária, ou seja, além de querer utilizar o ambiente, o aluno precisa concordar com as 

metas, as regras e o sistema de feedback. Querer utilizar o ambiente pode não ser algo imediato. 

Nesse caso, o professor deve utilizar argumentos consistentes e estratégias motivacionais para 

convencê-lo da importância e das vantagens de utilizar. 

Outras características presentes na maioria dos jogos, por exemplo, a autonomia, 

colaboração e evolução pessoal, também podem ser encontrados em grande parte dos ambientes 

gamificados.  Vianna, Vianna, et al., (2013) estabelecem uma relação entre a presença dessas 

características nos jogos e no trabalho. O Quadro 2 apresenta a relação dessas mesmas 

características, indicando uma articulação entre os jogos e a escola tradicional. 

 

Quadro 2 – Relação entre jogos e a escola. 

Característica No jogo Na escola 

Autonomia Alta 
Na maioria das vezes, o aluno é 

apenas receptor do conteúdo 

Colaboração Presente Presente em alguns momentos 

Evolução pessoal Clara e tangível Passar de ano 

Feedback Constante Quantitativo e por meio de 
resultados das avaliações 

Informações 
Adequada à necessidade do 

momento 

Apresentadas para todos, muitas 
vezes sem considerar as 

necessidades de cada pessoa 

Narrativa Sempre presente 
Muitas vezes, 

descontextualizada da realidade 
do aluno 

Objetivos Bem definidos Embora definidos, nem sempre 
estão claros para os alunos 

Obstáculos Propositais Avaliações 

Promoção Meritocracia Meritrocacia 

Regras Transparentes Transparentes 

Risco Alto Alto 

Status Bastante visível Quantitativo 

Tarefas Repetitivas, mas divertidas Repetitivas 

Fonte: produzido pela autora 
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Através de um ambiente gamificado, pretende-se aproximar as características 

encontradas na escola, dessas encontradas nos jogos. Como consequência, busca-se o 

envolvimento emocional e cognitivo dos alunos, conectando a escola ao mundo dos jovens. 

 

2.7 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

Na escola regular, a geometria plana é um dos conteúdos abordados. Não há 

diferenciação, de acordo com os PCNs (BRASIL, 1997), dos conhecimentos que são esperados 

ao final do Ensino Fundamental, entre alunos com ou sem deficiência. Para aqueles que 

possuem alguma deficiência, como no caso dos cegos, a responsabilidade de considerar a 

especificidade do aluno e adaptar as práticas pedagógicas, segundo orientações dos PCNs, é do 

professor. 

Em relação aos cegos, a aprendizagem não é limitada pela deficiência, mas sim pela não 

percepção das necessidades específicas desse público (OBREGON, VANZIN e ULBRICHT, 

2011). Por isso, é necessário que estratégias sejam traçadas para atender a essas necessidades o 

que, de acordo com os PCNs, é responsabilidade do professor. No caso específico da Geometria 

Plana, o professor lança mão de figuras desenhadas, o que é inacessível para o aluno cego. 

Nesse caso, o uso do tato auxilia na compreensão do que as figuras utilizadas representam. 

Ao utilizar o tato, o aluno cego vai percebendo o movimento que está sendo realizado 

e, juntamente com outras sensações que podem estar envolvidas, vai criando sua imagem acerca 

daquele objeto (PIAGET, 2006). Além disso, a teoria da Abstração Reflexionante trata da 

construção do conhecimento de forma que o que é aprendido em um nível possa ser levado a 

um nível superior. Isso significa que, para novo conhecimento, ele é generalizado e, 

consequentemente, reconhecido e utilizado, em outros contextos. Depois, novos conceitos são 

construídos. A Abstração Reflexionante não considera as especificidades de aprendizagem dos 

cegos e formas de superar as limitações que podem ser trazidas com a deficiência (PIAGET, 

1995). Entretanto, como Piaget (2006) considera que as sensações musculares são suficientes 

para a percepção de que estão ocorrendo movimentos, não há motivos para acreditar que a 

cegueira impeça o reconhecimento dos elementos da Geometria Plana. 

Para que ocorra a aprendizagem, é necessário que haja afetividade (PIAGET, 1999). 

Entretanto, quando o aluno se sente excluído do processo educativo, criar laços afetivos se torna 

difícil e o aluno fica desmotivado. Como consequência, o processo de aprendizagem fica 

comprometido.  
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Uma forma de manter a motivação do aluno e, com isso, aumentar a afetividade e, como 

consequência, contribuir com a aprendizagem de geometria, é utilizar a gamificação. A 

gamificação tem sido citada como uma das tendências em educação e, por utilizar elementos 

de design de jogos, desperta a atenção de uma geração que cada vez mais se interessa pelos 

jogos (SIMÕES, REDONDO e VILAS, 2013; BUSARELLO, ULBRICHT e FADEL, 2014; 

KAPP, 2012; BUENO e BIZELLI, 2014; MCGONIGAL, 2012; BUSARELLO, 2016). Por ser 

algo novo, ainda é pouco conhecida pela comunidade escolar e sua relação com a aprendizagem 

de geometria plana para cegos é um tema que que está em aberto.  

O fato do público alvo ser pessoas cegas, é necessário que todo material utilizado atenda 

às diretrizes de acessibilidade. As diretrizes não devem ser incorporadas a algo pronto, mas sim, 

fazer parte do projeto em todas as etapas. Destaca-se, aqui, que as diretrizes propostas por 

Macedo (2010), utilizadas nesta tese, tratam de algumas mídias, mas não trazem o tato como 

alternativa para os cegos. 

Percebe-se, então, uma lacuna que é a utilização da gamificação como estratégia 

motivacional, juntamente com as diretrizes de acessibilidade em conjunto com o tato, ancorados 

na teoria da Abstração Reflexionante, a fim de propor orientações para que os professores que 

possuem alunos possam facilitar a construção do conhecimento da Geometria Plana. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta é uma pesquisa aplicada, pois tem como objetivo o desenvolvimento de orientações 

para a aprendizagem de geometria pelos cegos. Para isso, a abordagem metodológica que 

melhor atende aos objetivos da pesquisa é a Design Science cujo conceito foi introduzido pelo 

pesquisador americano e ganhador do Prêmio Nobel de Economia, em 1969, Herbert Simon 

(DRESCH, LACERDA e ANTUNES JUNIOR, 2015).  

O conceito de Design aqui utilizado é o proposto por Krippendorff (2000). Para o autor, 

Design é um projeto e, como tal, só é bem-sucedido quando inspira e sustenta uma grande rede 

de interessados. 

A pesquisa é de natureza humana e uma atividade de motivação intrínseca.   

O Design centrado no humano, reconhece que as tecnologias fazem parte do mundo 

onde estão inseridas, e sua sobrevivência depende do envolvimento humano. As tecnologias 

precisam incentivar a cooperação entre os usuários, não bastando apenas fornecer soluções 

tecnológicas para problemas sociais (KRIPPENDORFF, 2000). 

A abordagem Design Science é a base epistemológica que pode orientar as pesquisas 

voltadas à solução de problemas e ao projeto de artefatos. É utilizada quando a pesquisa trabalha 

com o artificial. Artificial é “algo que foi produzido ou inventado pelo homem ou que sofre 

intervenção deste” (SIMON, 1996). Já Design Science Research é o método que fundamenta e 

operacionaliza pesquisas que demandam a criação e avaliação de artefatos para a solução do 

problema, permitindo transformar situações, alterando suas condições para estados melhores 

ou desejáveis. Tem sido utilizada em várias áreas do conhecimento, como ciências sociais, 

educação, engenharia e gestão (DRESCH, LACERDA e ANTUNES JUNIOR, 2015). Segundo 

os autores, 

é uma abordagem metodológica que consiste em construir artefatos que trazem 
benefícios às pessoas. É uma forma de produção de conhecimento científico que 
envolve o desenvolvimento de uma inovação, com a intenção resolver problemas do 
mundo real e, ao mesmo tempo, fazer uma contribuição científica de caráter 
prescritivo. Esse tipo de pesquisa produz como resultado um artefato que representa 
uma solução para uma ampla gama de problemas, também denominado conceito de 
solução, que deve ser avaliado em função de critérios relacionados à geração de valor 
ou utilidade. (DRESCH, LACERDA, ANTUNES JUNIOR, 2015, p. xiii). 

 

A Design Science pode ser utilizada quando, a partir de um problema de pesquisa 

compreendido, um objeto é projetado e uma solução incorporada (HEVNER, SALVATORE e 

PARK, 2004). Envolve um processo rigoroso para projetar artefatos com o objetivo de resolver 
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problemas, para fazer contribuições de pesquisa, para avaliar projetos e comunicar os resultados 

(PEFFERS, TUUNANEN, et al., 2007).  

A Design Science Research tem como produto final constructos, modelos, métodos, 

instâncias ou avanço em teorias. Deve também produzir diretrizes e orientações para 

profissionais, que sejam suficientes para orientar na escolha de soluções e/ou tecnologias para 

seus problemas. O conhecimento produzido deve ser divulgado para que possa ser testado e até 

mesmo, aprimorado, por outros pesquisadores (VENABLE, 2006). Nesta tese, o artefato 

selecionado são orientações. 

A Figura 15 mostra os sete critérios que serão considerados pelos pesquisadores.  
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Figura 15 – Critérios para condução das pesquisas que utilizam a design science research. 

 

 

 

Fonte: elaborada e adaptada para o contexto escolar pela autora com base em Dresch, Lacerda e Antunes (2015, 
p. 70) 

7 critérios 
fundamentais

Design como 
artefato

devem produzir artefatos viáveis, na forma 
de um constructo, modelo, método, avanço 

em teorias, diretrizes ou orientações

Relevância do 
problema

desenvolver soluções para resolver 
problemas importantes e relevantes para a 

educação escolar

Avaliação do 
design

a utilidade, a qualidade e a eficácia do 
artefato para o público alvo, no caso, cegos 
e professores da escola regular, devem ser 
rigorosamente demonstradas por meio de 

métodos de avaliação bem executados

Contribuições 
da pesquisa

deve prover contribuições claras e 
verificáveis nas áreas específicas dos 
artefatos desenvolvidos e apresentar 

fundamentação clara em um fundamento 
de design e/ou metodologias de design

Rigor da 
pesquisa

deve ser baseada em uma aplicação de 
métodos rigorosos, tanto na construção como 

na avaliação de artefatos

Design como 
um processo de  

pesquisa

a busca por um artefato  efetivo exige a 
utilização de meios que estejam disponíveis 
para alcançar os fins desejados, ao mesmo 
tempo que satisfaçam as leis que regem o 
ambiente em que o problema está sendo 

estudado

Comunicação 
da pesquisa

devem ser apresentadas tanto para o 
público mais orientado à tecnologia quanto 

para aquele mais orientado à gestão
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Um método para a condução da Design Science Research foi traçado por Peffers, 

Tuunanen, et al,  (2007), utilizando 6 etapas e está sintetizado na Figura 16. 

 

Figura 16 – Modelo de condução da DSR. 

 

Fonte: produzida pela autora com base em Peffers, Tuunanen, et al, (2007) 

 

Na sequência, descrever-se-á como foi conduzida cada uma das etapas apresentadas na 

Figura 16. 

 

Etapa 1: Identificação do problema  

 

Pessoas com deficiência estão cada vez mais inseridas na escola regular. Dentre estas 

pessoas, estão as com deficiência visual, as quais precisam, assim como os demais alunos, 

aprender os conteúdos previstos no planejamento escolar. A geometria plana faz parte desses 

conteúdos e a utilização de figuras no processo de aprendizagem facilita o entendimento dos 

conceitos estudados. Entretanto, quando o aluno é cego, o que era para facilitar, torna-se uma 

barreira.  

O fato de os cegos perceberem a geometria como parte de seu cotidiano, mostra que a 

necessidade do seu estudo perpassa o limite da escola regular. Esse fato leva à reflexão sobre 

como ocorre a aprendizagem e se ela segue as mesmas direções apresentadas por Piaget.  

Identificação do 
problema

Definição dos 
resultados esperados

Projeto e 
desenvolvimento

Demonstração

Avaliação

Comunicação
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Com o objetivo de fundamentar teoricamente este trabalho, os seguintes tópicos foram 

abordados no Capítulo 2 referente à Fundamentação Teórica: 

- O cego no contexto escolar. 

- A geometria no contexto escolar 

• Aprendizagem de geometria pelos cegos. 

• Aprendizagem de geometria na visão de Piaget. 

- Acessibilidade em ambientes digitais. 

• Objetos de aprendizagem acessíveis. 

• Diretrizes para criação de objetos de aprendizagem acessíveis para deficientes 

visuais. 

- Gamificação. 

• Gamificação na educação. 

Neste trabalho, a contribuição é dada através de orientações para a construção do 

conhecimento geométrico pelas pessoas cegas. Para isso, uma Revisão Sistemática de Literatura 

foi realizada com o objetivo de garantir o ineditismo dessa pesquisa. 

A Revisão Sistemática de Literatura, segundo Galvão e Pereira (2014), tem como 

objetivo identificar, selecionar, avaliar e sintetizar as evidências relevantes disponíveis sobre 

um determinado tema. Ela contribui para que as seguintes etapas sejam cumpridas: 

- descrever a forma como a geometria plana é aprendida pelos cegos na escola regular; 

- identificar artefatos (digitais ou não) facilitadores na aprendizagem de geometria, para os 

cegos na escola regular. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram realizadas buscas com os termos 

apresentado na Figura 17. 

 

Figura 17 – Termos de busca utilizados na revisão sistemática. 

 

Fonte: elaborada pela autora 

Termos 
de 

busca

Accessibility

Learning object

Plane geometry

Gamification

Blind

Constructivism

Piaget
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Para a busca, foram utilizadas quatro bases de dados: Scopus, Scielo, Portal de 

Periódicos Capes e Web of Science. A Scopus apresenta resultados de pesquisa em diversas 

áreas e é o maior banco de dados de resumos e citações, revisado por pares, composto por 

revistas científicas, livros e artigos de conferências22. A Scientific Electronic Library Online - 

Scielo é uma biblioteca eletrônica que abrange uma coleção de periódicos científicos 

brasileiros23 . A Web of Science abrange conteúdos multidisciplinares e mostra tendências 

emergentes24.  Já o Portal de Periódicos da Capes é uma biblioteca virtual com um acervo de 

mais de 38 mil títulos com texto completo, 134 bases referenciais, 11 bases dedicadas 

exclusivamente a patentes, livros, enciclopédias, normas técnicas, estatísticas e conteúdo 

audiovisual25. Pelas características apresentadas, essas foram as bases utilizadas neste trabalho. 

Como este trabalho trata também da acessibilidade digital e da gamificação, as buscas 

foram divididas em 2 categorias: 

- os termos accessibility, learning object, plane geometry, gamification e blind foram limitados 

aos últimos anos, ou seja, de 2012 em diante; 

- os termos constructivism, Piaget e blind não foram limitados por datas. 

Na Tabela 1, é apresentada uma síntese quantitativa dos trabalhos encontrados, que 

possuíam relação com o tema desse trabalho. 

 

Tabela 1 – Quantitativo da RSL. 

Base de dados 
Scopus Scielo 

Periódicos 
Capes 

Web of 
Science Total 

Termos de busca 

“learning object” AND 
“accessibility” 

6 0 0 1 7 

“learning object” AND “plane 
geometry” 

0 0 0 0 0 

 
22 https://www.elsevier.com/solutions/scopus 
23 http://www.scielo.br/?lng=pt 
24  

https://login.webofknowledge.com/error/Error?Error=IPError&PathInfo=%2F&RouterURL=https%3A%2F%2
Fwww.webofknowledge.com%2F&Domain=.webofknowledge.com&Src=IP&Alias=WOK5 

25 https://www.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_pcontent&view=pcontent&alias=missao-
objetivos&Itemid=126 
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“learning object” AND 
“gamification” 

9 0 0 5 14 

“learning object” AND “blind” 2 0 0 2 4 

“accessibility” AND “plane 
geometry” 

0 0 0 0 0 

“accessibility” AND 

“gamification” 
5 0 0 6 11 

“accessibility” AND “blind” 0 0 0 0 0 

“gamification” AND “plane 
geometry” 

0 0 0 0 0 

“blind” AND “plane geometry” 1 0 0 0 1 

“blind” AND “gamification” 1 0 1 1 3 

“learning object” AND 
“accessibility” AND “plane 

geometry” 

0 0 0 0 0 

“learning object” AND 
“accessibility” AND 

“gamification” 

4 0 0 3 7 

“learning object” AND 

“accessibility” AND “blind” 
3 0 2 1 6 

“learning object” AND “plane 
geometry” AND “gamification” 

0 0 0 0 0 

“learning object” AND “plane 
geometry” AND “blind” 

0 0 0 0 0 

“learning object” AND 
“gamification” AND “blind” 

0 0 0 1 1 

“accessibility” AND “plane 
geometry” AND “gamification” 

0 0 0 1 1 

“accessibility” AND “plane 
geometry” AND “blind” 

0 0 0 0 0 

“learning object” AND 

“accessibility” AND “plane 
geometry” AND “blind” AND 

“gamification” 

0 0 0 0 0 
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“constructivism” AND “Piaget” 
AND “blind” 

x x 0 x 0 

Total 31 0 3 21 55 

Fonte: produzida pela autora 

Dentro desse quantitativo, havia trabalhos repetidos e vários que, embora relacionados 

com o tema desta pesquisa, não contribuíram com seu desenvolvimento. 

O resultado da busca sistemática está sintetizado nos itens seguintes: 

- os artigos encontrados, embora colaborem para compreensão do estado da arte acerca do tema, 

não solucionam o problema desta pesquisa; 

- quando os termos de busca foram agrupados, três a três, o número de trabalhos encontrados, 

diminuiu consideravelmente; 

- quando os termos foram todos agrupados, simultaneamente, não foram encontrados trabalhos 

em nenhuma das bases. 

A Revisão Sistemática de Literatura também permitiu verificar se algum artefato já foi 

desenvolvido com o objetivo de resolver o mesmo problema, ou que contribuísse para esse 

trabalho. Dentre os artefatos encontrados nesta etapa, listados no 

Quadro 3, nenhum cumpre os objetivos previstos deste trabalho. Os artefatos 

encontrados foram divididos em classes de problemas: ambientes de aprendizagem 

gamificados, ferramentas que podem ser utilizadas na aprendizagem pelos cegos, tecnologias 

utilizadas pelos cegos. 

Quadro 3 – Artefatos encontrados na RSL 

Classe de 

problemas 
Artefato Referência 

Ambientes de 

aprendizagem 

gamificados 

Academia Khan 
(PANOUTSOPOULOS, 

MARKANTONATOU, et al., 2015) 

KnowRe 
(PANOUTSOPOULOS, 

MARKANTONATOU, et al., 2015) 

PlayBrighter 
(PANOUTSOPOULOS, 

MARKANTONATOU, et al., 2015) 
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Lysia 
(PANOUTSOPOULOS, 

MARKANTONATOU, et al., 2015) 

Oikopolis 
(PANOUTSOPOULOS, 

MARKANTONATOU, et al., 2015) 

Aplicativo gamificado 

para a aprendizagem de 

ciências 

(AMERICO, 2016) 

WReSTT-CyLE (FU e CLARKE, 2016) 

Poligonópolis (PRIMO, ULBRICHT, et al., 2016) 

Ferramentas que 

podem ser 

utilizadas na 

aprendizagem 

pelos cegos 

Feedback em áudio (KOLITSKY, 2016) 

Impressora 3D (KOLITSKY, 2016) 

BlindAid 
(SCHLOERB, LAHAV e DESLOGE, 

2010) 

Lugram (LUčIć, OSTROGONAC, et al.) 

Listening to 

Complexity (L2C)  
(LEVY e LAHAV, 2012) 

Tecnologias 

utilizadas pelos 

cegos 

Podcast (BUZZI, BUZZI, et al., 2011) 

Jogo multimodal (LUčIć, OSTROGONAC, et al.) 

Disposto de 

substituição sensorial  
(LEVY e LAHAV, 2012) 

Dispositivo háptico 

para reconhecimento de 

objetos 3 D  

(PETRIDOU, BLANCHFIELD e 

BRAILSFORD, 2011) 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Alguns trabalhos que tangenciam o tema desta tese foram encontrados fora da Revisão 

Sistemática de Literatura e estão apresentados no Quadro 4 – Trabalhos que não fizeram parte 

da RSL. Cabe ressaltar que nenhum desses trabalhos tem um olhar sobre as competências que 

devem ser desenvolvidas na Educação Básica, de acordo com os documentos norteadores. 
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Quadro 4 – Trabalhos que não fizeram parte da RSL. 

Título Autores Contribuições Limitações 

Levando geometria 

às pessoas cegas: um 

AVA inclusivo 

(VILLAROUCO e 

ULBRICHT, 2012) 

Construção de um AVA acessível para 

representação gráfica para cegos 

- Embora trate do uso do tato, não especifica 

como deve ser feito  

- Não especifica teorias de aprendizagem 

como aporte teórico 

- Não utiliza a gamificação 

Desenhando na 

escuridão 

(VILLAROUCO e FLORES, 

2013) 

Construção de material acessível para 

representação gráfica para deficientes 

visuais 

- Embora trate do uso do tato, não especifica 

como deve ser feito  

- Não especifica teorias de aprendizagem 

como aporte teórico  

- Não utiliza a gamificação 

Ambiente virtual 

inclusivo para 

representação 

gráfica 

(VILLAROUCO e 

ULBRICHT, 2012) 

Construção de um AVA acessível para 

representação gráfica para cegos 

- Embora trate do uso do tato, não especifica 

como deve ser feito  

- Não especifica teorias de aprendizagem 

como aporte teórico  

- Não utiliza a gamificação 

A compreensão 

espacial dos cegos 

(FLORES, 

ZANDOMENEGHI, et al., 

2013) 

Investigação acerca do conhecimento 

geométrico dos deficientes visuais 

- Apenas investigativo 
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Representação 

gráfica 

bidimensional da 

pessoa com 

deficiência visual 

(ZANDOMENEHI, FLORES 

e VILLAROUCO, 2014) 

Desenvolvimento de um AVA acessível 

para representação gráfica para cegos 

- O tato não é tratado de forma aprofundada 

- Não utiliza gamificação 

Geogram: ensino 

acessível e 

gamificado da 

geometria através do 

TANGRAM 

(FREITAS E LOPES, 

SEABRA FILHO e 

VILLAROUCO, 2017) 

Desenvolvimento de um AVA acessível e 

gamificado para aprendizagem de 

conceitos básicos de geometria pelos 

cegos 

 

- Limitado ao TANGRAM 

- Não especifica teorias de aprendizagem 

como aporte teórico  

- Utiliza o tato, não especifica como deve ser 

feito 

 

Proposta de um 

objeto de 

aprendizagem 

baseado em 

ferramentas 

gamificadas e 

ferramentas de 

acessibilidade 

(SCHIMMELPFENG, 

MAZZAROTTO, et al., 2017) 

Desenvolvimento de um Objeto de 

Aprendizagem gamificado para 

aprendizagem de alguns conceitos de 

geometria pelos cegos 

- Não utiliza o tato 

- Não especifica teorias de aprendizagem 

como aporte teórico  

- Traz ranking 

 

Processo de 

desenvolvimento de 

(FERREIRA, ANDRADE, et 

al., 2016) 

Desenvolvimento de um Objeto de 

Aprendizagem gamificado para estudo da 

- Não utiliza o tato 



 

86 

objeto de 

aprendizagem para 

ensino de geometria: 

estudo de caso 

classificação dos triângulos para pessoas 

com deficiência visual 

- Não especifica teorias de aprendizagem 

como aporte teórico  

 

 

Fonte: produzido pela autora
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Além da revisão sistemática de literatura, o banco de teses e dissertações do curso 

de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, da Universidade Federal 

de Santa Catarina, foi utilizado para essa pesquisa com o objetivo de encontrar, no 

programa, trabalhos que pudessem contribuir para essa pesquisa.  

 

Etapa 2: Resultados esperados 

 

Como listado na etapa 1, a Revisão Sistemática de Literatura mostrou alguns 

artefatos e tecnologias que possuem, de alguma forma, relação com o tema deste trabalho. 

Entretanto, nenhum deles tem como objetivo a construção do conhecimento geométrico 

pelos cegos.   

Portanto, ao final deste trabalho, ter-se-á: 

- O avanço científico, ao utilizar a teoria da Abstração Reflexionante de Piaget, para a 

construção do conhecimento geométrico pelos alunos cegos, e ainda utilizar esta mesma 

teoria com a gamificação, permitindo o engajamento do estudante. 

- Avanço nas diretrizes propostas por Macedo (2010) por meio da inclusão do tato. 

- Contribuição com a educação inclusiva, através de orientações para a construção do 

conhecimento geométrico pelos cegos. 

 

Etapa 3: Projeto e desenvolvimento 

 

O artefato proposto consiste de orientações para que professores facilitem a 

construção do conhecimento geométrico pelos cegos. Essas orientações são construídas 

a partir da teoria da Abstração Reflexionante, estratégias de gamificação e das diretrizes 

de acessibilidade propostas por Macedo (2010). Para isso, alguns aspectos precisam ser 

considerados: 

- A realidade em que o aluno está inserido. 

- Utilização de objetos tridimensionais para que seja possível a utilização do tato. 

- Utilização das diretrizes de acessibilidade propostas por Macedo, para construção de 

objetos e aprendizagem acessíveis. 
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- Uso de narrativa que tornem a aprendizagem mais significativa e próxima da realidade 

do aluno. 

- A construção do conhecimento geométrico, segundo a teoria da Abstração 

Reflexionante de Piaget. 

Como já mencionado, as entrevistas realizadas mostraram como ocorre, na 

prática, a construção do conhecimento geométrico nas escolas, pelos alunos cegos. Os 

entrevistados deram algumas sugestões com o objetivo de contribuir com o processo de 

aprendizagem. Através de um grupo focal, com cegos que frequentaram, ou frequentam, 

a escola regular, foram identificadas as reais necessidades desse público para a 

aprendizagem de geometria. 

Grupo focal 

Um grupo focal é uma técnica de pesquisa de coleta de dados, na qual ocorre 

interações grupais, por meio da discussão de um tópico sugerido pelo pesquisador 

(MORGAN, 1997). Segundo o autor, o moderador deve abordar uma grande variedade 

de tópicos relevantes sobre o assunto e garantir que a discussão seja fluente e produtiva. 

Para tal, suas intervenções devem ser limitadas e um roteiro deve ser seguido. O grupo 

deve ser formado por um número entre 4 a 10 integrantes. Isso se deve ao fato de que, 

dessa forma, é possível que todos se manifestem e polêmicas possam ser evitadas pelo 

moderador (GONDIM, 2002). 

De acordo com Fern (2001), há três modalidades de grupos focais: exploratórios, 

clínicos e vivenciais. Os exploratórios permitem identificar aspectos comuns de um grupo 

alvo. Os grupos focais clínicos têm como objetivo compreender as crenças, sentimentos 

e comportamentos. Já os vivenciais buscam compreender processos internos ao grupo, 

como por exemplo, sua linguagem própria. 

Neste trabalho, o grupo focal desenvolvido foi de caráter exploratório, pois teve 

como objetivo identificar a forma como ocorreu a aprendizagem de geometria pelos cegos 

na escola regular. O encontro com o grupo foi realizado na Associação dos deficientes 

visuais do oeste de Santa Catarina – ADEVOSC, em outubro de 2018 

A ADEVOSC tem por finalidade promover, organizar e incluir as pessoas com 

deficiência visual na família e na sociedade, através de serviços de prevenção, habilitação 

e reabilitação, sem quaisquer distinções. Para isso, oferece cursos de Braille, Soroban, 

orientação e mobilidade, atividades da vida autônoma, informática, preparação para o 
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trabalho, estimulação multissensorial, artes manuais e musicais, educação física, escrita 

cursiva, habilitação e reabilitação visual. Além desses, realiza orientação nas escolas e 

universidades, orientação familiar, fornece alimentos disponibilizados pelo Programa 

Mesa Brasil, possui núcleo de apoio pedagógico e produz material em Braille. O 

atendimento educacional especializado é destinado para qualquer pessoa com redução ou 

perda total da capacidade de ver com o melhor olho e após a melhor correção óptica26. 

O principal objetivo da aplicação do grupo focal foi perceber a experiência 

vivenciada pelos participantes quanto à aprendizagem de geometria. Para tal, dois eram 

os indicadores: 

1. Processos: verificar a forma como ocorreu a aprendizagem (se ocorreu), 

incluindo identificar se as formas de abordagem foram adequadas, se a abordagem foi a 

mesma utilizada com os videntes e se os professores estavam capacitados para a docência 

para cegos. 

2. Ferramentas: busca identificar quais as ferramentas que foram utilizadas, a 

frequência de uso e, principalmente, se estavam adequadas às necessidades do cego. 

 A partir desses indicadores, foram elaboradas perguntas orientadoras para o grupo 

focal, as quais estão listadas no Apêndice B. 

Antes da aplicação do grupo focal, por orientação da direção da ADEVOSC27, foi 

necessária a participação, durante um dia, nas atividades realizadas pela instituição a fim 

de conhecer as atividades ali desenvolvidas e a rotina dos usuários da Associação. De 

acordo com a diretora da Associação, senhora Rosely Scheid, é necessário esse primeiro 

contato para que seja criada uma condição de confiança. Por sua experiência, ela relata 

que, quando um pesquisador chega para fazer uma entrevista ou um grupo focal sem um 

contato anterior, há uma certa desconfiança por parte dos participantes e eles ficam 

intimidados, na maioria dos casos. Ela afirma também que o vidente faz um contato visual 

e isso já dá a ele uma primeira impressão. Essa primeira impressão é importante. No caso 

do cego, ele vai ter a primeira impressão por meio de uma primeira conversa. Essa 

primeira conversa, no entanto, em nada influencia o resultado do grupo focal. É uma 

conversa de interação, de conhecimento da pessoa. 

 
26 Informações retiradas do Projeto Político Pedagógico da ADEVOSC. 
27 A ADEVOSC recebe vários alunos de licenciatura que estão fazendo TCC, bem como pesquisadores de 

mestrado e doutorado. Tem orientado que todos passem ao menos um dia na instituição antes que seja 
feita qualquer intervenção por parte do pesquisador. 
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O grupo focal desta pesquisa foi constituído por oito pessoas. Todos cegos 

congênitos e que frequentam ou frequentaram a escola regular, ou seja, apresentam os 

requisitos para a pesquisa. Todos tiveram acesso ao termo de consentimento com 

antecedência. Para os menores de idade e para os que preferiram, os termos foram 

enviados aos seus responsáveis legais. Assim, antes do dia da realização do grupo focal, 

todos já conheciam o objetivo, como seria realizada a atividade e que a mesma seria 

gravada. Portanto, todos estavam cientes dos riscos e benefícios da pesquisa e que 

poderiam, a qualquer momento, solicitar sua retirada do grupo. 

De acordo com o apontado pelos participantes do grupo focal, a geometria é 

tratada na escola regular de forma superficial. Para eles, é necessário que o professor se 

coloque no lugar do aluno, quando esse possuir uma deficiência visual. É preciso que se 

tenha ciência de que situações que são corriqueiras, como falas que são simples para o 

entendimento de um vidente, como por exemplo, coloca aqui, tira dali, são totalmente 

incompreensíveis para os cegos. 

Todos os participantes têm domínio do Braille e consideram que a comunicação 

ficaria mais fácil se todos os agentes do processo de aprendizagem soubessem utilizá-lo. 

Por utilizarem, consideram importante que os materiais escolares sejam adaptados para o 

Braille. Entretanto, aqueles que concluíram ou cursam o Ensino Superior, reconhecem 

que a leitura através do Braille demanda um tempo maior e que, devido ao tempo 

disponível e ao volume de informações, nessa etapa da vida escolar, textos que possam 

ser lidos com o leitor de tela, facilitam a aprendizagem.  

Para o entendimento do conteúdo de geometria, segundo os participantes, além do 

material em Braille, a utilização de materiais adaptados é uma alternativa que facilita a 

compreensão do conteúdo estudado. Esses materiais podem ser o multiplano, régua 

adaptada, representações em alto relevo ou até mesmo objetos do dia a dia, como por 

exemplo, uma pizza para representar um círculo. 

Quanto às tecnologias, todos os participantes do grupo focal as utilizam como 

facilitadoras de atividades da vida diária. Entretanto, elas são pouco utilizadas no contexto 

escolar. Dentre as ferramentas mais utilizadas entre eles estão o Youtube, Google e 

Whatsapp.  

A falta de experiência com tecnologia associada ao contexto escolar faz com que 

os participantes não consigam imaginar a aprendizagem de qualquer área da Matemática 

utilizando tecnologias. Porém, a ideia é bem recebida, pois reconhecem que a tecnologia 

abre muitas possibilidades. Para a geometria, consideram que a tecnologia não pode ser 
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substituta do tátil. Para tal, a impressora 3D pode ser uma aliada para que mais materiais 

sejam adaptados de forma a contribuir com a construção do conhecimento. 

Embora haja a real necessidade da utilização do Braille e a ciência da importância 

de que as pessoas envolvidas no processo de aprendizagem conheçam a língua, é difícil 

prever, a curto prazo, a capacitação dessas pessoas para que a comunicação seja feita em 

Braille. 

Diante disso, é preciso propor alternativas que possam ser colocadas em prática e 

que satisfaçam as necessidades específicas dos cegos durante o processo de 

aprendizagem. As tecnologias, que já fazem parte do cotidiano dos cegos e que, conforme 

os participantes do grupo focal reconhecem, quando utilizadas de forma adequada, são 

aliadas ao processo de aprendizagem.  

Por fim, destaca-se que o grupo se mostrou aberto a novas propostas e que sentem 

falta de um olhar mais cuidadoso por parte de toda a comunidade escolar para as suas 

necessidades. 

 

Etapa 4: Demonstração 

 

As orientações foram utilizadas para nortear os professores quanto ao processo de 

aprendizagem de Geometria Plana pelos cegos. Para isso, avaliações foram realizadas 

com especialistas, utilizando o método Delphi. 

 
Etapa 5: Avaliação 

 

As orientações foram avaliadas por especialistas, utilizando o método Delphi. 

Nessa fase, foi possível identificar falhas, as quais foram corrigidas. 

Essa etapa objetivou a avaliação das orientações e a descrição dos resultados 

encontrados. Para que isso fosse possível, os seguintes procedimentos foram seguidos: 

- Utilização das orientações por especialistas. 

- Melhorias nas orientações. 

- Verificação de uso das orientações. 
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Aplicação do método Delphi 

 
A técnica Delphi tem como objetivo obter consenso de especialistas sobre algo 

que está sendo estudado. Foi inserido no meio acadêmico por Olaf Helmer e Norman 

Dalker no início dos anos 60.  

Os seguintes termos são utilizados na técnica Delphi: 

- Rodada: cada uma das etapas apresentadas ao grupo através de questionário ou 

entrevista; 

- Questionário: instrumento enviado aos especialistas que participam do Delphi; 

- Painel: conjunto de especialistas que fazem parte do Delphi; 

- Moderador: responsável pela elaboração dos questionários e recolhimento das respostas.  

 

A técnica é realizada com a aplicação de questionários ou entrevistas, em rodadas 

sucessivas, até que se obtenha consenso (Figura 18). De acordo com Listone e Turoff 

(1975), é adequado que sejam realizadas de duas a quatro rodadas. A cada rodada, as 

respostas são compiladas e, a partir do resultado obtido, uma nova rodada é elaborada. O 

Delphi permite que a opinião de especialistas seja obtida sem que eles estejam no mesmo 

espaço físico.  
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Figura 18 – Etapas Delphi. 

 
Fonte: Munaretto, Corrêa, Cunha, (2013) 

 

Para esta pesquisa, o objetivo da utilização do Delphi foi avaliar as orientações 

criadas para que os professores possam planejar suas aulas de geometria quando na turma 

tiver algum aluno cego. Os especialistas são professores de Matemática que atuam, ou 

atuaram, na escola regular e que tiveram alunos cegos. Para a primeira rodada, 14 

especialistas foram convidados a participar. Eles receberam o termo de consentimento 

livre e esclarecido, que continha os objetivos da pesquisa, bem como os riscos e 

benefícios da participação.  

Para cada um dos especialistas, foi enviada a primeira versão das orientações e o 

questionário online, que continha perguntas objetivas e abertas. Doze responderam na 

primeira rodada. O resultado, na íntegra, está disponível no Apêndice C. 

A partir das respostas obtidas na primeira rodada, uma nova versão das 

orientações foi criada. Essa nova versão, assim como um novo questionário, foi enviada 
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para os doze especialistas que participaram da primeira rodada. Na segunda, dez 

especialistas responderam ao questionário. 

 

Resultados da primeira rodada 

Quanto ao auxílio das orientações para o planejamento das aulas de geometria, 

houve unanimidade nas respostas. Todos concordaram que as orientações auxiliam no 

planejamento. Por ser uma pergunta aberta, algumas considerações foram feitas. A 

maioria apontou para o fato de que as orientações trazem novas possibilidades de 

materiais e do uso de tecnologias.  

É levantado o fato de que o professor precisa ser criativo e considerar as 

experiências dos alunos. Considerar a experiência vivenciada pelo aluno é uma das 

propostas das orientações. Sem essa consideração, corre-se o riso de que a prática docente 

esteja desconectada da realidade do aluno. Com isso, ele pode não compreender o motivo 

pelo qual o assunto está sendo estudado. Ao não fazer sentido, pode haver uma 

desmotivação. Isso exige criatividade por parte do professor, que precisa sempre adaptar 

sua prática de acordo com o perfil de seus alunos. 

Houve unanimidade também quanto à: 

- utilização dos materiais e propostas apresentadas para o reconhecimento das figuras 

geométricas. 

- possibilidade de utilização das experiências vivenciadas e realidade dos alunos no 

planejamento e prática docente. 

- possibilidade de proposição de atividades colaborativas e/ou em equipes, objetivando a 

integração dos alunos. 

Em relação às demais perguntas objetivas, os resultados estão mostrados no Gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Resultado do Delphi. 

 

Fonte: produzido pela autora 

Após as perguntas objetivas, os professores foram questionados se as diretrizes, 

da forma como apresentadas, podem ser seguidas. Todos responderam que sim, que as 

diretrizes podem ser seguidas. Entretanto, algumas questões foram levantadas: 

- mais detalhamento na utilização de narrativa e estrutura não linear; 

- alterações e inclusão de novas estratégias em alguns momentos, dependendo das 

especificidades dos alunos; 

- falta de tempo, dentro da carga horária de contratação do professor, para propor novas 

alternativas, preparar materiais adequados para o aluno. 

 Quanto às considerações sobre as respostas objetivas, foram obtidas as seguintes 

respostas, apresentadas de forma resumida: 

- nas escolas há grande discrepância entre teoria e prática. Isso ocorre pelo pouco tempo 

disponível para vencer o currículo exigido; 

- o professor deve buscar alternativas e auxílio para os alunos; 

- o professor deve ser criativo e trazer o conteúdo para a realidade do aluno; 

- utilizar, além das orientações, muita oralidade; 

0

2

4

6

8

10

12

Contextualização Estrutura não linear Gamificação

Sim Não Talvez



 

96 
- maior exploração nas orientações de narrativa e sequências não lineares de 

aprendizagem; 

- a presença de outras deficiências, além da cegueira, dificulta mais ainda a aprendizagem; 

- os professores não recebem, muitas vezes, o apoio e as orientações necessárias para 

trabalhar com alunos cegos; 

- é preciso que o professor esteja aberto à novas possibilidades de materiais; 

- a prática em sala de aula se torna um processo de formação; 

Além disso, foi solicitado que o participante descrevesse como trabalharia os 

conteúdos de área de triângulos e ângulos de polígono regulares, a partir das orientações. 

Para a área de triângulos, de forma resumida, foram obtidas as seguintes respostas: 

- utilização de material tátil e geoplano confeccionado com pregos; 

- utilização do geoplano; 

- construção do conceito de área de triângulo a partir da área de retângulo, utilizando 

papelão; 

- estudo dos conceitos anteriores, necessários para o cálculo da área de triângulos; 

- utilização de materiais concretos como material dourado, malha quadriculada em alto 

relevo, EVA, palitos, fazendo uso de materiais alternativos. 

Quanto à abordagem de ângulos de polígonos regulares, as respostas obtidas, de 

forma resumida, foram: 

- utilização do geoplano para abordar ângulos mais comuns, como 90º, 45º, 30º e 180º; 

- utilização de materiais concretos e tentativa de construir um transferidor tátil; 

- utilização de vídeos; 

- utilização da forma como foi abordada a localização de pessoas nas orientações para a 

construção dos conceitos envolvendo ângulos; 

- estudo dos conceitos anteriores, necessários para o estudo de ângulos; 

- utilização de varetas ou canudinhos; 
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- utilização de outras alternativas como porta da sala, cadernos, livros e plantas de espaços 

para introduzir o conceito de ângulo. 

Também de forma aberta, foi questionado se as orientações foram suficientes para 

a elaboração das propostas apresentas no item anterior. Para alguns, elas foram 

suficientes. 

Quanto a ter utilizado conhecimentos já adquiridos para a elaboração das 

propostas, apenas uma pessoa respondeu que não, sendo que as demais utilizaram, além 

das orientações, o que já conheciam por meio de suas experiências. 

Por fim, foram solicitadas contribuições para melhoria das orientações.  Essas 

contribuições estão listadas, de forma resumida, a seguir: 

- apresentação de mais práticas; 

- aprofundamento na utilização de materiais e jogos (gamificação) 28; 

- utilização de outros espaços além da sala de aula; 

- o professor precisa pensar maneiras diferentes para trabalhar com o cego; 

- cursos ou oficinas que tratassem do assunto; 

- é preciso trabalhar com amor e se colocar no lugar do aluno com deficiência. 

 

Resultados da segunda rodada 

Para a segunda rodada, foram feitas melhorias nas orientações a partir do resultado 

da primeira. Nos temas onde havia unanimidade, não foram realizadas alterações e, por 

esse motivo, não entraram no questionário da segunda rodada. 

Houve unanimidade nos seguintes aspectos: 

- a segunda versão das orientações melhorou em relação à primeira; 

- é possível criar estruturas não lineares para a aprendizagem. 

Das dez respostas, houve duas respostas “talvez” para a possibilidade de utilização 

da contextualização por meio de narrativa e da gamificação. 

 
28 Percebe-se uma confusão entre os conceitos de jogo e gamificação. 
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Após as perguntas objetivas, houve uma pergunta aberta para que considerações 

pudessem ser feitas. De forma resumida, as respostas foram 29: 

- a aprendizagem ocorre de forma significativa quando é contextualizada; 

- ferramentas diferentes tornam as aulas mais agradáveis e interessantes; 

- tudo é possível com dedicação e estudo; 

- é preciso tornar o aluno mais independente no processo de aprendizagem; 

- é fundamental considerar a realidade do aluno. 

Novamente, foi solicitado que o participante descrevesse como abordaria os 

conteúdos de área de triângulos e ângulos de polígono regulares, a partir das orientações. 

As respostas obtidas foram muito semelhantes às obtidas na primeira rodada. O uso de 

materiais concretos como geoplano e EVA se mostraram presentes. 

Quanto às orientações serem suficientes para elaboração de uma proposta de 

orientação para a construção do conhecimento, um único especialista considerou que não. 

Isso porque, segundo seu depoimento, já tinha conhecimento de outras estratégias e essas 

foram utilizadas na elaboração da proposta. 

Quanto à sugestão de melhorias, o resultado foi: 

- ampliação para outros temas; 

- aprofundamento do tema gamificação. 

 

Discussão dos resultados do Delphi 

Na primeira rodada do Delphi, foi possível perceber que houve a necessidade de 

melhorias na apresentação dos temas listados a seguir, os quais serviram de referência 

para a segunda versão das orientações: 

- contextualização; 

- estrutura não linear; 

- gamificação. 

 
29 As respostas, na íntegra, estão no Apêndice D. 
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Destaca-se que se torna necessário pontuar alguns apontamentos levantados pelos 

professores, mesmo que possíveis soluções estejam fora do alcance desta tese. 

Muitos professores são contratados apenas pela carga horária em sala de aula. 

Entretanto, para estudar e criar novas estratégias de aprendizagem, é necessário tempo e 

dedicação. Muitos acabam trabalhando em mais de uma escola e, com isso, falta tempo 

para propor novas metodologias de aprendizagem. Além disso, os documentos 

norteadores da Educação Básica trazem uma quantidade de conteúdo que é incompatível 

com a carga horária em sala de aula. 

Além disso, a falta de capacitação dos professores para trabalhar com deficientes 

é um problema que precisa ser enfrentado. Entretanto, é preciso considerar que cada 

deficiência tem suas especificidades. Ademais, cada pessoa tem suas características de 

aprendizagem e, ao trabalhar com deficientes, não é diferente. Cada um é um e dentro de 

uma mesma deficiência tem várias particularidades que precisam ser consideradas. Sendo 

assim, capacitar os professores não é algo que possa ser resolvido com uma pequena carga 

horária. É algo que precisa ser contínuo e atualizado. 

Apenas a capacitação dos professores não é suficiente. Muitas vezes os alunos têm 

dificuldade de interação e sofrem algum tipo de preconceito. Por isso, além do professor 

capacitado, uma equipe multidisciplinar, formada também por psicólogo e assistente 

social, contribui com a inclusão desses alunos. 

Na segunda rodada do Delphi, o questionário aplicado foi mais sucinto, pois o que 

já havia obtido consenso, não foi avaliado novamente. Não apareceram sugestões de 

novas melhorias. Apenas um dos especialistas considerou que as orientações não foram 

suficientes. Entretanto, mapeando as respostas, é possível perceber que este já tem uma 

grande experiência com alunos cegos. Ele afirma, ainda na primeira rodada, que 

considerou que as orientações não foram suficientes porque ele já utiliza a própria 

experiência e conhecimentos anteriores para elaborar sua proposta de abordagem dos 

conteúdos. 

Os especialistas consideraram que a aprendizagem ocorre de forma mais 

significativa quando contextualizada, de acordo com a realidade do aluno. Falam também 

da importância de tornar o aluno mais independente e que, com esforço e dedicação, é 

possível alcançar os objetivos. 
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Etapa 6: Comunicação 

 

Os resultados encontrados estão apresentados nesta tese de doutorado e serão 

divulgados por meio de artigos científicos publicados em periódicos e congressos. Serão 

divulgadas também todas as etapas seguidas, bem como os pontos positivos e negativos 

do trabalho desenvolvido. Essa etapa busca garantir que a pesquisa sirva de referência 

para a geração do conhecimento. 
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4. ELABORAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES 

 

A partir do aporte teórico (construtivismo, diretrizes de acessibilidade e 

gamificação) que sustentam o trabalho aqui apresentado, foi elaborada uma primeira 

versão das orientações. Essas orientações, construídas sob a ótica construtivista, têm 

como finalidade prática auxiliar professores a facilitar o processo de aprendizagem de 

geometria plana quando houver alunos cegos. Têm como princípio a utilização da mesma 

metodologia para cegos e videntes. Sendo assim, o professor deve pensar sua prática 

tendo como foco o aluno cego. O vidente utilizará as mesmas estratégias.   

As orientações estão divididas em 7 categorias:  

1. (Re)conhecimento os elementos da geometria  

2. Contextualização 

3. Estrutura não linear  

4. Experiências vivenciadas  

5. Colaboração  

6. Uso das tecnologias  

7. Gamificação  

 

(Re)conhecimento dos elementos da geometria 

Conhecer os elementos básicos da geometria é o primeiro passo para o estudo 

dessa parte da Matemática. Para os cegos, deve ser feito com a utilização de materiais 

tateáveis, pois a criança cega constrói sua experiência visual a partir de um conjunto  de 

percepções sensoriais que envolvem os demais sentidos (ARNHEIM, 1997; PIAGET, 

2006). Esse processo requer a imitação e a repetição (PIAGET, 2017) e demanda uma 

performance motora com base nas sensações musculares causadas pelo movimento 

(DUARTE, 2011; PIAGET, 2006). O grupo focal indicou alguns materiais, como EVA, 

alto relevo, objetos tridimensionais e reglete, que podem ser utilizados para a 

compreensão dos elementos da geometria e enfatizou que o tato é essencial para a 

aprendizagem de geometria. 

Além dos elementos básicos da geometria, esses materiais também devem ser 

utilizados na aprendizagem das figuras geométricas e de suas propriedades. O aluno 

precisa ser capaz de generalizar os conceitos estudados e identificar essas figuras em 
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outros contextos (Abstração Reflexionante) por meio da interação entre sujeito e objeto. 

Além disso, esse reconhecimento não é feito apenas com a mão, mas sim com as 

sensações musculares que ocorrem no momento do tato (PIAGET, 2006).  

 

Contextualização 

Contextualizar implica conhecer a realidade do aluno, pois a contextualização não 

pode estar desconectada do mundo onde ele está inserido. A aprendizagem precisa ser 

contextualizada, de acordo com a realidade vivenciada pelo aluno. Entretanto, Smole 

(2000) deixa claro que relacionar a Matemática com o cotidiano não significa que ela 

deve estar subordinada às exigências do dia a dia.  

Piaget (1999) cita Murray ao afirmar que a memória está relacionada com a 

narrativa; a reflexão com a discussão; o engajamento e o pensamento com a linguagem 

exterior ou interior. Sendo assim, a prática docente precisa despertar o interesse do aluno, 

ser contextualizada o suficiente de acordo com a realidade do aluno, trazer narrativa que 

favoreçam a aprendizagem, numa linguagem clara e acessível para os cegos, e que não 

faça uso de metáforas.  

Durante a contextualização, o feedback deve ser dado ao aluno constantemente. É 

através do feedback, elemento indispensável da gamificação, que o professor motiva, 

orienta e discute com o aluno seus insucessos. A motivação contribui para que objetivos 

sejam cumpridos, ou seja, para que o conhecimento seja construído. 

 

 Estrutura não linear 

A estrutura não linear (labirinto) tem como objetivo que o aluno possa criar seu 

caminho de aprendizagem (MURRAY, 1998). Entretanto, como o foco é a aprendizagem, 

esse caminho deve ser orientado pelo professor através do feedback. É esse caminho deve 

permitir o retorno a conceitos que foram abordados anteriormente, mas que precisam ser 

relembrados. Deve permitir também o avanço quando o professor percebe que o 

conhecimento já foi construído pelo aluno, ou seja, quando o aluno é capaz de reconhecer 

os conceitos em outros contextos e generalizá-los, construir novos a partir desses, tem-se 

o princípio da Abstração Reflexionante. 

Nessa estrutura, desafios podem ser criados com o objetivo manter o aluno 

motivado. Desafios também são um dos elementos de jogos e, por isso, podem estar 
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presentes em ambientes gamificado. A motivação contribui para a afetividade e, sem ela, 

segundo Piaget (1999), não há aprendizagem.  

 

Experiências vivenciadas 

As experiências vivenciadas pelo aluno, incluindo a realidade na qual ele está 

inserido, bem como suas dificuldades e superações, é algo que precisa fazer parte do 

contexto educativo. Nem sempre o professor será capaz de identificar a melhor forma de 

compreender essas experiências e tomar decisões que possam minimizar os pontos 

negativos e potencializar os positivos. Nesse caso, faz-se necessário o trabalho de uma 

equipe multidisciplinar para melhor atender às necessidades específicas dos alunos. 

Quando o professor faz uso de materiais e metodologias, dos quais o aluno não se 

perceba como pertencente ao contexto criado, conforme resultado obtido com o grupo 

focal, há grande possibilidade de gerar uma desmotivação. É do professor a 

responsabilidade pela criação dos materiais e das metodologias com o intuito de promover 

a interação entre sujeito e objeto. A falta de materiais e metodologias adequados, 

juntamente com a falta de afetividade, são barreiras para o processo de aprendizagem, 

uma vez que a afetividade está associada ao processo cognitivo (PIAGET, 1999). 

 

Colaboração 

A colaboração tem como objetivo a integração e o trabalho em equipe. A partir 

dela, busca-se uma inserção do aluno com deficiência de um ponto de vista social, pois 

apenas materiais e metodologias adaptadas podem não ser o suficiente para que ele se 

considere parte da turma e da escola. Por isso atividades colaborativas devem estar 

presentes para que haja uma maior integração entre os membros da comunidade escolar.  

Em equipe, a construção do conhecimento pode ser realizada através de desafios 

que podem ser resolvidos coletivamente. Esses desafios buscam utilizar os conceitos em 

outros contextos, generalizá-los e construir novos conceitos, a partir desses primeiros, 

pois é o processo da Abstração Reflexionante. 

 

Uso de tecnologias 

 

As tecnologias podem estar presentes em vários momentos do processo de 

aprendizagem e são aliadas do processo de inclusão sempre que adaptadas de acordo com 



 

104 
as necessidades das pessoas com deficiência. Para a adaptação, as diretrizes de Macedo 

(2010) são adequadas pois são voltadas para a criação de objetos de aprendizagem. 

Macedo (2010) trabalha com mídias e suas recomendações podem ser utilizadas 

independente do uso de uma tecnologia. Entretanto, no mundo atual, essas fazem cada 

vez mais parte do dia a dia das pessoas e, no caso dos cegos, auxiliam na realização de 

tarefas cotidianas.  

Mesmo quando o professor não lança mão das mídias digitais, ele pode fazer uso 

das mídias trabalhadas por Macedo (2010). Suas diretrizes devem ser utilizadas também 

para textos impressos, conteúdos em Braille, imagens táteis e qualquer outro material que 

for utilizado.  

As tecnologias, utilizadas de forma adequada, fazem com que o aluno com 

deficiência seja mais autônomo na construção do seu conhecimento. A interação entre 

sujeito e objeto, utilizada para o (re)conhecimento das figuras geométricas, bem como as 

experiências já vivenciadas pelos alunos, juntamente com as tecnologias, auxiliam na 

construção do conhecimento utilizando a Abstração Reflexionante.  

 

Gamificação 

 

A contribuição do uso da gamificação nas orientações ocorre devido à sua 

característica motivacional; e a motivação é um fator essencial à educação inclusiva, pois 

uma parte da população em idade escolar sente-se desmotivada pelo fato de possuir 

alguma deficiência. Atrasos no desenvolvimento motor e cognitivo desse público não 

ocorre em consequência da deficiência, mas pela falta de experiência diversificada, 

proporcionada pela falta de acesso à cultura, ao entorno e ao contexto em que se insere 

(ULBRICHT e VILLAROUCO, 2011). Essa falta de acesso promove a desmotivação. 

Além disso, a gamificação pode proporcionar uma sensação de controle, pois possibilita 

que o aluno siga seu ritmo e escolha caminhos que facilitem sua aprendizagem. 

Por outro lado, a construção do conhecimento utilizando a gamificação permite 

que o aluno experencie a utilização de narrativa e desafios e, através de feedbacks, possa 

ir traçando seu caminho para atingir seu objetivo. Assim, é possível utilizar seus 

conhecimentos em outros contextos e levá-los a outro patamar, ocorrendo então, a 

Abstração Reflexionante. 
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4.1 ORIENTAÇÕES PARA PROFESSORES: CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 

GEOMÉTRICO 

 

Após a segunda rodada, foram elaboradas novas orientações, composta por 2 

arquivos apresentados em seguida. No primeiro, são apresentadas as orientações. No 

segundo, é apresentado, no formato Powerpoint, a exemplificação de alguns conceitos 

que foram abordados nas orientações. 

Professor, 

o objetivo dessas orientações é auxiliar na prática docente quando, em 

uma turma regular, houver um ou mais aluno cego. 

Consideramos que a inclusão de alunos com deficiência será efetiva 

quando ele for capaz de construir o conhecimento que faz parte do currículo 

escolar. As orientações aqui apresentadas dizem respeito à Geometria Plana, 

a qual faz parte do currículo da Educação Básica. 

O aluno cego precisa que os materiais sejam adaptados às suas 

necessidades. No caso da Geometria Plana, esses materiais precisam ser 

tateáveis. Isso não significa, necessariamente, que os materiais sejam 

diferenciados. O professor pode planejar sua prática de forma a fazer uso de 

recursos que possam ser utilizados por todos. 

As orientações estão divididas em 7 categorias, a saber: 

1.  (Re)conhecer os elementos da geometria 

2. Contextualizar 

3. Estrutura não linear 

4. Experiências vivenciadas 

5. Colaboração 

6. Uso das tecnologias 

7. Gamificação 

 

A Figura 19 a seguir, apresenta essas categorias e se expande em 

classes de orientações, as quais são apresentadas em seguida.  
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Figura 19 – Mapa mental das orientações. 

 

Fonte: produzida pela autora
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Recomendações Gerais 

I. (Re)conhecer os elementos da geometria 

 

Para reconhecer as figuras geométricas e os elementos que as 

compõe, deve ser utilizada a imitação. Como para a pessoa cega o 

principal sentido é o tato, é preciso lançar mão de materiais adequados 

às necessidades específicas desse público. Esses materiais podem ser 

aqueles que foram identificados pelo grupo focal: material 3D, EVA, 

relevo com barbante, cola, etc. Ao tatear formas geométricas com o 

auxílio desses materiais, busca-se o (re)conhecimento dessas formas. 

As sensações musculares contribuem para a formação da 

imagem (imitação sensório-motora). Para auxiliar nessa percepção, 

pode-se utilizar uma técnica ensinada no curso de “Atividades da vida 

diária”30. Essa técnica consiste em um vidente se posicionar atrás de um 

cego e pegar na sua mão de forma que seu ombro encoste no dele e, da 

mesma forma, com seu cotovelo e sua mão (Figura 20). Dessa forma, 

os movimentos realizados pelas duas pessoas é o mesmo, o que permite 

que a imitação seja realizada da mesma forma que com uma pessoa 

vidente.  

  

 
30 Curso ofertado pelo Portal da Deficiência Visual para pessoas cegas ou com baixa visão, familiares, 

profissionais da área da educação e reabilitação de pessoas com deficiência visual. Tem como objetivo 
desenvolver a autonomia das pessoas com deficiência visual para as atividades rotineiras. 
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Figura 20 – Imitação. 

 

 
Fonte: produzida pela autora 

 
Um feedback contínuo, dado pelo docente ao aluno cego, é 

importante e faz parte de qualquer ambiente gamificado. Deve ser feito 

por meio de mensagens claras, que não sejam punitivas, mas sim 

incentivadoras.  

 

 
II. Contextualizar 

 

Todo conteúdo precisa ser contextualizado, fazer sentido para o 

aluno. A contextualização deve considerar a linguagem ao qual o aluno 

está habituado e o mundo ao qual ele pertence (BAKHTIN, 1981). A 

narrativa deve ser construída de forma a motivar e engajar o aluno. 

Para garantir o engajamento inicial, é preciso trabalhar com 

materiais que façam parte do cotidiano do aluno. Uma possibilidade é 

a utilização de embalagens para que o aluno possa identificar figuras 

geométricas nas bordas das embalagens. Os videntes fazem essa 

identificação pela visão, enquanto os cegos fazem pelo tato. 

Um outro material que pode ser utilizado é o jogo “engenheiro” 

(Figura 21). Suas formas geométricas auxiliam no reconhecimento das 
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figuras que estão sendo estudadas e podem ser relacionadas com a 

construção de casas e prédios.  

 

Figura 21 – Jogo engenheiro. 

 
Fonte: https://www.estrela10.com.br/jogo-brincando-de-engenheiro-n3-73-peas-
5277-6-xalingo-100012-p12252325 
 

Da mesma forma como apresentado no item anterior, um feedback 

constante precisa ser realizado. É através dele que se busca manter a 

motivação e o engajamento e são feitas as orientações para que ocorra 

a construção do conhecimento. 

Para contextualizar, o professor pode lançar mão de narrativa, ou 

seja, de histórias que possuem personagem, tempo, espaço e enredo que 

tenham significado. Independente do material utilizado, a narrativa 

precisa estar presentes no processo de aprendizagem. Devem ser 

utilizadas pelo professor para a contextualização dos conceitos 

estudados e fazer uso de enredos que envolvam os objetos que fizeram 

parte do processo de reconhecimento dos elementos básicos da 

geometria. 

A geometria plana é abstrata. Assim, tanto para cegos quanto para 

videntes, a utilização de materiais tridimensionais para o 

reconhecimento de figuras planas, é comum no contexto escolar. 

Mesmo estando prevista na BNCC essa forma de abordagem, para os 

cegos ela é importante pois permite o uso do tato e possibilita a relação 

entre as figuras planas e objetos do cotidiano. 
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III. Estrutura não linear 
 
 

A aprendizagem é o objetivo a ser atingido, o que exige que a 

narrativa seja orientada suficientemente para guiar o processo. 

Entretanto, devem ser abertas o suficiente para permitir a livre 

exploração, ou seja, deve ter uma estrutura não linear. 

Eco (1991) afirma que a forma como o material é organizado 

influencia no processo de aprendizagem. Essa organização pode seguir 

o conceito de obra em movimento, quando o início e o fim são 

determinados, porém o restante é composto por partes soltas, simples, 

móveis e intercambiáveis. Entretanto, são criadas de tal maneira que, 

independente da ordem de agrupamento, possuem um sentido completo 

(ECO, 1991). Dessa forma, essa organização dá ao aluno a 

possibilidade de utilizar caminhos diferentes, considerando seus 

conhecimentos anteriores e suas experiências vividas, para chegar ao 

objetivo final. 

Para utilizar o conceito de obra em movimento, dá a 

possibilidade de escolher quais tarefas realizar e qual trajetória seguir, 

considerando as habilidades e preferências. Isso resulta em uma 

sequência de atividades articuladas, mas de estrutura não linear 

(BUSARELLO, 2016). 

Ao utilizar a ideia de obra em movimento, desafios devem ser 

propostos para que os caminhos para os superar sejam decididos pelo 

aluno. Para isso, ele precisa ser capaz de retomar conceitos, discutir 

com colegas, pesquisar mais sobre o assunto. É o aluno que deve decidir 

por qual caminho seguir para que os objetivos de aprendizagem sejam 

alcançados. 

Por exemplo, para estudar trigonometria no triângulo retângulo, 

alguns conceitos precisam estar claros: triângulo, ângulos, triângulo 

retângulo, catetos, hipotenusas. Faz parte da prática docente rever esses 

conceitos antes de abordar um novo. Entretanto, nem sempre a maneira 

como são retomados esses conceitos, até mesmo pelo tempo disponível, 

é suficiente para todos os alunos. Materiais extras que contenham 

conceitos, exercícios, aplicações do conteúdo em problemas cotidianos, 
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devem estar à disposição dos alunos. Esses materiais são opcionais, 

acessíveis – do ponto de vista da inclusão – e o aluno decide o que 

precisa ser revisto. Isso não impede que o professor oriente essa revisão, 

indicando o que cada um deve estudar e qual caminho deve seguir. Para 

alunos cegos, materiais tateáveis devem estar à disposição. 

 

IV. Experiências vivenciadas 

 

Considerar as experiências vivenciadas pelo aluno, suas dificuldades e 

superações, as condições emocionais características do processo de 

exclusão, no caso dos cegos, suas necessidades específicas para 

aprendizagem, e construir propostas para a aprendizagem a partir dessas 

experiências, são fatores que contribuem para a motivação. Sempre é 

necessário lembrar que, sem motivação, não há afetividade e, sem 

afetividade, não há aprendizagem. Flores (2018) traz atitudes que 

professores podem tomar para demonstrar afetividade (Figura 22). 
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Figura 22 – Atitudes dos professores para demonstrar afetividade aos alunos. 

 

Fonte: Flores (2017, p. 107) 
 
Essas atitudes devem estar presentes no processo educativo com 

todos os alunos. Para os cegos, que pela deficiência passam por 

situações de exclusão, essas atitudes são ainda mais importantes. 

Para que seja feito com efetividade, é preciso que os professores 

estejam capacitados e que tenham o auxílio de uma equipe 

multidisciplinar. Essa equipe deve ser capaz de identificar as condições 

e experiências emocionais do aluno e orientar na tomada de decisões e 

planejamento docente. 

 

V. Colaboração 

 

Atividades colaborativas em equipes devem ser incentivadas. 

Para que dê certo, é preciso que o professor trabalhe a inclusão de forma 

natural, orientando para que todos percebam que o cego é capaz de fazer 

e de aprender.  
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A Figura 24 , apresentada a seguir, traz uma notícia do site da 

UFSC. A figura tem como objetivo complementar o título. É necessária 

uma mídia alternativa – que pode ser um texto –, que descreva a figura 

para o cego. Também pode ser lançado mão de uma imagem 

simplificada que possa ser tateada pelo cego e permita que ele 

compreenda a figura. 

 

Figura 24 – Imagem estática – exemplo. 

 
Fonte: https://ufsc.br/ (Acessada em 14/06/2019) 

 

 

Imagens em movimento: as imagens em movimento são 

vídeos, animações e scripts. Elas devem seguir algumas 

recomendações, propostas por Macedo (2010), as quais são 

apresentadas na Figura 25. Com o acesso às tecnologias, cada vez mais 

os professores têm lançado mão de vídeos que se encontram disponíveis 

na internet. Ao utilizar imagens em movimento, o professor precisa 

verificar se eles são acessíveis para os alunos cegos. 
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Figura 26 – Texto alternativo. 

 

 

Fonte: elaborada pela autora 
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Texto: No item anterior, foi tratado de texto quando esse for uma alternativa 

para mídias não textuais. Aqui, é tratado o texto como mídia principal. Todo 

texto, para que seja acessível para cegos, precisa seguir as recomendações de 

acessibilidade. As recomendações apresentadas na Figura 27 são para pessoas 

com deficiência visual, incluindo os cegos. Assim, amplia-se o número de 

pessoas atendidas seguindo essas recomendações, as quais foram criadas por 

Macedo (2010).  
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Figura 27 – Recomendações para criação de textos acessíveis para cegos. 

Fonte: elaborada pela autora 
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tal, o professor precisa conhecer a realidade em que o aluno está inserido e 

utilizá-la na elaboração dos materiais que serão utilizados 

- Regras: as regras precisam estar claras. Dentro de um contexto educacional, 

é preciso que as regras deixem claro como será o andamento do processo de 

aprendizagem. Incluídos aí estão os materiais que serão utilizados, as 

atividades que devem ser feitas, os prazos, as formas de avaliação. As regras 

devem ser seguidas por todos os envolvidos no processo de aprendizagem, 

incluindo o professor. Alterações podem ocorrer por vários motivos, 

incluindo o andamento do processo de aprendizagem. Cabe ao docente 

perceber e avaliar essas alterações e deixá-las claras para todos os envolvidos. 

- Feedback: no contexto educacional, feedbacks são necessários para o 

acompanhamento do processo de aprendizagem. Os feedbacks precisam ser 

dados constantemente, com linguagem clara, que faça parte do cotidiano do 

aluno. O feedback deve orientar e não punir, principalmente em casos de erro. 

Devem ser acompanhados de mensagens de incentivo para que não ocorra a 

desmotivação. O aluno precisa ter claro que o erro faz parte do processo de 

aprendizagem e que pode aprender muito com ele. Mesmo com os erros que 

ocorrem, ele precisa acreditar que é capaz de aprender. O feedback deve ser 

dado com afetividade. 

- Participação voluntária - significa que, ao utilizar a gamificação, o aluno 

está concordando com os itens anteriores, ou seja, com a meta, as regras e 

sistema de feedback propostos. 

Ao utilizar a gamificação no contexto educacional, principalmente 

para a inclusão de pessoas com deficiência visual, é recomendado que a 

pressão do tempo e sistemas de rankeamento não sejam utilizados. A pessoa 

cega, assim como as pessoas com outra deficiência, pode levar mais tempo 

que os demais para completar uma atividade que dependa do visual. Assim, 

sofrer a pressão passa a ser mais uma barreira para a aprendizagem, podendo 

ser até constrangedor. Já o rankeamento gera uma comparação, que é 

totalmente desnecessária e que pode dificultar a inclusão dos cegos na 

comunidade escolar. 
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Para atividades de aprendizagem gamificadas inclusivas, é 

recomendada a utilização dos seguintes elementos de jogos, além dos 4 

principais citados anteriormente:  

 

- contextos narrativos – no contexto dessas orientações, narrativa é uma 

história contada, que possui pelo menos um personagem, e que aborda o 

conteúdo sem deixar de lado a realidade do aluno e o mundo onde ele está 

inserido. 

- sistemas de comunicação paralela – comunicação paralela que utilize 

tecnologias é algo que já faz parte da rotina dos alunos. Sendo assim, o uso 

de aplicativos como WhatsApp devem ser incentivados para fins 

educacionais. Com isso, os alunos podem auxiliar um ao outro, criar redes de 

compartilhamento e trabalhar em equipe mesmo não estando no mesmo 

ambiente. 

 

- desafios – ao propor desafios, que podem ser problemas relacionados ao 

cotidiano do aluno, o professor deve ir aumentando o nível de complexidade. 

Desafios cumpridos implicam em nova etapa de aprendizagem.  Ao utilizar 

desafios para o avanço de níveis, é preciso que as mensagens de feedback 

sejam dadas de forma que a superação seja encarada como recompensa.  

 

Portanto, a utilização da gamificação na educação pode ser feita 

através de materiais simples, sem grandes recursos tecnológicos. Afinal 

gamificação não é um jogo, mas sim, a utilização de elementos de jogos em 

outros contextos. 

Até aqui, foi tratado sobre  orientações gerais que devem ser utilizadas 

pelos professores para facilitar que os alunos cegos aprendam geometria 

plana. 

 

Temas presentes na BNCC 

 

Esta seção trata especificamente dos temas abordados na BNCC sobre 

geometria plana. Eles estão divididos por tema e não por ano e cada tema 

pode estar presente em mais de um ano. 
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Tema: Localização e movimentação de objetos e de pessoas no espaço 

 

Esse tema está presente no primeiro, segundo e terceiro ano do Ensino 

Fundamental I e tem como objetivo a localização de pessoas e objetos no 

espaço em relação à sua própria posição e pontos de referência. As expressões 

à direita, à esquerda, em frente, atrás e mudanças de direção e sentido fazem 

parte desse tema, assim como o registro correto das informações. 

Nessa fase, para localização a partir da própria posição (à direita, à 

esquerda, em frente, atrás, em cima, embaixo), pode-se usar o geoplano e 

objetos que, enfileirados, podem ser utilizados para identificar qual a posição 

em relação a outro. 

A Figura 30 mostra uma bandeja de ovos que pode ser usada para 

simular um geoplano. Com massinha de modelar foram criados pequenos 

objetos. Esse material pode ser utilizado para identificar as posições de um 

objeto em relação ao outro. 

 
 

Figura 30 – Localização de objetos. 

 
Fonte: produzida pela autora 
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No primeiro ano, posições relativas utilizando a própria pessoa como 

referência são trabalhadas. No segundo ano, o avanço está em localizar 

pessoas e objetos em relação a mais de um ponto de referência. Nessa fase, 

os deslocamentos, fazendo mudança de direção e sentido são trabalhados. 

Para tal, o professor deve fazer uso de materiais concretos e evitar o uso de 

quadro e pincel. Assim, o mesmo material utilizado pelo cego, será utilizado 

pelo vidente. 

Desafios que utilizem deslocamentos devem fazer parte das atividades 

propostas. 

O material da Figura 31 foi produzido com um pedaço de madeira e 

massinha de modelar. Com ele, deslocamentos e posições relativas entre 

objetos (direita, esquerda, atrás, na frente), podem ser trabalhados. O 

professor pode criar desafios onde o aluno tem que sair de um ponto e chegar 

no outro, trabalhando as posições e criando problemas que precisam ser 

solucionados para poder avançar no caminho até o ponto de chegada. 

 

Figura 31 – Movimentação no plano. 

 
Fonte: produzida pela autora 
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Tema: Esboço de roteiros e plantas simples 

 

Esse tema é iniciado no segundo ano do Ensino Fundamental I e a 

BNCC prevê que sejam esboçados roteiros, incluindo pontos de referência, 

entradas e saídas. 

Para abordar esse tema, devem ser utilizadas maquetes e croquis.  

Esses materiais são os mesmos para o cego e para o vidente e podem ser 

construídos como nas Figuras 30 e 31. A diferença é a forma como cada um 

trabalhará com os materiais. O cego precisa utilizar o tato e da descrição para 

compreender o significado do que está sendo apresentado.  

Nesse cenário. a gamificação pode estar presente. Para tal, a narrativa 

pode contar histórias e, a partir delas, o conhecimento vai sendo construído. 

A criação de desafios, juntamente com a narrativa, tem como objetivo manter 

o engajamento e a motivação. O professor deve ainda incentivar o trabalho 

colaborativo através de desafios/problemas que devem ser, obrigatoriamente, 

trabalhados em equipes.  O feedback é essencial, deve ser constante e ter como 

principais objetivos facilitar a aprendizagem, manter o aluno engajado e 

motivado. 

O feedback deve ser dado com mensagens incentivadoras. Em caso de 

acerto pode ser uma mensagem como: “Parabéns! Você acertou e pode seguir 

em frente!”. Em caso de erro, as mensagens precisam manter a motivação e 

orientar. Por exemplo: “Você não acertou. Que tal rever o conceito de ...?” 

Com ele você poderá entender melhor o que precisa ser feito/compreendido 

nesse momento. Vamos lá?!?! Você consegue!!”. 

 

Tema: Figuras geométricas planas 

 

As figuras geométricas planas fazem parte do conteúdo estudado em 

todos os anos do Ensino Fundamental. De acordo com a BNCC, o conteúdo 

é abordado, durante os anos, na seguinte ordem: 
 

- Reconhecer as figuras geométricas planas. 

- Classificar as figuras (círculo, quadrado, retângulo e triângulo). 
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- Reconhecer e analisar as características de algumas figuras geométricas 

planas (quadrado, retângulo, triângulo e paralelogramo). Essas características 

envolvem a identificação de lados (quantidades, posições relativas e 

comprimento) e os vértices, e também reconhecimento de figuras 

congruentes. 

- Paralelismo e perpendicularismo. 

- Estudo de polígonos no plano cartesiano. 

- Estudo de triângulos. 

- Construções geométricas e polígonos regulares. 

 

O estudo das figuras geométricas planas deve ser realizado com 

materiais que possam ser utilizados por cegos e videntes. Para isso é preciso 

lançar mão de materiais que possam ser tateados, como o alto relevo, o 

material 3D, EVA e objetos que façam parte do cotidiano. 

O geoplano também deve ser utilizado. O professor pode construir um 

geoplano com materiais alternativos, como por exemplo, bandejas de ovos 

(Figura 32) ou mesmo com um pedaço de madeira e pregos (Figura 33).  

 

Figura 32 – Geoplano com bandeja de ovos. 

 
Fonte: produzida pela autora 
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Figura 33 – Geoplano com madeira e pregos. 

 
Fonte: produzida pela autora 

 

Todas as estratégias apresentadas na primeira parte dessas orientações 

devem ser utilizadas. 

 

Tema: Ângulos e simetria de reflexão 

 

Para a abordagem desses conceitos, os materiais utilizados devem ser 

os mesmos para cegos e videntes. Ambos podem utilizar materiais que podem 

ser tateados, incluindo as dobraduras. Desafios em equipes podem ser 

utilizados para que haja motivação. 

Outras estratégias podem ser utilizadas, como gamificação e as 

tecnologias. Ambas auxiliam na motivação e no engajamento e devem seguir 

as recomendações de acessibilidade. 

Objetos que são conhecidos e fazem parte do cotidiano devem ser 

utilizados para a assimilação e podem lançar mão de problemas/desafios, e 

narrativa para auxiliar no processo de aprendizagem. As Figura 34, Figura 35, 

Figura 36 e Figura 37 podem ser utilizadas para que o aluno conheça formas 

geométricas como quadrado, retângulo e círculo. Outros objetos também 

devem ser utilizados para reconhecimento de outras figuras. 
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Figura 34 – Caixa de leite. 

 

 

Fonte: https://pt.freeimages.com/photo/milk-container-1507753 
 

 
 
 

Figura 35 – Xícara de café. 

 

 

Fonte: https://stocksnap.io/photo/LCSVGGSNP4 
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Figura 36 – Mesa. 

 

Fonte: https://stocksnap.io/photo/COLNBLKDRA 
 
 

Figura 37 – Caixa de papelão. 

 

Fonte: https://pt.vecteezy.com/arte-vetorial/221608-design-de-cart-o-fr-gil 
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Tema: Congruência de figuras geométricas planas 

 

O uso de malhas quadriculadas, conforme consta na BNCC, pode ser 

realizado desde que seja possível o uso do tato. Recomendamos o uso do 

geoplano em substituição à malha quadriculada desenhada em um papel. 

A motivação pode ser incentivada pela utilização da gamificação, 

focando nos desafios e na narrativa. 

 

Tema: plano cartesiano 

O plano cartesiano deve ser substituído por um geoplano. Assim, os 

cegos poderão usar o tato na construção do conhecimento.  O professor deve 

orientar e auxiliar na imitação para que a aprendizagem ocorra.  

Com o reconhecimento do plano cartesiano a partir do geoplano, 

novamente tem-se o estudo das localizações e das mudanças de direção. Com 

o plano cartesiano, esse estudo é mais formal. É preciso que se tenha uma 

estrutura não linear, ou seja, o aluno precisa ter condições de rever qualquer 

conceito que já tenha sido estudado em anos anteriores e que sejam 

importantes para a fase atual.  

Para exemplificar, será considerada a aprendizagem de triângulos que 

acontece no nono ano do Ensino Fundamental. O aluno deve ser ter acesso 

aos conteúdos estudados anteriormente, principalmente aqueles que tratam da 

definição e das propriedades ligadas aos lados e aos ângulos. Isso pode ser 

feito por meio de materiais disponibilizados digitalmente, que possam ser 

facilmente acessados. Além disso, para os alunos cegos, materiais tateáveis 

devem estar sempre disponíveis. 

Recomendação final 

Para verificar se houve aprendizagem, é necessário que as figuras 

sejam reconhecidas e utilizadas em outros contextos. Por exemplo, 

reconhecer em um desenho de uma casa as formas geométricas. Para que isso 

ocorra, é preciso que as formas geométricas sejam utilizadas em outros 

contextos. Para tal, o professor pode propor a construção de outros objetos 
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com as mesmas formas. O mesmo material utilizado para os cegos, pode ser 

utilizado pelos demais alunos. 

Quanto ao uso de tecnologias digitais, elas devem obedecer às 

diretrizes de acessibilidade. Entretanto, quando se trata da aprendizagem de 

geometria pelo cego, apenas a tecnologia não é suficiente. É necessário lançar 

mão de objetos que possam ser tateados pelo cego para a leitura/compreensão 

dos dados geométricos. Nesse caso, a tecnologia digital é a mesma e o cego 

terá o apoio também de materiais tateáveis. 
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5. RESULTADOS 

 

Um de seus resultados desta tese é proporcionar e discutir a utilização das diretrizes de 

acessibilidade de Macedo (2010) em contextos não digitais. A autora trabalha com o meio 

digital, mas para que o objetivo dessa tese fosse cumprido, foi necessária a inclusão do tato para 

que o aluno cego possa construir o conhecimento. Foi a partir do desenvolvimento de um grupo 

focal que se identificou que, para o cego, o tato é necessário para a compreensão de muitos 

conceitos trabalhados na Educação Básica. 

Macedo (2010) trabalha com seis mídias digitais: textos, imagens estáticas, imagens em 

movimento, tabelas, gráficos e áudio. No caso do cego, a adaptação do áudio não é necessária. 

Assim, essa mídia não foi considerada nessa tese. 

Para a construção de textos acessíveis, as diretrizes de Macedo (2010) podem ser 

utilizadas mesmo em contextos não digitais. A autora trata da forma como os textos devem ser 

construídos. Esses devem ser claros, precisos, com linguagem acessível, pontuação adequada, 

com títulos e subtítulos identificados. Essas características tornam os textos mais 

compreensíveis para os cegos e devem ser aplicadas em qualquer contexto, incluindo os não 

digitais. 

Algumas diretrizes de Macedo (2010) para textos devem ser utilizadas apenas em 

contextos digitais, como por exemplo, fundo de cor sólida e opção em preto e branco. Embora 

para o cego seja indiferente a adoção desses itens, para o aluno com baixa visão, eles fazem a 

diferença. Mesmo essa tese tendo como foco o aluno cego, a inclusão é pensada de forma a 

atingir o maior número de pessoas possíveis, incluindo aqueles sem deficiência. 

As imagens estáticas devem ter uma mídia alternativa e uma versão simplificada para 

impressão tátil para que os cegos possam compreendê-la. Cabe lembrar que Macedo (2010) 

trabalha com figuras de forma geral. Nesta tese, porém, as figuras são geométricas e 

relacionadas a conteúdos previstos para a Educação Básica. Ao tratar de impressão tátil, é 

possível utilizar materiais alternativos e em alto relevo ou tridimensionais para que o aluno 

possa tatear e assim reconhecer o que está tendo contato. Dessa forma, o aluno cria suas 

memórias visuais e vai construindo o conhecimento. 

Embora Macedo (2010) trabalhe apenas com imagens em movimento no ambiente 

digital, considera-se, neste trabalho, como imagem em movimento o que ocorre em sala de aula. 

O cego precisa que tudo seja adaptado para que possa compreender o que está ocorrendo, 

incluindo a linguagem que está sendo utilizada. Ao utilizar o tato, em situações onde apenas a 

visão era utilizada, novas habilidades são necessárias e precisam ser desenvolvidas. 
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Tabelas e gráficos, na forma digital como são tratados por Macedo, também precisam 

ser adaptados. Em sala de aula, nem sempre a forma digital está disponível. Muitas vezes o 

professor lança mão de figuras impressas ou mesmo do quadro branco. Para o cego, gráficos e 

tabelas também podem ser adaptados para o alto relevo de forma que o tato seja utilizado. 

As diretrizes de Macedo tratam da criação de objetos de aprendizagem para ambientes 

digitais. Essa tese vai além e mostra que tais diretrizes podem ser utilizadas também em 

contextos não digitais, em situações cotidianas do ambiente escolar. Podem, e devem em 

algumas situações, serem juntadas ao tato como forma de facilitar a construção do 

conhecimento. 

O tato deve ser incluído na construção do conhecimento de forma cuidadosa e orientada. 

Uma forma de fazê-lo é através das sensações musculares que, de acordo com Piaget (2006), 

são suficientes para a percepção da ocorrência de movimentos. Para tal, a Figura 20 mostra 

como o tato deve ser trabalhado, permitindo a interação entre sujeito e objeto. A forma 

apresentada permite que o cego perceba como ocorre cada movimento através do ombro, 

cotovelo, punho, mão e dedos. É um movimento feito conjuntamente entre o cego e um vidente 

que tem como função facilitar a construção do conhecimento. Esse vidente pode ser o professor 

ou, até mesmo, um colega de classe. 

Quanto à utilização da gamificação, essa também pode ocorrer fora do ambiente digital. 

Embora ela tenha surgido a partir dos jogos digitais, elementos de jogos podem estar presentes 

em qualquer contexto. Ao trabalhar com desafios, feedbacks, regras claras e objetivos tem-se a 

presença da gamificação. No contexto dessa tese, que trata da aprendizagem de geometria pelos 

cegos, apenas o meio digital não é suficiente. É necessário que o tato seja utilizado para que o 

aluno possa construir o conhecimento. Assim, o tato precisa ser incluído em situações onde a 

gamificação está presente sempre que houver algum aluno cego. 

Piaget desenvolveu a Teoria da Abstração Reflexionante sem diferenciar as pessoas com 

deficiência. Entretanto, trata das sensações musculares, que nessa tese são utilizadas para a 

construção do conhecimento geométrico pelos cegos, através do tato. Essas sensações 

musculares permitem uma interação entre sujeito e objeto.  

Embora essa tese tenha sido desenvolvida sob a ótica construtivista, na escola regular o 

professor tem seu papel. Cabe a ele adaptar sua prática para que ocorra a construção do 

conhecimento e que a inclusão dos alunos seja feita de maneira efetiva. Como resultado do 

Delphi, as orientações aqui propostas auxiliam nessa adaptação e, consequentemente, na 

inclusão do aluno cego. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, as deficiências são consideradas pelo seu viés social. Assim, o que se 

espera é que ela contribua com a inclusão das pessoas com deficiência através de um olhar para 

os cegos, que não possuem outra deficiência associada, e que frequentam a escola regular. 

Para construir orientações, para a aprendizagem de pessoas cegas, escolheu-se uma área 

da Matemática abordada na Educação Básica: a Geometria Plana. A Geometria tem como 

particularidade o fato de que, para auxiliar o aluno na construção do conhecimento, o professor 

lança mão de figuras. Essas, na maioria das vezes, são desenhadas, a mão livre no quadro negro, 

e tornam-se uma barreira para as pessoas cegas. A Geometria Plana é abstrata e é preciso criar 

estratégias para que os conceitos que a compõem possam ser compreendidos tanto por videntes 

quanto por cegos.  

Por considerar a inclusão de pessoas com deficiência uma questão social, é que as 

orientações construídas podem, e devem, ser utilizadas pelo professor para todos os alunos. Ao 

trabalhar com todos, o professor estará de fato realizando a inclusão. 

Para a construção das orientações foram utilizados como aporte teórico: 

- Abstração Reflexionante; 

- Diretrizes de acessibilidade para objetos de aprendizagem; 

- Gamificação. 

Nas orientações, a construção do conhecimento é facilitada por meio de narrativa. Essas 

devem ser pensadas de tal modo que o enredo envolva o aluno, independente de ele ter ou não 

uma deficiência. Para o cego, a narrativa é mais uma possibilidade para que ele desenvolva um 

sentimento de pertencimento, ao grupo. Para tal, o professor deve considerar a experiência 

vivenciada pelos alunos. Deve utilizar linguagem clara 31  e acessível, que todos possam 

compreender. 

Além disso, com o desenvolvimento desta pesquisa, percebeu-se que conhecer as 

experiências vivenciadas e as trajetórias de vida dos alunos auxiliam na criação laços afetivos, 

e facilita o envolvimento dos alunos no processo de aprendizagem. Principalmente para o cego, 

que não vê as expressões faciais e os gestos, é essencial que ele sinta confiança nas pessoas que 

 
31 Diretrizes de acessibilidade para objetos de aprendizagem (MACEDO, 2010) 
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fazem parte de sua rotina, incluindo seus professores. Para o cego, não existe aquela primeira 

impressão ao olhar. 

A narrativa serve tanto para auxiliar na facilitação do processo de construção do 

conhecimento quanto para motivar e envolver o aluno. Elas devem ser criadas com linguagem 

simples e sem metáforas. É difícil para o cego compreender as metáforas pois ele não vê a 

diferença entre os objetos. 

O enredo, que compõe a narrativa, deve ir facilitando para construção do conhecimento. 

Inicia motivando, tentando engajar. Para as pessoas cegas, vai auxiliar na primeira impressão 

sobre o conteúdo que será trabalhado. O simples fato de não haver diferenciação, de utilizar o 

mesmo material, a mesma metodologia, é o que faz com que o cego se sinta incluído. Com isso, 

as barreiras existentes para a construção do conhecimento começam a ser quebradas. 

A narrativa vai contando uma história e, através dela, facilitando a construção do 

conhecimento. Os conceitos devem aparecer a partir de situações cotidianas. A utilização de 

desafios, presentes na narrativa, deve contribuir para que o aluno, continue engajado e 

motivado. 

Para a construção do conhecimento geométrico na Educação Básica, considerando a 

inclusão de alunos cegos, devem ser utilizados objetos tridimensionais ou em alto relevo. 

Mesmo esse material estando fora da abrangência da Geometria Plana, ele é necessário para 

que o cego possa ver32 o que está sendo abordado. Esse material também deve ser utilizado 

pelos videntes; o que muda é que os videntes farão o reconhecimento utilizando a visão e os 

cegos farão pelo tato. 

O tato é um sentido muito utilizado pelos cegos. Ele não está presente nas diretrizes de 

acessibilidade para objetos de aprendizagem, propostas por Macedo. Nesta tese, além das 

diretrizes de Macedo (2010), o tato foi utilizado na construção das orientações. A autora utiliza 

nas suas diretrizes, texto, imagens e tabelas. Entretanto, nem sempre esses são suficientes, como 

no caso do estudo da Geometria Plana. Nas orientações apresentadas como resultado desta tese, 

o tato foi acrescentado às diretrizes de Macedo (2010). Para o objetivo proposto, as diretrizes 

de Macedo (2010) foram necessárias, mas não suficientes. 

Utilizar o tato para o reconhecimento geométrico é algo que pode ser realizado tanto 

pelo enredo, que está sendo utilizado, quanto pelo professor.  

 
32 O termo ver é comum entre os cegos. 
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Para que haja construção do conhecimento, o aluno deve ser capaz de reconhecer um 

elemento geométrico quando esse é apresentado em outro contexto. Esse reconhecimento, no 

caso das figuras geométricas, é realizado pelo tato. 

Acrescentar o tato não foi algo realizado de forma aleatória. Para isso, foi utilizado o 

conceito de interação de Piaget (2006), no qual a construção do conhecimento ocorre através 

de uma relação entre sujeito (aluno) e objeto. Essa relação considera o que o sujeito já conhece 

e suas experiências anteriores e o que o objeto representa. Como consequência, além de 

reconhecer os objetos em outros contextos, ou em outros locais (deslocamentos), o aluno deve 

ser capaz de utilizá-los para resolver problemas (desafios).  

A criança faz uso da imitação no seu desenvolvimento. O que diferencia o cego do 

vidente é a forma como essa imitação é feita. A criança vidente imita, principalmente, a partir 

do que ela vê. Já a criança cega, precisa de uma outra pessoa que a auxilie, a faça sentir, imitar 

um movimento. Para tal, é preciso que as pessoas que são responsáveis pela criança cega 

acreditem que ela é capaz e a estimulem sempre. Assim, as dificuldades que muitos cegos têm 

pela falta de experiência podem ser minimizadas ou até eliminadas. Como consequência, o cego 

vai criando mais autonomia e independência em suas atividades cotidianas e, por conseguinte, 

na vida escolar. 

Para a construção do conhecimento geométrico, o aluno deve (re)conhecer um objeto 

em outros contextos e conseguir utilizar o conhecimento aí envolvido para resolver problemas 

(desafios). O reconhecimento de elementos geométricos em outros contextos, a partir de suas 

características percebidas no processo de aprendizagem, faz com que se tenha um 

Reflexionamento. Isso envolve elevar o nível do conhecimento que está sendo construído a um 

outro patamar. Quando o que estava no plano inferior for reconstruído, reutilizado nesse plano 

superior é que se tem a Reflexão. Esses dois, Reflexionamento e Reflexão, são complementares 

e formam a Abstração Reflexionante. 

A Abstração Reflexionante exige um maior esforço pois envolve uma constante relação 

entre abstração e generalização, imitação e acomodação. A construção do conhecimento por 

meio das Abstração Reflexionante requer que o aluno perceba características que estão 

presentes no objeto de estudo, generalize, utilize em outros contextos, reorganize suas 

percepções acerca de seu objeto de estudo. Após isso, nessa ordem, o ciclo recomeça. É, pois, 

um processo cíclico. Este processo é guiado por narrativa que facilita a construção do 

conhecimento. Sendo assim, todas as etapas da Abstração Reflexionante devem ser guiadas por 

narrativa, as quais são elaboradas de forma acessível, utilizando as diretrizes de acessibilidade 

de Macedo (2010) e objetos tateáveis. 
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Paralelamente, está a gamificação. Diferenciou-se, aqui, jogo de gamificação. A 

gamificação utiliza alguns elementos de jogos, não todos, fora do contexto de jogos, ou sejam 

com outro objetivo que não é o jogo. A narrativa, que facilita o processo de construção do 

conhecimento, é um elemento de gamificação. Ao facilitar esse processo, desafios vão sendo 

lançados. Isso é necessário para que, tanto aluno quanto professor, saibam se houve 

reconhecimento dos elementos da Geometria Plana, se os conceitos estão sendo abstraídos e 

utilizados na resolução de problemas (desafios). Essas etapas vão ao encontro da definição de 

Abstração Reflexionante, que é a junção do Reflexionamento (quando o que é extraído de um 

patamar inferior é projetado sobre um patamar superior) e da Reflexão (que é a reconstrução e 

reorganização do conhecimento, sobre o patamar superior, a partir do que foi transferido do 

patamar inferior).  

Para cada resposta dada pelo aluno, cego ou vidente, é necessário que ele receba um 

feedback (elemento de jogo). Esse feedback tem como objetivo verificar se algo foi realizado 

corretamente e orientar quando algo não está correto e manter o aluno motivado. 

Estes temas: narrativa, gamificação, Abstração Reflexionante e diretrizes de 

acessibilidade, são indissociáveis no contexto deste trabalho. O conhecimento é construído pelo 

viés da Abstração Reflexionante, facilitado por narrativa, as quais são elaboradas seguindo as 

diretrizes de acessibilidade (incluindo o tato) e elemento de jogos (gamificação). 

A construção das orientações considerou o resultado de um grupo focal composto por 

cegos congênitos que frequentam ou frequentaram a escola regular. A experiência desse grupo 

permitiu compreender a forma como ocorre a aprendizagem da Geometria Plana na sala de aula. 

Os relatos foram difíceis do ponto de vista da inclusão pois as necessidades de aprendizagem 

desses alunos muitas vezes não são consideradas. Com o Grupo Focal, a importância de objetos 

tateáveis foi reforçada. 

Para a avaliação das orientações foi utilizado o Método Delphi. Como especialistas para 

a avaliação foram considerados professores de Matemática que tem ou tiveram alunos cegos. 

As orientações foram bem avaliadas e apontaram para a necessidade de capacitação para os 

professores. 

Os resultados encontrados no Grupo Focal e no Delphi chamam a atenção para alguns 

pontos: 

- a quantidade de alunos em sala de aula traz dificuldade para que o professor dê uma 

atenção mais direcionada para o aluno cego; 

- os professores não estão preparados para trabalhar com alunos cegos. 
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Por fim, o objetivo desta tese, que foi desenvolver orientações para que os professores 

facilitem a construção do conhecimento geométrico pelos alunos cegos, fundamentados na 

teoria de Piaget, utilizando as diretrizes de acessibilidade para objetos de aprendizagem de 

Macedo e a gamificação como estratégia motivacional foi cumprido. 

 

6.1 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Nesta tese, foram elaboradas orientações para que os professores possam facilitar a 

construção do conhecimento geométrico pelos cegos. Para tal, foi utilizada a teoria 

construtivista de Piaget, a gamificação e diretrizes de acessibilidade. Essas orientações foram 

avaliadas por especialistas pela técnica Delphi. Esses especialistas são professores de 

Matemática que tem, ou tiveram, alunos cegos. 

Na avaliação das orientações, foi solicitado que os especialistas fizessem uma proposta 

de abordagem para dois conteúdos a partir das orientações. Houve limitação de tempo para que 

essas abordagens fossem utilizadas e testadas em uma turma regular que tenha um ou mais 

alunos cegos. A avaliação feita pelos especialistas foi baseada na experiência de cada um. 

Dentre tantas deficiências, nesta tese foi trabalhado apenas com cegos congênitos 

porque esses não possuem memória visual. Essa limitação se deu pelo tempo disponível pois 

cada deficiência tem suas especificidades. 

 

6.2 CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA 

 

A condução do projeto por meio da Design Science Research trouxe as seguintes 

contribuições: 

- permitiu identificar dentro dos conceitos estudados, as contribuições de cada uma delas para 

o tema da pesquisa; 

- por meio de uma RSL foi possível mapear trabalhos anteriores que tinham afinidade com o 

tema da pesquisa. 

- utilização da teoria da Abstração Reflexionante para a construção do conhecimento 

geométrico pelos cegos; 

- ampliação das diretrizes de Macedo (2010) ao utilizar o tato em conjunto com outras mídias; 

- utilização das diretrizes de Macedo em contextos não digitais; 

- contribuição com a educação inclusiva através da proposição das orientações; 
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- as orientações podem ser utilizadas para capacitação dos professores; 

- mostram como o tato pode ser utilizado para a construção da memória visual do cego. 

 
 
6.3 TRABALHOS FUTUROS 

 

Considerando as limitações desta tese e o fato de o tema não estar esgotado, sugere-se 

os seguintes trabalhos futuros: 

- considerando que as orientações foram testadas com professores de Matemática que já tiveram 

alunos cegos, propostas de aulas podem ser construídas e testadas em turmas regulares que 

tenham alunos cegos; 

- esta tese tratou apenas do conteúdo de geometria plana na Educação Básica. Sugere-se 

construir objetos de aprendizagem acessíveis que integrem mídias digitais e materiais táteis, 

envolvendo também outros conteúdos de Matemática e outras áreas do conhecimento; 

- considerando que essa tese está limitada à cegos congênitos, ampliar as orientações tanto para 

outros tipos de deficiência visual quanto para outras deficiências; 

- criar estratégias para que os trabalhos realizados na academia cheguem na comunidade 

escolar.  
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APÊNDICE A - Revisão Sistemática da Literatura 

 
Especificação da revisão  

 
Através de um método de pesquisa quantitativa, sem metanálise, foi realizada uma 

revisão sistemática de literatura com o objetivo de identificar trabalhos que poderiam 

contribuir teoricamente com a pesquisa. A busca foi apenas eletrônica e limitada às 

seguintes bases de dados: 

- Scielo 

- Scopus 

- Web of Science 

- Portal de periódicos CAPES 

 

Considerando o problema de pesquisa, os termos de busca utilizados foram os 

seguintes: 

- Learning object 

- Accessibility 

- Plane geometry 

- Gamification 

- Blind 

- Constructivism 

- Piaget 

 

O período investigado, para os termos learning object, accessibility, plane 

geometry, gamification e blind, foi de janeiro de 2012 a maio de 2019 (última atualização) 

e seguiu os seguintes passos: 

 

1. Em uma primeira etapa, os termos de busca foram combinados, por meio do operador 

booleano AND, dois a dois. Numa segunda etapa, foram combinados três a três. E numa 

última etapa, foram combinados todos simultaneamente. Nesta última etapa, não foram 

encontrados resultados. Os trabalhos encontrados foram chamados de Identificados. 

 

2. Critérios de inclusão e exclusão foram definidos.  Foram incluídos apenas trabalhos 

que pertenciam à classe de temas que estavam alinhados com o tema da pesquisa, ou seja, 
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com educação e aprendizagem. Os trabalhos selecionados nessa fase foram chamados de 

Aplicadas as constrições. 

 

3. Com os trabalhos que restaram, foram realizadas, primeiramente, a análise dos títulos 

e, posteriomente, dos resumos.Os trabalhos selecionados foram chamados de 

Selecionados. 

 

4. A leitura desses trabalhos foi realizada e, os que contribuíram com o tema da pesquisa, 

foram chamados de Incluídos. 

Por fim, foram retirados os trabalhos repetidos e o resultado final da busca está 

apresentado no Quadro 2. 
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Resultados da expressão de busca 1 

 

Expressão de busca 1.1 

“learning object” AND “accessibility” 

 

Scopus 

• Identificados: 79   
• Aplicadas as constrições: 72 
• Selecionados: 18    
• Incluídos:    9  

Scielo: 

• Identificados: 6   
• Aplicadas as constrições: não 

foram aplicadas 
• Selecionados: 1  
• Incluídos:   0  

 

Web of Science: 

• Identificados: 26  
• Aplicadas as constrições: 11 
• Selecionados: 5   
• Incluídos:   2  

 

Portal de periódicos CAPES: 

• Identificados: 266  
• Aplicadas as constrições: 43 
• Selecionados: 7  
• Incluídos:   0 
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Expressão de busca 1.2 

“learning object” AND “plane geometry” 

Scopus 

• Identificados: 0 

Scielo: 

• Identificados: 0 

Web of Science: 

• Identificados: 0 

 

 

Portal de periódicos CAPES: 

• Identificados: 2  
• Aplicadas as constrições: não 

aplicadas 
 

 

• Selecionados: 0 
• Incluídos: 0   

 

 

Expressão de busca 1.3 

“learning object” AND “gamification” 

 

Scopus 

• Identificados: 23  
• Aplicadas as constrições: não 

foram aplicadas 
• Selecionados: 12  
• Incluídos:   10  

Scielo: 

• Identificados: 0 
 

 

 

 

 

 

 

Web of Science: 

• Identificados: 10   
• Aplicadas as constrições: não 

aplicadas 
• Selecionados: 6    
• Incluídos:   5  

 

Portal de periódicos CAPES: 

• Identificados: 30  
• Aplicadas as constrições: não 

aplicadas 
• Selecionados: 3  
• Incluídos:  0  
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Expressão de busca 1.4 

“learning object” AND “blind” 

 

Scopus 

• Identificados: 11 
• Aplicadas as constrições: não 

aplicadas 
• Selecionados: 3    
• Incluídos:    3  

Scielo 

• Identificados: 0 

 

 

 

Web of Science 

• Identificados: 4   
• Aplicadas as constrições: não 

aplicadas 
• Selecionados: 2  
• Incluídos:   2  

 

 

Portal de periódicos CAPES 

• Identificados: 178  
• Aplicadas as constrições: 2 
• Selecionados: 1  
• Incluídos:  1  

 

 

Expressão de busca 1.5 

“accessibility” AND “plane geometry” 

Scopus 

• Identificados: 0 
 

 

Scielo 

• Identificados: 0 

 

 

Web of Science 

• Identificados: 0  

 

Portal de periódicos CAPES 

• Identificados: 52  
• Aplicadas as constrições: 5 
• Selecionados: 0  
• Incluídos:  0
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Expressão de busca 1.6 

“accessibility” AND “gamification” 

 

Scopus 

• Identificados: 59 
• Aplicadas as constrições: 14 
• Selecionados: 5   
• Incluídos:    4  

Scielo 

• Identificados: 0 

 

Web of Science 

• Identificados: 36   
• Aplicadas as constrições: 17 
• Selecionados: 6  
• Incluídos:   5  

 

Portal de periódicos CAPES 

• Identificados: 533  
• Aplicadas as constrições: 0 

 

 

Expressão de busca 1.7 

“accessibility” AND “blind” 

 

Scopus 

• Identificados: 1021 
• Aplicadas as constrições: 7 
• Selecionados: 2  
• Incluídos:    0 

Scielo 

• Identificados: 19 
• Aplicadas as constrições: 3 
• Selecionados: 0  
• Incluídos:    0 

 

 

 

Web of Science 

• Identificados: 709 
• Aplicadas as constrições: 4 
• Selecionados: 0  

 

Portal de periódicos CAPES 

• Identificados: 12120  
• Aplicadas as constrições: 0 
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Expressão de busca 1.8 

“gamification” AND “plane geometry” 

 

Scopus 

• Identificados: 0 

Scielo 

• Identificados: 0 

Web of Science 

• Identificados: 0  

Portal de periódicos CAPES 

• Identificados: 0 

 

 

Expressão de busca 1.9 

“blind” AND “plane geometry” 

 

Scopus 

• Identificados: 6 
• Aplicadas as constrições: não 

aplicadas 
• Selecionados: 1  
• Incluídos:    0 

Scielo 

• Identificados: 0 

 

Web of Science 

• Identificados: 5 
• Aplicadas as constrições: não 

aplicadas 
• Selecionados: 0  

Portal de periódicos CAPES 

• Identificados: 77  
• Aplicadas as constrições: 0 
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Expressão de busca 1.10 

“blind” AND “gamification” 

 

Scopus 

• Identificados: 27 
• Aplicadas as constrições: não 

aplicadas 
• Selecionados: 2  
• Incluídos: 1 

Scielo 

• Identificados: 0 
 

 

 

Web of Science 

• Identificados: 17 
• Aplicadas as constrições: 5 
• Selecionados: 1  
• Incluídos:    1 

 

Portal de periódicos CAPES 

• Identificados: 246 
• Aplicadas as constrições: 12 
• Selecionados: 1  
• Incluídos:    1

 

 

Resultados da expressão de busca 2 

 

Expressão de busca 2.1 

“learning object” AND “accessibility” AND “plane geometry” 

 

Scopus 

• Identificados: 0 
Scielo: 

• Identificados: 0 

Web of Science: 

• Identificados: 0  

Portal de periódicos CAPES: 

• Identificados: 0 
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Expressão de busca 2.2 

“learning object” AND “accessibility” AND “gamification” 

 

Scopus 

• Identificados: 4  
• Selecionados: 4    
• Incluídos:    4  

Scielo: 

• Identificados: 0 

 

 

Web of Science: 

• Identificados: 3  
• Selecionados: 3    
• Incluídos:    3  
 

Portal de periódicos CAPES: 

• Identificados: 5  
• Selecionados: 0    
• Incluídos:   0 

 

Expressão de busca 2.3 

“learning object” AND “accessibility” AND “blind” 

 

Scopus 

• Identificados: 7  
• Selecionados: 5   
• Incluídos:    2  

Scielo 

• Identificados: 0 

 

 

Web of Science 

• Identificados: 1 
• Selecionados: 1  
• Incluídos:    1  

Portal de Periódicos Capes 

• Identificados: 25 
• Após constrições: 13 
• Selecionados: 4  
• Incluídos:    2 
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Expressão de busca 2.4 

“learning object” AND “plane geometry” AND “gamification” 

 

Scopus 

• Identificados: 0 
Scielo 

• Identificados: 0 
 

Web of Science 

• Identificados: 0 
Portal de periódico CAPES 

• Identificados: 0 

 

 

Expressão de busca 2.5 

“learning object” AND “plane geometry” AND “blind” 

 

Scopus 

• Identificados: 0 
Scielo 

• Identificados: 0 
 

Web of Science 

• Identificados: 0 
Portal de periódico CAPES 

• Identificados: 0 
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Expressão de busca 2.6 

“learning object” AND “gamification” AND “blind” 

 

Scopus 

• Identificados: 1 
• Selecionados: 1  
• Incluídos:   1  

Scielo 

• Identificados: 0 
 

Web of Science 

• Identificados: 1 
• Selecionados: 1  
• Incluídos:   1  

Portal de periódico CAPES 

• Identificados: 2 
• Selecionados: 0  
• Incluídos:   0 

Expressão de busca 2.7 

“accessibility” AND “plane geometry” AND “gamification” 

Scopus 

• Identificados: 0 
Scielo 

• Identificados: 0 
 

Web of Science 

• Identificados: 0 
Portal de periódicos Capes 

• Identificados: 0 

Expressão de busca 2.8 

“accessibility” AND “plane geometry” AND “blind” 

 

Scopus 

• Identificados: 0 
Scielo 

• Identificados: 0 

Web of Science 

• Identificados: 0 
Portal de periódicos Capes 

• Identificados: 6 
• Selecionados: 0  
• Incluídos:   0 
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Resultados da expressão de busca 3 

 

Expressão de busca 3.1 

“learning object” AND “accessibility” AND “plane geometry” AND 
“blind” And “gamification” 

 

Scopus 

• Identificados: 0 
Scielo 

• Identificados: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Web of Science 

• Identificados: 0 
Portal de periódicos Capes 

Identificados: 0
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Uma busca no Portal de Periódicos Capes foi realizada com a combinação “blind 

AND constructivism AND Piaget”. O resultado foi: 

- 569 trabalhos encontrados 

- 344 trabalhos em periódicos revisados por pares 

- 323 são artigos 

- Foram realizadas constrições de forma que restassem apenas os artigos com 

temas relacionados à educação, ensino e aprendizagem. Restaram 162 artigos. 

- Desses 162 artigos, foram analisados os títulos.  

- Foram analisados os resumos de 13 artigos. 

- Dentre os 13, apenas 2 foram selecionados para a leitura do texto completo. 

- Nenhum artigo contribuiu diretamente33 com o tema da pesquisa. 

 
O Quadro 5 traz os trabalhos encontrados na RSL e utilizados nessa tese. 

 

 
33 Um artigo trata da relação entre construtivismo e agência. 
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Quadro 5: Resultado da busca 

Título Autores Ano 

"CREATE IT" - "SHARE IT" - 

"GAME IT": the case of a web-

based digital platform for creating, 

sharing and delivering gamified 

educational scenarios 

Panoutsopoulos, Hercules; 

Pavlides, George; 

Markantonatou, Stella; et al. 

2015 

3D printing makes virtual world 

more real for blind learners 

Kolitsky, Michael A. 2016 

A Serious Game Accessible to 

People with Visual Impairments 

Salvador-Ullauri, 

Luis; Jaramillo-Alcazar, 

Angel; Lujan-Mora, Sergio 

2017 

BlindAid: Virtual environment 

system for self-reliant trip 

planning and orientation and 

mobility training. 

Schloerb, D. W.; lahav, O.; 

Desloge, J. G. 

2010 

Concept Maps and Storyboarding 

as Methodology for Creating a 

Gamificated App for Science 

Teaching 

Americo, Marcos 2016 

Construction parameters for 

hypermedia comics to learning 

based on the gamification concept 

Busarello, R.I., Fadel, 

L.M., Ulbricht, V.R., Bieging, P. 

2014 

Educational Applications for Blind 

and Partially Sighted Pupils Based 

on Speech Technologies for 

Serbian 

LUčIć, B. et al. 2015 

Educational Impact of Structured 

Podcasts on Blind Users 

BUZZI, M. C. et al. 2011 

Enabling people who are blind to 

experience science inquiry 

learning through sound-based 

mediation 

LEVY, S. T.; LAHAV, O. 2012 



 

168 

Gamification-based cyber-enabled 

learning environment of software 

testing 

Fu, Y., Clarke, P.J. 2016 

Involving the user with low or no 

vision in the design of an audio-

haptic learning environment for 

learning about 3D shapes: The first 

approach. 

PETRIDOU, M.; 

BLANCHFIELD, P.; 

BRAILSFORD, T. 

2011 

Issues of learning games: From 

virtual to real 

Carron, T., Pernelle, P., Talbot, 

S. 

2013 

Learning object design for 

teaching descriptive geometry: A 

study from the perspective of 

gamification and accessibility 

Ferreira, G.P.G., Andrade, 

R., Oliveira, S.T., Ulbricht, V.R. 

2016 

Personalized rooms based 

recommendation as a mean for 

increasing students’ activity 

Gondova, V., Labaj, 

M., Bielikova, M. 

2016 

Poligonopolis: Prototype of 

accessible and gamified learning 

object to teach Geometry 

Primo, L., Ulbricht, V., Rocha, 

E., Mesacasa, A., Queiroz, R.G. 

2016 

The deaf student motivation in a 

gamified comics learning object 

Busarello, R.I., Ulbricht, V.R. 2017 
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APÊNDICE B – Roteiro para o Grupo Focal 

 

O objetivo do grupo focal foi a identificação da forma como os cegos percebe a 

aprendizagem de geometria na escola regular. Essa percepção se dá através das experiências 

vivenciadas.  

O trabalho foi realizado com dois indicadores: 

- Processos – como ocorreu a aprendizagem (se ocorreu), a forma de abordagem foi adequada, 

a abordagem foi a mesma utilizada com os videntes. 

- Ferramenta – ferramentas utilizadas, frequência de uso, adequação das ferramentas à 

necessidade do cego. 

A partir desses indicadores, as seguintes perguntas foram utilizadas como orientadoras 

para o Grupo Focal: 

1. Identificação: Nome, idade, grau de escolaridade, se frequentou a escola regular. 

2. Você lembra se estudou geometria? Por exemplo, se estudou as figuras triângulo, retângulo, 

quadrado, círculo? 

3. Você lembra de ter estudado as figuras geométricas espaciais: cubo, bloco retangular, 

pirâmide, cone, cilindro e esfera? 

4. Como foram essas aulas de geometria? Chatas? Divertidas? Você participava? Aula 

expositiva? Realização de exercícios em sala? Exercícios para casa? Correção feita na sala? 

Avaliação? 

5. O que foi feito (ou faltou) para que houvesse (ou não) a aprendizagem? Foi utilizado algum 

material específico? Esse material era utilizado por todos os alunos? A avaliação era 

diferenciada? 

6. As figuras geométricas têm medidas. Como elas foram apresentadas? Era feito uso da régua?  

7. A metodologia usada, a forma como a aula ocorreu, é a mesma que para as figuras 

geométricas? 

8. Quando estudamos geometria plana, estudamos áreas e perímetros dessas figuras. A área é 

o espaço que essa figura ocupa e o perímetro é a medida do contorno dessa figura. Lembra 

como foi? 

9. A geometria trata também do estudo de retas. Você lembra de ter estudado sobre paralelismo 

e perpendicularismo entre retas? E sobre ângulos? Como foi essa experiência? 

10. Para esses conteúdos, foi utilizado algum material diferenciado? 
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11. No uso de ferramentas adaptadas, alguém auxiliava? Havia dificuldades? 

12. Lembra de ter resolvido problemas envolvendo figuras geométricas planas? 

13. Como você sugere que se ensine geometria? 

14. Quais tecnologias você costuma utilizar? Liste!!!! 

15. Já usou alguma tecnologia para aprender algo? Onde? Como foi essa experiência? 

16. Mais alguma consideração que você julga importante?  
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APÊNDICE C – DELPHI 

Respostas da primeira rodada 
 

Formação 

Matemática Licenciatura Plena e Pós Graduação em Matemática  

Matemática  

Especialização Matemática e Física  

Matemática  

Licenciatura em Matemática, Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática, 

Doutorado em Educação Matemática  

Graduação de Licenciatura Plena em Matemática e Pós-Graduação em Matemática Financeira.  

Licenciatura em Matemática  

Especialista em Educação Matemática e Física  

Matemática  

Licenciatura em Matemática  

Licenciatura Plena em Matemática  
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Você tem ou teve algum aluno cego em suas aulas de Matemática? 

 100%

 

 

Quanto às recomendações gerais  

As orientações que você recebeu auxiliam no planejamento das aulas de geometria?  

Sim  

Sim 

Sim, as orientações fornecidas nos norteiam para melhor planejar as aulas.  

Sim, em parte, pois o professor precisa ir além e ser criativo, de acordo com seus alunos e 

suas experiências.  

Sim. São sugestões muito relevantes.  

Sim. Há várias opções, tanto de materiais manipuláveis, quanto instruções para o uso de 

tecnologias.  

Trazem um grande auxílio para planejar as aulas de geometria. Novas informações sempre 

são bem vindas.  

Sim, são atividades possíveis de incluir em sala de aula que colaboram muito com o 

aprendizado e algumas já utilizei quando tive aluno cego em classe.  
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É possível considerar as experiências vivenciadas pelos alunos, sua realidade, no seu 

planejamento e na sua prática?  

 

 

É possível propor atividades colaborativas e/ou em equipes, com o objetivo de integrar 

os alunos?  

83,3% 

  



 

176 

As recomendações, da forma como foram apresentadas, podem ser seguidas?  

 

Sim, podem ser seguidas.  

Com certeza.  

Podem sim.  

Sim.  

Sim.  

Sim. Mas sugiro que algumas sejam mais detalhadas como a parte da narrativa e da estrutura 

não linear. Exemplos poderiam auxiliar no entendimento dessas estratégias.  

Pode ser uma alternativa a ser seguida, mas pode ser que em algum momento necessite de 

algumas alterações ou novas estratégias.  

Sim. 

Com certeza. São orientações muito valiosas que podemos incluir em sala. É um tema muito 

importante e que encontramos pouca referência.  

Podem ser seguidas e adequadas conforme necessidades específicas dependendo do aluno.  

O fato é que nem sempre se terá tempo para planejar toda aula com materiais concretos. 

Escolas municipais e estaduais fornecem hora atividade, mas o tempo é bastante limitado. 

O trabalho de planejar uma aula acessível envolve bastante pesquisa.  

Sim, elas podem ser seguidas e sempre com o objetivo de expor ao aluno cego, através de 

materiais diferenciados como material manipulável apresentado para as brailistas. Exemplo 

que pode ser usado: o material usado pode ser constituído por: papel guache, usado como 

base da planificação; esse material é escolhido por apresentar resistência (não rasgando 

facilmente); lã de crochê, usada para delimitar as arestas, esse material permite o alto-

relevo; papel camurça, usado pela necessidade de estabelecer contrastes entre as figuras. 

Como exemplo foi usado para confeccionar o cubo que tem faces quadradas para diferenciá-

lo dos sólidos que apresentam faces triangulares; e velcro, encontrado colado nas abas e na 
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parte interna das planificações, foi escolhido pela necessidade de um material que permitisse 

“juntar” os lados permitindo que ocorresse a transformação das planificações em sólidos. 

Esse é apenas um exemplo que poderá ser aplicado com os alunos cegos. 

 

Você possui alguma consideração sobre as respostas dadas acima?  

Vejo que a há uma grande discrepância entre a teoria e a prática pois nosso maior problemas 

na rede pública é o tempo X currículo, pois o currículo que é muito grande o que acaba 

impedindo que o professor se aprofunde nas adaptações mais consistentes e aperfeiçoadas 

para esses alunos.  

Acredito que temos muito a oferecer para os alunos cegos, entretanto devemos buscar 

alternativas e auxílio para conseguirmos fazer o aluno cego compreender a matéria.  

Quando você possui um aluno incluído, quer com de ciência física, mental ou cego, é 

preciso lançar mão da criatividade, buscar informações e tentar ao máximo trazer o 

conteúdo para o contexto, de forma plausível à compreensão e aprendizagem.  

Não. 

Todas as práticas sugeridas são muito válidas. Só gostaria de lembrar que se forem aplicadas 

em turmas com alunos cegos, deve haver muita oralidade.  

Parece-me que os temas da BNCC foram explorados em algumas recomendações e não em 

outras. Sugiro explorar melhor como abordar uma narrativa ou uma sequência não linear de 

aprendizagem  

Trabalhar com alunos cegos é difícil, mas não impossível. O que precisamos levar em conta 

é que as vezes o aluno cego possui associado uma outra de ciência que atrapalha o 

aprendizado e compreensão de tais conceitos.  

Não. 

Todas as orientações são possíveis de utilizar em sala com alunos cegos e com certeza a 

aprendizagem se dará de forma efetiva.  
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Sempre é importante estar aberto a possibilidades de materiais, ações e atitudes que façam 

com que o aluno consiga apreender.  

Eu acredito que em geral os professores do ensino básico possuem preocupação com alunos 

com de ciência, mas muitas vezes não recebem apoio, nem orientação de como trabalhar 

com esses alunos.  

Sim. Na minha primeira aula cheguei para o aluno e disse que não sabia trabalhar com ele 

e que ele me ensinasse, ele me ensinava e eu ensinava pra ele o que eu soubesse. E ele 

começou a rir e fez: está certo professora. Eu digo: e agora, como que eu faço, como é que 

vai ser minhas aulas? Ele Não a sua aula vai ser igual as outras aulas, dê sua aula, qualquer 

dúvida eu lhe pergunto e o que a senhora estiver ensinando que eu não estiver entendendo 

eu vou lhe dizendo e a gente vai fazendo, eu digo pronto, tá certo.  

Não era uma realidade para mim tão recente, mas como torna-se obrigatório a matrícula dos 

alunos e define a educação especial, a prática na sala de aula aparece como um processo de 

formação, uma relação que se estabelece no dia-a-dia diante das necessidades da pessoa 

deficiente. O contato com o aluno deficiente visual foi o fator mais motivador para o 

aprendizado do código de escrita braile. O aluno tem um livro escrito em Braile onde possa 

acompanhar as aulas. O aluno cego apesar de não enxergar com o globo ocular, desenvolve 

processos particulares de ver, uma dessas formas é a leitura tátil. Essa sua abordagem está 

em conformidade com para os quais a exploração de objetos, onde permite a recepção de 

informações que o cérebro decodifica, gerando imagens mentais importantes para a 

comunicação, a estética, a formação de conceitos e de representações mentais. 

Outra forma se destaca com estímulo ao cérebro, no tocante à formação de conceitos, é a 

audição. O cego recorre sempre aos demais sentidos para receber informações permitindo 

um maior desenvolvimento do tato, do olfato, da audição, entre outros e essa maior 

habilidade com os sentidos “não é um fenômeno extraordinário ou um efeito compensatório. 

Os sentidos remanescentes funcionam de forma complementar e não isolada. Assim como 

braile, a escrita braile, é uma coisa extensa. Tem a parte de Matemática, tem a parte de 

geometria que as combinações dos sinais modificam. Então eles precisam sempre se 

atualizar, tem aquela forma Matemática de letras, as coisas de letras, porque geralmente a 

pessoa cega, ele domina o básico que dá pra ele, mas tem aqueles sinais de raiz quadrada 

que não se ensina logo no primário porque não tem muita necessidade, é porcentagem. 
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Então tudo isso ele vem para cá pra gente repassar aqueles sinais. Fazer as atualizações para 

poder que ele consiga seguir e até na parte de geometria também porque toda parte de 

geometria tem sinal. Mas o aluno cego é muito inteligente o meu aluno não precisa de muita 

explicação parecia que ele conseguia pegar as explicações no ar, tinha muita facilidade em 

entender a Matemática, pois era uma disciplina que ele mais gostava. 

 

Aplicação das orientações  

Utilizando as orientações, como você abordaria o conteúdo "área de um triângulo"?  

Com a utilização de material tátil criado e/ou montado pelo professor com valores já 

estabelecidos, como por exemplo, um plano com pregos dispostos todos a mesma distância 

um do outro, pregos dispostos tanto na horizontal, vertical quanto na diagonal, onde cada 

distancia teria esse valor estabelecido, sendo assim mostraria ao aluno quanto espaço ocupa 

determinado triangulo partindo das distâncias dos pregos.  

Utilizaria o geoplano para o aluno identificar o triângulo e calcular a área.  

Neste caso, devendo considerar que os alunos já tenham conhecimento da área de um 

retângulo. Tomar um pedaço de papel nesse formato e fazer uma dobradura em diagonal, 

obtendo assim um triângulo. Verificar com os alunos que a área obtida é metade da área de 

um retângulo. Partindo daí constrói-se o conceito e posteriormente a fórmula.  

A aluna que eu tive era muito inteligente, pega a explicação com muita facilidade. O 

geoplano seria a forma mais fácil e concreta para explicar área de um triângulo.  

Certamente usando o material concreto e partindo sempre do retângulo.  

Utilizaria o geoplano e deduziria a área do triângulo a partir da área do retângulo, pedindo 

que o aluno tateasse o significado da área e percebendo que o retângulo é formado por dois 

triângulos.  

Começaria explicando que triângulo é uma figura de três lados e que ele pode ser escaleno, 

isósceles ou equilátero, além disso, apresentar os diferentes tamanhos de triângulos os quais 

podem ser representados no geoplano, papel ou outro material. O que deve ser lembrado 
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que se trata de uma figura plana e que não tem dimensão. Explicar o que são base e altura e 

onde se encontram cada uma delas. Trabalhar o que é área, como calcular a área dessa figura 

e que dependendo do tamanho a área muda, ou seja, será sempre proporcional a figura 

utilizada.  

Fazendo uso de materiais concretos, material dourado, malha quadriculada em alto relevo, 

com materiais alternativos que possibilitem o máximo possível o uso do tato, pois o aluno 

cego tem esse sentido bem desenvolvido.  

Com o geoplano (feito de pregos) - trabalharia primeiro as formas geométricas e 

características, após isso relacionar a área do triângulo com a área do quadrado; ir 

desenhando alguns triângulos no geoplano com medidas diferentes (aluno ir tocando) e 

explicando que perímetro é o contorno e área "é a parte de dentro do contorno". "Tomar 

como unidade de medida os espaços entre os pregos" e ir realizando alguns cálculos junto 

com o aluno.  

Utilizaria o geoplano para construir figuras e determinar a área de triângulos e associadas a 

retângulos.  

Teria os três tipos de triângulos recortado usando EVA. Teria que medir os lados com a 

régua. Não sei se há um instrumento de medida para cegos. Seria feito o cálculo de área.  

Eu abordaria utilizando palitos de madeira que formavam as arestas e, para unir os palitos, 

no vértice, usou-se uma peça de madeira vazada, onde os palitos seriam encaixados. 

 Utilizando as orientações, como você abordaria o conteúdo "ângulos de polígonos regulares"?  

 Levando em consideração que o aluno tenha conhecimento de ciência visual, trabalharia 

com o aluno ângulos mais comuns, 90, 45, 30, 180 graus. Para isso utilizaria a mesma 

estratégia do plano com pregos onde mostraria para o docente, através de atividade tátil, 

esses ângulos, levando em consideração que os pregos estariam obrigatoriamente todos em 

mesma direção (no esquadro), a compreensão desses ângulos ficaria de fácil compreensão 

através do tato. Com isso mostraria ao aluno esses ângulos após montar sobre o plano os 

polígonos regulares.  

Utilizaria objetos, para o aluno conseguir compreender.  
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Primeiramente com material concreto, ou geoplano. Para o aluno cego certamente tentaria 

construir um transferidor tátil para que ele sentisse e pudesse medir os ângulos. Depois 

construiria figuras em relevo com as mediadas dos ângulos. Teria que trabalhar com a noção 

intuitiva de ângulos agudos e obtusos para compreensão de medidas.  

A minha aluna dominava o braile, e ela estudava em uma escola municipal onde era 

trabalhado com apostila do expoente, então com figuras e material concreto é possível fazer 

a abordagem do conteúdo.  

Utilizando vídeos e os materiais concretos.  

Tentaria explorar com a ideia de localização de pessoas no espaço mostrada no material. 

Isso auxiliaria em ângulos de 90o. Tenho dificuldade em pensar como poderia explorar 

outros ângulos.  

Precisa-se explicar o que é ângulo e polígono. Que ângulo é a abertura formada por duas 

retas. Polígono é uma figura formada por três lados ou mais e que esses lados são retos e 

não se cruzam. Podem ser representados no geoplano, com massinha de modelar ou outro 

material. Pode ser utilizado o formato do livro didático ou caderno para trabalhar os ângulos 

retos de uma figura de quatro lados. O que deve ser informado também é que independente 

do tamanho da figura o valor do ângulo não muda, só muda se aumentar a quantidade de 

lados.  

Fazendo uso de varetas ou canudinhos.  

Desenhar alguns polígonos e contornar de linha ou cola relevo e também marcar os ângulos 

(aluno ir tocando); Ir explicando o que é ângulo (duas semirretas de mesma origem....e aluno 

ir tocando); contar junto com ele número de lados e de ângulos dos polígonos (ensinando 

os nomes...) explicar que temos como calcular a soma dos ângulos internos e externos de 

um polígono, o valor do ângulo interno e externo (após ir explicando como encontramos 

cada valor e porquê utilizamos tal fórmula).  

Abordaria o conceito de ângulo e polígonos regular construindo as figuras e com 

transferidor com números (medidas) acessível a cegos mediria ângulos mesmo que as 

medidas não fosse tão precisas. Penso que haveria a construção e compreensão do conceito 
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de ângulo.  

o primeiro passo seria explicar o conceito de ângulo. Poderia usar o movimento da porta da 

sala e associar com o ângulo de 90 graus. Usando o geoplano poderia formar diferentes 

figuras geométricas e mostrar onde estão os ângulos.  

Também utilizaria palitos para representar os polígonos e os ângulos a mesa da sala, 

cadernos, os cantos da sala de aula , onde o aluno poderia tocar a associar com sua sala de 

aula , no ar livre as folhas com relevo, as plantas e até mesmo o caminho da sala até a área 

coberta assim fazendo com que ele perceba que pode ter a geometria em sua volta.  
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Perguntas finais  

Você considera que essas orientações foram suficientes para elaboração de suas propostas 

apresentadas na seção anterior?  

Sim. Ajudaram bastante, mas poderiam ser mais detalhadas o que facilitaria ainda mais a 

elaboração das respostas.  

Para quem está iniciando no processo educativo sim, para mim não.  

Sim.  

As orientações me deram sugestões do que eu poderia explorar. Mas teria que estudar mais, 

principalmente para a questão dos ângulos.  

As considerações auxiliaram bastante para a elaboração tendo em vista algumas 

informações novas apresentadas. Não temos muitas informações sobre como trabalhar a 

parte prática da Matemática e quando aparecem são sempre bem vindas.  

Sim. Deram um norte para a elaboração.  

Sim, considero que foram suficientes.  

Suficientes acredito que não, mas já colaboram com certeza  

 

Você utilizou conhecimentos/estratégias que já dominava para propor as abordagens dos 

conteúdos anteriores? Se sim, quais?  

 Sim, fiz uma mistura das atividades que já havia trabalhado com ideias das orientações. 

Devido ao tempo utilizava sempre pontos que a escola já tinha pronto como por exemplo 

cerâmica dos pisos, os pilares da escola para mostrar tais conceitos, paredes e janelas, enfim 

utilizava a própria estrutura da escola para construiu com o aluno tais conceitos.  

Nas aulas de Matemática, tinha uma professora auxiliar ela trabalhava com o aluno com 

objetos para o mesmo compreender os cálculos.  

Sim. Me baseio em leituras e pesquisas e uso muito da criatividade para adaptar os materiais 
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para trabalhar em sala de aula.  

Sim. Pela experiência que passei e vivencie é possível ter uma noção de como trabalhar.  

Sim. Geralmente o material utilizado é confeccionado pelos alunos.  

Sim, a visualização que faço com os alunos, das áreas de triângulo e quadriláteros a partir 

da área dos retângulos.  

Utilizei apenas os conhecimentos técnicos já dominados dentro da disciplina. Quanto ao 

restante vamos aprimorando a cada dia lendo e aprendendo como trabalhar.  

Não.  

Sim, ambas estratégias já utilizei, porém o relevo utilizei para conteúdos diferentes.  

Trabalhar com alunos cegos ou com baixa visão sempre é um desafio. Cada um se apresenta 

de uma forma e possui compreensão a partir de diferentes estratégias. É preciso conhecer 

alternativas, ir testando e aprimorando. O geoplano é uma estratégia conhecida no ensino 

de geometria que pode auxiliar tanto videntes quanto cegos.  

Sim. O movimento da porta.  

Sim, o conteúdo de geometria as planificações das figuras geométricas com auto relevo e 

com a tabua dos pregos a construção de figuras planas e não planas  

 

Você possui alguma contribuição que possa melhorar as orientações?  

A apresentação de mais práticas após a teoria facilitaria muito a compreensão, a final é um 

tema bastante complexo principalmente no que diz respeito a prática.  

No momento não, já estou afastada do ensino 5 anos.  

Precisa aprofundar mais a utilização de materiais e jogos (gamificação) na minha concepção 

ficou superficial, só na conceituação, é preciso mais prática.  

Não.  
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Sempre que possível utilizar áreas maiores do espaço físico da escola (sair da sala de aula).  

Como já falei anteriormente, colocar mais exemplos em algumas orientações, como 

narrativa e aprendizagem não linear.  

Precisamos pensar em diferentes maneiras de ensinar os alunos cegos, pois, assim como os 

alunos considerados "normais" tem formas diferentes de aprender esses também tem suas 

particularidades e precisamos aprender como trabalhar, já que em alguns casos podem ter 

associado outras de ciências. Na prática fazê-los entender é um pouco mais difícil, 

principalmente se eles não têm embasamento sobre o assunto.  

Não 

Na verdade, gostaria de estudar mais este tema, pois é algo que me inquieta e que preciso 

avançar. Gostaria de fazer algum curso ou oficinas para melhorar meu desempenho em sala 

com alunos cegos ou com alguma de ciência.  

As orientações são claras e objetivas. É preciso estar atento ao educando e ter uma boa 

comunicação para que ele diga, afirme o que está apreendendo e revele pontos onde os 

conceitos não estão sendo apreendidos exigindo repensar das estratégias que foram 

utilizadas.  

No momento não sei. 

Trabalhar com esses alunos sempre com muito amor e se colocando em seu lugar, pois eles 

são muito especiais e temos muito a aprender com eles. Eu aprendi muito, e sempre que 

posso tenho contato com o aluno pois este é muito especial. Um aluno bem especializado 

tem acesso às redes sociais e está sempre nos chamando para conversa. Eu, em particular, 

acho que essa contribuição que nós podemos fazer, de estar presente na vida do aluno é 

muito importante para ele. Mais ter muita paciência nas aulas de Matemática ajuda muito 

pois esses alunos, por mais que gostam e entendem muito bem a Matemática, eles 

contribuem muito para o seu avanço.  
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APÊNDICE D – DELPHI 

Respostas da segunda rodada 
 

Você recebeu uma nova versão da primeira parte das orientações. Você considera que houve 

melhorias?

100%  

Utilizar a contextualização, por meio da narrativa e a realidade na qual o aluno está inserido, é 

possível?  

83,3% 
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É possível criar uma estrutura não linear, de forma que o aluno possa ter acesso a conteúdos 

anteriores, podendo utilizar caminhos diferentes para alcançar o objetivo, que é a 

aprendizagem?  

 

 

A gamificação, como ferramenta, pode ser utilizada em suas aulas de geometria com o 

objetivo de motivar e engajar os alunos?  
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Você possui alguma consideração sobre as respostas dadas acima?  

 

Não. 

Enquanto educadora percebo que quando utilizamos de estratégias de contextualização, de 

diferentes metodologias, a aprendizagem pode ocorrer de modo mais significativo para o 

estudante. 

Costumo variar as ferramentas utilizada, visando facilitar a aprendizagem. 

Sim, em utilizar ferramentas diferentes a aula se torna mais agradável ao aluno e interessante 

pois motivá-los é muito importante faz com que eles se sentem iguais ao todo da sala 

Utilizar estratégias que que façam com que haja comunicação e aprendizagem. 

Não. 

Acredito que tudo é possível com dedicação e estudo. 

Os questionamentos que faço ao se pensar na educação de surdos é de que forma esses 

alunos poderiam realizar as atividades de matemática, em especial geometria, de forma mais 

independente, ou seja, que seja fornecido os materiais necessários mas que o aluno não seja 

totalmente dependente de um professor ao seu lado para auxiliá-lo. Isso porque nem sempre 

existe o segundo professor. 

Penso que trabalhar com a realidade do aluno é fundamental para que ele se sinta parte do 

processo de ensino aprendizagem. Colocando-o frente a situações com as quais ele convive, 

dentro da sala de aula, o aprendizado se dará de forma mais eficiência e simples. 
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Aplicação das orientações  

 

Utilizando as orientações, como você abordaria o conteúdo "área de um triângulo"?  

Inicialmente mostrando de forma concreta com materiais lúdicos (pode ser o geoplano). A 

ideia do conceito de área de retângulos, para posteriormente explorar a área de triângulos. 

Penso que aqui a linguagem de programação Scratch também seria uma ferramenta 

interessante para aprendizagem desses conceitos. 

Utilizaria o quadro de pinos para demonstrar diferentes triângulos e suas respectivas áreas. 

Usando um transferidor adaptado com algum objeto que o aluno pode identificar, e desenhar 

um triangulo retângulo, primeiro para reconhecer a figur. Após isso podemos utilizar 

também canudos ou palitos de churrasco para representá-los, e dividir um retângulo em duas 

partes e formar assim triângulos e trabalhar a área (também podemos usar papel paraná para 

o tato). Também podemos utilizar: pares de triângulos semelhantes ao triângulo do molde, 

recortados em papel panamá, de tamanho médio/grande, um com razão 2, outro com razão 

3, outro com razão não inteira; representações em relevo para resolução dos problemas 

propostos. As marcações em relevo nos moldes dos triângulos feitas com cola colorida, 

distando 1 cm entre cada uma. As representações em relevo para resolução de problemas 

também desenhadas com cola colorida. 

Utilizando geoplano. 

Trabalharia com o geoplano e exploraria a área a partir da área de um retângulo. 

Através de material tátil que possibilite ao aluno a calcular de forma pré-estabelecida a área 

com valores já pré-estabelecidos. 

Utilizaria o geoplano. 

Poderia utilizar um triângulo feito de EVA fracionado em pequenos quadradinhos (igual 

papel quadriculado) e cada quadradinho seria uma unidade de área, assim daria para utilizar 

o tato. E somente depois envolver as unidades de comprimento (cm, m).  

Primeiro passo é reconhecimento da forma geométrica triângulo: representar no geoplano 

(pode desenhar com cola relevo ou caneta 3D); o aluno vai relatando quantos lados tateou, 
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quantos ângulos...ir construindo com o aluno os conceitos de base, altura e área; Após isso 

pode-se trabalhar com as narrativas para realizar exercícios. 

A minha experiência com a aluna cega foi muito tranquila porque ela tinha muita facilidade 

em absorver as informações, ouvindo a explicação e ela tinha apostila em braile ela entendia 

muito bem o conteúdo. Então explicaria da mesma forma que explicaria pra todos os alunos. 

A área de um triângulo pode ser calculada de diversas formas, utilizando conceitos e 

métodos diferentes. Existe uma fórmula (modelo matemático) que nos fornece a área de um 

triângulo qualquer, sabendo apenas a medida da base e da altura desse triângulo. Essa 

fórmula é a seguinte: A=base ×altura / 2=b⋅h/2 e com materiais concretos como o geoplano. 

 Utilizando as orientações, como você abordaria o conteúdo "ângulos de polígonos regulares"?  

Se retornarmos a ideia da questão feita anteriormente poderíamos abordar o tema olhando 

para cada polígono como decomposição em n triângulos. E aqui novamente o geoplano e o 

Scratch seriam auxiliares, ou até mesmo confeccionar com canudos de mesmo tamanho e 

linhas, confeccionar alguns polígonos regulares. 

Também utilizaria o quadro de pinos para demonstrar os polígonos e seus ângulos. 

Podemos usar um transferidor adaptado com os ângulos desenhados com cola alto relevo, 

fios de lã, fazer o aluno ir até os cantos da sala e tocar podendo vivenciar um ângulo de 90 

graus, na mesa do aluno montar as figuras e ali diferenciar os ângulos trabalhados. 

Existem transferidores adaptados que podem ser utilizados, além de papel com relevo 

(utilização de carretilha para construir figuras geométricas planas). 

Tentaria explorar com o geoplano as figuras e pediria para identificar as aberturas dos 

polígonos, explorando os ângulos. Buscaria alguma mídia, como vídeo ou outro material 

que pudesse complementar o que foi tateado no geoplano. 

Formando os polígonos em material tátil e mostrando ao aluno os ângulos e a diferença 

entre eles. 

Utilizaria materiais em alto relevo. 

Utilizaria o geoplano de pregos com as borrachinhas, tentando fornecer o conceito de ângulo 

primeiramente. 
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Utilizar a dobradura para o aluno sentir os cantos (definir o que é ângulo); Através de 

dobradura fazer a prova da soma dos ângulos internos de um triângulo e do quadrilátero; 

Trazer alimentos como: abacaxi (formatos de hexágonos na casca) favo de mel, entre outros. 

Inicialmente com o material concreto. 
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Perguntas finais  

Você considera que essas orientações foram suficientes para elaboração de suas propostas 

apresentadas na seção anterior?  

Sim 

Sim. 

Não 

Sim, pois você só vai saber se isso é o suficiente ou se deu certo após as aulas porque toda a 

aula é um aprendizado diferente. 

As orientações foram suficientes. 

Ajudaram. 

Deram um norte, ponto de partida, muito importante pois você só precisa rechear e ir 

modificando de acordo com suas necessidades. 

Sim. 
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Você possui alguma contribuição que possa melhorar as orientações? 

Penso que não. 

Produzir jogos cooperativos que envolvam a geometria plana. 

Não teria, além dessas representadas por mim e representadas no projeto acho todas 

interessantes, e com um olhar bem diferenciados, onde com certeza o aluno vai entender  

As orientações foram suficientes e, há que se levar em consideração que alunos/pessoas cegas 

(ou baixa visão) precisam de adaptação de materiais para que possa haver compreensão e 

aprendizagem. As orientações fazem pensar formas de como tornar o ensino acessível bem 

como cuidados que devemos ter ao tentar tornar um "material", "informação" com o objetivo 

de que ela seja acessível 

Não. Agora as informações estão mais claras 

A minha contribuição é apenas a prática direta com esses alunos em sala. A melhor 

experiencia é o convívio. 

Acredito que temos que ouvir o aluno, as suas necessidades para assim buscar a melhor 

maneira para ensiná-lo. 

O tema Geometria Plana engloba vários elementos. As orientações permitiram atingir uma 

parte. O desafio seria agora expandir ainda mais, com mais ideias de materiais concretos e 

recomendações para os temas que não foram contemplados neste momento. 

Penso que relatar mais sobre gamificação (assunto novo, que muitos nem conhecem). 

Não. 
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APÊNDICE E – Termos de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Universidade Federal De Santa Catarina 

Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Cegos 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada “O cego e a geometria 

plana: um desafio piagetiano”, que está associado ao projeto de tese da doutoranda Graziela 

de Souza Sombrio, do Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, 

da Universidade Federal de Santa Catarina, cujo objetivo principal é desenvolver design 

propositions para que os professores facilitem a construção do conhecimento geométrico pelos 

alunos cegos, fundamentados na teoria de Piaget. Esse trabalho se justifica porque é necessário 

que a escola dê condições para que a aprendizagem ocorra, independente da presença da 

deficiência visual. 

 A sua participação será na forma um grupo focal. O objetivo dessa atividade é identificar 

como foi a aprendizagem de geometria na escola e quais as necessidades percebidas durante o 

processo escolar.  

As gravações serão utilizadas para a análise dos dados, porém nenhuma imagem que 

identifique você será divulgada. 

Você poderá sentir cansaço e desconforto durante o grupo focal, constrangimento ao 

expor suas dificuldades e desconforto com gravações de vídeo. Para minimizar esses problemas, 

você poderá fazer pausas durante a atividade, ou desistir de cumprir alguma tarefa ou responder 

alguma das perguntas.  

Em qualquer pesquisa sempre há o risco de que seu nome ou dados pessoais sejam 

divulgados sem intenção do pesquisador, por isso as gravações serão guardadas em dispositivos 

de uso pessoal da pesquisadora ou em local protegido com senha.  

Ao contribuir com a pesquisa você não terá benefícios imediatos, mas estará ajudando a 

tornar, no futuro, a inclusão das pessoas com deficiência visual, mais efetiva na escola regular. 
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Durante a realização do grupo focal você será acompanhado pela pesquisadora 

responsável ou pessoa encarregada para tal. Se você tiver dúvidas sobre procedimentos, riscos, 

benefícios ou outro, durante e após a pesquisa, inclusive informações sobre os resultados se for 

de seu interesse, pode entrar em contato com a pesquisadora responsável (Graziela de Souza 

Sombrio). 

Se você não quiser mais participar da pesquisa você pode retirar o seu consentimento, 

sem penalização alguma, bastando entrar em contato por e-mail (graziela.sombrio@gmail.com) 

ou telefone (49 999774943) com a pesquisadora Graziela de Souza Sombrio. 

A pesquisadora responsável, que também assina esse documento, compromete-se a 

conduzir a pesquisa de acordo com o que preconiza a Resolução 510/16 de 07/04/2016, que 

trata dos preceitos éticos e da proteção aos participantes da pesquisa. 

Você poderá solicitar o reembolso de qualquer gasto decorrente da pesquisa, tais como 

transporte, etc., porém não terá qualquer pagamento por sua participação.  

Se você tiver algum prejuízo material ou imaterial em decorrência da pesquisa poderá 

solicitar indenização, de acordo com a legislação vigente e amplamente consubstanciada. 

Nenhuma informação pessoal sua, como nome, endereço, telefone, etc., será divulgada, 

de maneira que a utilização das informações fornecidas não acarrete prejuízo a você. 

Os resultados da pesquisa poderão tornar-se públicos, seja por meio de relatórios, artigos, 

apresentações em eventos científicos ou publicação de outra natureza. Em quaisquer meios, no 

entanto, será mantido o sigilo e a confidencialidade dos dados de identificação do participante 

da pesquisa. 
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Dados do Pesquisador Responsável pelo Projeto de Pesquisa: 

Nome completo: Graziela de Souza 

Sombrio 

Doc. de Identificação: 2.938.608 

Endereço completo: R. Santos Dumont, 

464 – Xanxerê - SC  

Endereço de e-mail: 

graziela.sombrio@gmail.com 

Telefones: 49-999774943 / 34330374 

Orientador: Vania Ribas Ulbricht 

E-mail do orientador: 

vrulbricht@gmail.com 

Telefone do orientador: 48. 999713962 

 

O CEPSH é um órgão colegiado interdisciplinar, deliberativo, consultivo e educativo, 

vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina, mas independente na tomada de decisões, 

criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade 

e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. 

Qualquer dúvida que você venha a ter sobre ética em pesquisa você pode entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de 

Santa Catarina – CEPSH/UFSC, por meio do telefone (48) 3721 6094 ou no endereço: 

Universidade Federal de Santa Catarina – Pró-Reitoria de Pesquisa – Prédio Reitoria II (R: 

Desembargador Vitor Lima, no 222, sala 401, Trindade, Florianópolis/SC | CEP 88.040-400). 

 

Identificação e consentimento do voluntário: 

Nome completo _______________________________________ 

Doc. de Identificação ___________________________________ 

“Declaro que concordei em participar, na qualidade de participante do projeto de pesquisa 

intitulado O cego e a geometria plana: um desafio piagetiano, após estar devidamente 

informado sobre os objetivos, os procedimentos, as justificativas da pesquisa e os termos de 

minha participação. Assino o presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em duas 

vias, numeradas e rubricadas pelas partes interessadas, inclusive pelo pesquisador responsável 

pelo projeto, sendo que uma cópia se destina a mim (participante) e a outra ao pesquisador.” 

“As informações fornecidas aos pesquisadores serão utilizadas na exata medida dos 

objetivos e finalidades do projeto de pesquisa, sendo que minha identificação será mantida em 

sigilo e sobre a responsabilidade dos proponentes do projeto.”  
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“Independentemente deste consentimento, fica assegurado meu direito a retirar-me da 

pesquisa em qualquer momento e por qualquer motivo, sendo que para isso comunicarei minha 

decisão a um dos proponentes do projeto acima citados.” 

 

 

 

(local e data) 

 

___________________________________________________ 

(Assinatura do voluntário ou representante legal acima identificado) 

Nós, Graziela de Souza Sombrio e Vania Ribas Ulbricht, comprometemo-nos a 

conduzir a pesquisa de acordo com o que preconiza a Resolução 510/16 de 

07/04/2016, que trata dos preceitos éticos e da proteção aos participantes da 

pesquisa. 

 
 

        

__________________________                  ________________________ 

Graziela de Souza Sombrio                                                     Vania Ribas Ulbricht 
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Universidade Federal De Santa Catarina 

Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento 

 

Termo de Assentimento 

(cegos menores de idade) 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada “O cego e a geometria 

plana: um desafio piagetiano”, que está associado ao projeto de tese da doutoranda Graziela 

de Souza Sombrio, do Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, 

da Universidade Federal de Santa Catarina, cujo objetivo principal é desenvolver design 

propositions para que os professores facilitem a construção do conhecimento geométrico por 

alunos cegos, fundamentados na teoria de Piaget. Esse trabalho se justifica porque é necessário 

que a escola dê condições para que a aprendizagem ocorra, independente da presença da 

deficiência visual. 

A sua participação será na forma um grupo focal. O objetivo dessa atividade é identificar 

como foi a aprendizagem de geometria na escola e quais as necessidades percebidas durante o 

processo.  

As gravações serão utilizadas para a análise dos dados, porém nenhuma imagem que 

identifique você será divulgada. 

Você poderá sentir cansaço e desconforto durante o grupo focal, constrangimento ao 

expor suas dificuldades e desconforto com gravações de vídeo. Para minimizar esses problemas, 

você poderá fazer pausas durante a atividade, ou desistir de cumprir alguma tarefa ou responder 

alguma das perguntas.  

Em qualquer pesquisa sempre há o risco de que seu nome ou dados pessoais sejam 

divulgados sem intenção do pesquisador, por isso as gravações serão guardadas em local 

protegido com senha. De imediato, você não terá benefícios.  

Se você não quiser mais participar da pesquisa você pode retirar o seu consentimento, 

sem penalização alguma, bastando entrar em contato por e-mail (graziela.sombrio@gmail.com) 

ou telefone (49 999774943) com a pesquisadora Graziela de Souza Sombrio.  
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A pesquisadora responsável, que também assina esse documento, compromete-se a 

conduzir a pesquisa de acordo com o que preconiza a Resolução 510/16 de 07/04/2016, que 

trata dos preceitos éticos e da proteção aos participantes da pesquisa. 

Se você tiver dúvidas sobre procedimentos, riscos, benefícios ou outro, durante e após a 

pesquisa, ou quiser saber o resultado, pode entrar em contato com Graziela de Souza Sombrio.  

Caso você tenha algum custo para participar da pesquisa, como transporte por exemplo, 

você poderá solicitar o reembolso. Mas, fora os custos com a pesquisa, você não receberá outro 

pagamento. Você também poderá solicitar indenização, de acordo com a legislação vigente, 

caso tenha algum dano material ou imaterial em decorrência da pesquisa. 

Nenhuma informação pessoal sua, como nome, documento ou contato, será tornada 

pública, mas os resultados da pesquisa poderão ser publicados em relatórios, artigos, 

apresentações em eventos científicos, etc., sem a sua identificação. 

O CEPSH é um órgão colegiado interdisciplinar, deliberativo, consultivo e educativo, 

vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina, mas independente na tomada de decisões, 

criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade 

e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. 

Qualquer dúvida que você venha a ter sobre ética em pesquisa você pode entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de 

Santa Catarina – CEPSH/UFSC, por meio do telefone (48) 3721 6094 ou no endereço: 

Universidade Federal de Santa Catarina – Pró-Reitoria de Pesquisa – Prédio Reitoria II (R: 

Desembargador Vitor Lima, no 222, sala 401, Trindade, Florianópolis/SC | CEP 88.040-400). 

O presente termo será assinado em 02 vias de igual teor e forma. 
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Dados do Pesquisador Responsável pelo Projeto de Pesquisa: 

Nome completo: Graziela de Souza 

Sombrio 

Doc. de Identificação: 2.938.608 

Endereço completo: R. Santos Dumont, 

464 – Xanxerê - SC 

Endereço de e-mail: 

graziela.sombrio@gmail.com 

Telefones: 49-999774943 / 34330374 

Orientador: Vania Ribas Ulbricht 

E-mail do orientador: 

vrulbricht@gmail.com 

Telefone do orientador: 48. 999713962 

 
Identificação e consentimento do voluntário: 

Nome completo _______________________________________ 

Doc. de Identificação ___________________________________ 

______________________, ______ de ______, de _____ 

(local e data) 

“Concordo em participar da pesquisa e estou ciente dos termos acima” 

 

_________________________ 

Assinatura do(a) menor 

___________________________ 

Assinatura do(a) responsável 

 

 
 
Nós, Graziela de Souza Sombrio e Vania Ribas Ulbricht, comprometemo-nos a conduzir 

a pesquisa de acordo com o que preconiza a Resolução 510/16 de 07/04/2016, que trata 

dos preceitos éticos e da proteção aos participantes da pesquisa. 

 
 

 

_______________________                       _____________________________ 

                                          Graziela de Souza Sombrio                                                                  Vania Ribas Ulbricht 
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Universidade Federal De Santa Catarina 

Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Grupo de especialistas 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada “O cego e a geometria 

plana: um desafio piagetiano”, que está associado ao projeto de tese da doutoranda Graziela 

de Souza Sombrio, do Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, 

da Universidade Federal de Santa Catarina, cujo objetivo principal é desenvolver design 

propositions para que os professores facilitem a construção do conhecimento geométrico por 

alunos cegos, fundamentados na teoria de Piaget. Esse trabalho se justifica porque é necessário 

que a escola dê condições para que a aprendizagem ocorra, independente da presença da 

deficiência visual. 

A sua participação será na forma um grupo focal. O objetivo dessa atividade é avaliar as 

design propositions, considerando a acessibilidade, a abordagem proposta para o conteúdo e as 

estratégias de gamificação utilizadas.  

As gravações serão utilizadas para a análise dos dados, porém nenhuma imagem que 

identifique você será divulgada. 

Você poderá sentir cansaço e desconforto durante o grupo focal, constrangimento ao 

expor suas dificuldades e desconforto com gravações de vídeo. Para minimizar esses problemas, 

você poderá fazer pausas durante a atividade, ou desistir de cumprir alguma tarefa ou responder 

alguma das perguntas.  

Em qualquer pesquisa sempre há o risco de que seu nome ou dados pessoais sejam 

divulgados sem intenção do pesquisador, por isso as gravações serão guardadas em dispositivos 

de uso pessoal da pesquisadora ou em local protegido com senha.  

Ao contribuir com a pesquisa você não terá benefícios imediatos, mas estará ajudando a 

tornar, no futuro, a inclusão das pessoas com deficiência visual, mais efetiva na escola regular. 

Durante a realização do grupo focal você será acompanhado pela pesquisadora 

responsável ou pessoa encarregada para tal. Se você tiver dúvidas sobre procedimentos, riscos, 
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benefícios ou outro, durante e após a pesquisa, inclusive informações sobre os resultados se for 

de seu interesse, pode entrar em contato com a pesquisadora responsável (Graziela de Souza 

Sombrio). 

Se você não quiser mais participar da pesquisa você pode retirar o seu consentimento, 

sem penalização alguma, bastando entrar em contato por e-mail (graziela.sombrio@gmail.com) 

ou telefone (49 999774943) com a pesquisadora Graziela de Souza Sombrio. 

A pesquisadora responsável, que também assina esse documento, compromete-se a 

conduzir a pesquisa de acordo com o que preconiza a Resolução 510/16 de 07/04/2016, que 

trata dos preceitos éticos e da proteção aos participantes da pesquisa. 

Você poderá solicitar o reembolso de qualquer gasto decorrente da pesquisa, tais como 

transporte, etc., porém não terá qualquer pagamento por sua participação.  

Se você tiver algum prejuízo material ou imaterial em decorrência da pesquisa poderá 

solicitar indenização, de acordo com a legislação vigente e amplamente consubstanciada. 

Nenhuma informação pessoal sua, como nome, endereço, telefone, etc., será divulgada, 

de maneira que a utilização das informações fornecidas não acarrete prejuízo a você. 

Os resultados da pesquisa poderão tornar-se públicos, seja por meio de relatórios, artigos, 

apresentações em eventos científicos ou publicação de outra natureza. Em quaisquer meios, no 

entanto, será mantido o sigilo e a confidencialidade dos dados de identificação do participante 

da pesquisa. 
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Dados do Pesquisador Responsável pelo Projeto de Pesquisa: 

Nome completo: Graziela de Souza 

Sombrio 

Doc. de Identificação: 2.938.608 

Endereço completo: R. Santos Dumont, 

464 – Xanxerê - SC  

Endereço de e-mail: 

graziela.sombrio@gmail.com 

Telefones: 49-999774943 / 34330374 

Orientador: Vania Ribas Ulbricht 

E-mail do orientador: 

vrulbricht@gmail.com 

Telefone do orientador: 48. 999713962 

 

O CEPSH é um órgão colegiado interdisciplinar, deliberativo, consultivo e educativo, 

vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina, mas independente na tomada de decisões, 

criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade 

e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. 

Qualquer dúvida que você venha a ter sobre ética em pesquisa você pode entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de 

Santa Catarina – CEPSH/UFSC, por meio do telefone (48) 3721 6094 ou no endereço: 

Universidade Federal de Santa Catarina – Pró-Reitoria de Pesquisa – Prédio Reitoria II (R: 

Desembargador Vitor Lima, no 222, sala 401, Trindade, Florianópolis/SC | CEP 88.040-400). 

 

Identificação e consentimento do voluntário: 

Nome completo _______________________________________ 

Doc. de Identificação ___________________________________ 

“Declaro que concordei em participar, na qualidade de participante do projeto de pesquisa 

intitulado O cego e a geometria plana: um desafio piagetiano, após estar devidamente 

informado sobre os objetivos, os procedimentos, as justificativas da pesquisa e os termos de 

minha participação. Assino o presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em duas 

vias, numeradas e rubricadas pelas partes interessadas, inclusive pelo pesquisador responsável 

pelo projeto, sendo que uma cópia se destina a mim (participante) e a outra ao pesquisador.” 

“As informações fornecidas aos pesquisadores serão utilizadas na exata medida dos 

objetivos e finalidades do projeto de pesquisa, sendo que minha identificação será mantida em 

sigilo e sobre a responsabilidade dos proponentes do projeto.”  
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“Independentemente deste consentimento, fica assegurado meu direito a retirar-me da 

pesquisa em qualquer momento e por qualquer motivo, sendo que para isso comunicarei minha 

decisão a um dos proponentes do projeto acima citados.” 

 

(local e data) 

 

___________________________________________________ 

(Assinatura do voluntário ou representante legal acima identificado) 

 

 
 

Nós, Graziela de Souza Sombrio e Vania Ribas Ulbricht, comprometemo-nos a 

conduzir a pesquisa de acordo com o que preconiza a Resolução 510/16 de 

07/04/2016, que trata dos preceitos éticos e da proteção aos participantes da 

pesquisa. 

 
 

__________________________                     ___________________________ 

    Graziela de Souza Sombrio                                                                   Vania Ribas Ulbricht  
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ANEXO A – Aprovação no Comitê de ética 
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