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RESUMO: Este trabalho investigou a funcionalidade da Metodologia WebQuest, com base nos fundamentos da
Acessibilidade Digital, que é a capacidade de um produto ser flexível o suficiente para atender às
necessidades e preferências do maior número possível de pessoas, além de ser compatível com tecnologias
assistivas usadas por pessoas com necessidades especiais, neste caso, os leitores de tela. O corpus da
pesquisa constituiu-se em 06 alunos deficientes visuais matriculados em séries diferentes no Colégio Antônio
Vieira, segmento EJA, localizado na cidade de Salvador – Bahia. Objetivou-se tornar a aprendizagem da
Matemática mais significativa para o aluno deficiente visual, proporcionando ao educando e ao educador a
reelaboração de suas relações interpessoais através do uso das novas tecnologias disponíveis, compartilhando
com a comunidade escolar as observações e experiências vivenciadas, estabelecendo a Metodologia
WebQuest como ferramenta educacional importante na atualidade. Os resultados encontrados apontam a
dificuldade de alunos deficientes visuais e seus professores em interligar o conteúdo matemático às TICs de
forma plena e acessível, envolvendo tais alunos nos momentos de aprendizagem, de forma cooperativa e ágil.

Palavras-chave: Educação Inclusiva. Acessibilidade Digital. Educação Matemática.

ABSTRACT: This paper investigates the functionality of WebQuest methodology , based on the fundamentals
of Digital Accessibility, which is the ability of a product to be flexible enough to meet the needs and the
greatest possible number of people preferences , as well as being compatible with assistive technologies used
by people with special needs, in this case, screen readers. The research corpus consists in 06 visually
impaired students enrolled in different series at the College Antônio Vieira, EJA segment, located in the city of
Salvador - Bahia. It aims to make learning of mathematics more meaningful for the visually impaired student,
providing the learner and the educator to redraft their interpersonal relationships through the use of new
technologies available, sharing with the school community observations and experiences, establishing
Methodology WebQuest as an important educational tool nowadays. The results show the difficulty of visually
impaired students and their teachers in linking the mathematical content to ICTs fully and affordably,
involving students in such moments of learning, cooperative and responsive way.
Keywords: Inclusive Education. Digital accessibility. Mathematics Education.

O uso das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTICs) vem sendo muito explorado,
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essencialmente no ambiente escolar, envolvendo transformações cada vez mais intensas, estimuladas pelo
crescente desenvolvimento das tecnologias. Escolas, igrejas, shoppings, entre outros espaços, têm
apresentado cada vez mais meios de acesso ao mundo digital, através da internet e sua ampla rede de
informações, das simples páginas de pesquisas até as chamadas redes sociais, que possibilitam a interação
digital de pessoas cada vez mais distantes fisicamente.

Esta mesma tecnologia também vem sendo muito utilizada na formação acadêmica e profissional das pessoas
com deficiência, que são estimuladas a iniciarem ou continuarem seus estudos. Tal ferramenta engloba o uso
de diversas estruturas cognitivas e estabelecem novas relações interpessoais, construindo, assim, um
ambiente de aprendizagem rico em experiências e diversidade sociocultural.

Dados do Censo (BRASIL, 2010) contabilizam que o Brasil possui 45.623.910 de pessoas que apresentam ao
menos uma deficiência, sendo este número correspondente a 23% da população. Na Região Nordeste surge o
maior percentual da população brasileira que apresenta deficiência visual, correspondente a 21,2% do total.
Partindo desses dados, percebe-se o crescimento do número de deficientes visuais que buscam a
escolarização formal e, posteriormente, passam a ocupar um lugar na sociedade estudando e trabalhando.
Muitos deles vão além, ocupando cargos importantes e diversos na sociedade, provando, assim, que a busca
pelo conhecimento não deve ser limitada somente às pessoas que não têm algum tipo de deficiência.

A política da educação especial adotada pelo Ministério da Educação estabelece que a educação inclusiva seja
prioridade na rede básica de ensino. Tal política trouxe consigo mudanças, que permitiram, em 2010, um
aumento de 25% no número de matrículas na escola regular e na EJA. Em 2009 havia 639.718 matrículas, e,
em 2010, 702.603 (BRASIL, 2010). Isso se deve à constante evolução da Acessibilidade (Física e Digital) para
esta demanda, o que é um importante estímulo para a busca e aprimoramento do saber acadêmico destes
alunos.

Mas, ao se deparar com alunos deficientes visuais nas aulas de Informática, o educador matemático enfrenta
alguns entraves à sua prática pedagógica. Um deles é o uso efetivo das tecnologias digitais com esta
clientela. As aulas planejadas não contemplam estes alunos, que, por serem considerados “minoria”, ainda
precisam adequar-se ao trabalho em dupla, mas que nem sempre “necessitam” de seus conhecimentos. Em
resumo, a problemática notada é retratada através das dificuldades de alunos deficientes visuais da escola
regular em acessar os conteúdos matemáticos digitais, por falta de implementação de estratégias
pedagógicas inclusivas eficientes.

Observa-se que os deficientes visuais (cegos e baixa visão) matriculados na escola regular apresentam muitas
dificuldades na aprendizagem da matemática, principalmente nas atividades desenvolvidas em conjunto com
a Informática Educacional. Os professores, por desconhecimento da situação, sentem-se resistentes e
impotentes diante desse novo desafio proposto pelo processo de inclusão.

Diante deste fato, é necessário repensar a existência e a necessidade de criar e adaptar estratégias
educativas, não apenas para facilitar o acesso dos deficientes visuais, mas desenvolver condições
indispensáveis para que possam se manter e participar das atividades escolares e, realmente, aprender, tanto
a título de aquisição de conhecimento, quanto a título de socialização. Dessa forma, os alunos, deficientes
visuais ou não, são incentivados a rever sua produção e atitudes, sempre tendo como fim modificar o que é
negativo à realização das atividades como um todo ou melhorar aspectos que se apresentam insuficientes a
cada indivíduo.

Esta pesquisa pretendeu apresentar a Metodologia WebQuest como recurso digital com o qual professores de
matemática e alunos interagem de forma cooperativa na construção do conhecimento, proporcionando aos
participantes a elaboração de hipóteses e teorias, através da recriação de seus próprios conceitos com base
nos questionamentos apresentados, sendo então capazes de transformar os conhecimentos que já têm em
algo mais complexo e elaborado. Sendo assim, o estudo teve o objetivo geral de desenvolver em turmas do
ensino regular, estratégias pedagógicas digitais inclusivas, tendo como suporte pedagógico a Metodologia
WebQuest estruturada para o ensino da Matemática a alunos com deficiência visual.
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Percebe-se, atualmente, o crescente uso das Tecnologias da Comunicação e da Informação (NTICs) na
educação básica. Essa forte influência das diversas mídias digitais nos mais diversos campos do
conhecimento, exige que os educadores “[…] se desarmem da mentalidade de que ele precisa saber tudo. O
‘não saber’ é natural e […] a tecnologia mostra a alunos e professores que, às vezes, eles podem aprender
juntos”. (BLIKSTEIN, 2012, p. 18-19)

Consequentemente, esta utilização das TICs na educação causou uma revolução no sistema educacional
brasileiro que, a cada instante, precisa adequar-se à (r)evolução digital que acontece. Contudo, Kenski (2011)
sinaliza algo importante acerca do uso das TICs: é importante atentar para o fator “relações humanas”
durante o uso das TICs. Projetos educacionais, que apenas considerem as informações a serem obtidas, de
nada servem se não existir a participação ativa, crítica e reflexiva de todos os envolvidos, nos quais
professores e alunos deixam de compor cada qual seu espaço e passam a ser sujeitos ativos na construção do
processo pedagógico.

Justamente esse fator influencia negativamente durante as aulas de Informática que envolvam a participação
de alunos deficientes visuais. Alguns educadores utilizam os recursos digitais com o objetivo de enriquecer
seus materiais de ensino. A tendência é buscar objetos de aprendizagem que venham contribuir com a
evolução do processo pedagógico nas escolas. Mas, é claramente perceptível a exclusão desses alunos nessas
aulas. Esta clientela sempre precisa trabalhar em grupo, quando, às vezes, a atividade é individual.

A ideia não é usar os recursos digitais para somente incluir os alunos deficientes visuais às aulas
interdisciplinares, mas a de construir um ambiente de aprendizagem dinâmico e cooperativo, no qual alunos e
docentes de matemática possam trocar conhecimentos e informações relevantes não só para eles, mas que
seja algo que escape do âmbito escolar e atinja a comunidade em geral.

Para tanto, adotou-se a pesquisa de campo descritiva, a qual “visa descobrir e observar fenômenos
existentes, situações presentes e eventos, procurando descrevê-los, classificá-los, compará-los, interpretá-los
e avaliá-los, com o objetivo de aclarar situações para idealizar futuros planos e decisões”. (MARTINS JR., p.
84). O uso desse tipo de pesquisa neste trabalho teve o intuito de investigar de que forma os alunos
deficientes visuais interagem com seus professores de matemática através de uma WebQuest. Tais alunos
precisam ter conhecimento prévio de softwares leitores de tela. Esta observação visa perceber as
facilidades/dificuldades encontradas por professores de matemática e alunos durante a realização de uma
atividade matemática interdisciplinar e se há ou não melhorias a serem feitas neste processo.

O corpus da pesquisa constituiu-se inicialmente no Colégio Antônio Vieira, Segmento de Educação de Jovens e
Adultos (EJACAV), estando localizado na cidade de Salvador – Bahia, assim detalhado: 06 alunos com
deficiência visual: 04 alunos cegos e 02 alunos com baixa visão matriculados em séries diferentes; 03
professores de Matemática dos pesquisados, 02 orientadores educacionais das referidas fases, 01
coordenador titular dos Ensinos Fundamental e Médio e o Coordenador Geral do curso, uma vez que todos
têm acesso direto às informações necessárias à pesquisa, dos alunos-alvo deste estudo.

Através do uso da metodologia WebQuest, e de forma individual e/ou coletiva, pretendeu-se atrair o
educando deficiente visual e estimular seus colegas e professores a desenvolver o gosto pelas tecnologias
enquanto ferramenta pedagógica, levando-os, concomitantemente, a dominar os conteúdos gramaticais
necessários à boa comunicação, tanto oral quanto escrita, e ao aprendizado da Matemática de forma leve e
criativa. Esperava-se que a Metodologia WebQuest apresentasse elementos necessários a alunos e
professores de Matemática para a reformulação das relações interpessoais e da prática docente de forma
geral.

A cada bimestre do ano de 2013, foi feito um levantamento das fichas pessoais destes alunos no Centro de
Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual – CAP, no qual a pesquisadora é docente no serviço de Sala de
Recursos. Também foram elencadas as principais dificuldades destes alunos a respeito do processo de leitura
e conhecimento matemático, tendo como base Fichas de Avaliação elaboradas para este fim.

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_metodologia_webquest_e_a_inclusao_digital_de_deficientes_visuai.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.3-11,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



Ao longo do processo, fichas de avaliação foram aplicadas duas vezes (início e fim da pesquisa), verificando,
portanto, as competências dos alunos enquanto leitores e produtores de texto, a fim de constatar quais
estratégias foram criadas e/ou aprimoradas pelos alunos, de forma a confirmar a hipótese levantada na
presente pesquisa. Salienta-se que estes instrumentos de pesquisa foram aplicados tanto pela pesquisadora,
quanto pelos professores dos alunos, o que garantiria a confiabilidade do trabalho a ser feito.

DESENVOLVIMENTO

Na educação, a utilização de ferramentas pedagógicas está cada vez mais associada ao trabalho com as
Tecnologias Digitais. Isso se deve a grande representatividade da tecnologia nos mais diversos setores, o que
exige cada vez mais o conhecimento e o pleno domínio do computador e sua capacidade informacional. No
Brasil, este movimento está crescendo, porém de forma desordenada. Mesmo sendo um dos dez países que
mais cresce em termos de uso da tecnologia, ainda é visível a falta de capacitação dos docentes para o uso
pedagógico das Tecnologias. E, no que diz respeito ao trabalho com a matemática e a educação de deficientes
visuais, essa defasagem torna-se gritante. As dificuldades existem, mas a impressão é que, ao existir pessoas
com algum tipo de deficiência na sala de aula, percebe-se que o educador tem pouco ou nenhum preparo
para lidar com essa situação. Daí surge a eminente necessidade de se pensar em estratégias pedagógicas
atraentes a todos. Dinamismo, criatividade, objetividade e simplicidade tornam-se elementos essenciais a
(re)elaboração de atividades pedagógicas que contemplem o todo e suas diferenças.

Partindo desse ponto, são apresentadas, a seguir, as bases teóricas que fundamentam a pesquisa aqui
estruturada.

A Inclusão Escolar

Segundo Profeta (2007, p. 209), a inclusão não é um processo que se refere às pessoas com deficiência: ele
abre um leque e apresenta-se em um caráter mais amplo, abarcando vários segmentos da sociedade, que por
diferentes razões encontram-se excluídos, seja por questões físicas, sociais culturais ou econômicas.

O processo de inclusão caracteriza-se por ter dois pontos de vista: o educacional e escolar e enquanto
processo social. A inclusão do ponto de vista educacional refere-se a uma educação de qualidade para todos e
abrange todos os indivíduos, tanto aqueles com deficiências orgânicas ou funcionais, como as que estão
excluídas por outras questões. Enquanto processo, a inclusão envolve os conceitos de integração e inclusão,
que se complementam dentro de uma perspectiva evolucionária. A proposta de integração de indivíduos com
deficiência na escola pública em alguns lugares tronou-se uma segregação, e sem a devida orientação, a
inclusão também poderá tornar-se uma exclusão.

O modelo social de deficiência é uma questão do sujeito, que deve ser respeitada levando-se em conta suas
capacidades e possibilidades e que a comunidade deve reconhecê-lo e recebê-lo como ele é, enriquecendo-se
pela convivência com a diversidade. Chama-se a atenção para as barreiras sociais, muitas vezes ais
prejudiciais do que a própria deficiência. Trata-se de um processo bilateral no qual as pessoas, ainda
excluídas, e a sociedade buscam equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de
oportunidades para todos.

Freire (1985, p.19) afirma que:

O compromisso, próprio da existência humana, só existe no engajamento com a
realidade de cujas águas os homens verdadeiramente comprometidos ficam
molhados, ensopados. Somente assim o compromisso é verdadeiro. Ao
experenciá-lo, num ato que necessariamente é corajoso, decidido e consciente, os
homens já não se dizem neutros.
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Na tentativa de oferecer um ensino qualificado aos alunos incluídos, os professores precisam adquirir novas
habilidades para trabalhar com todos os alunos de diferentes contextos sociais. Sendo assim, é inevitável um
processo de transformação profissional, onde os professores têm a oportunidade de desenvolver suas
habilidades numa atmosfera de coleguismo, colaboração e apoio de um aos outros, aprimorando
continuamente seus conhecimentos.

O Deficiente Visual na Escola

A visão é considerada o mais importante canal de relacionamento do indivíduo com o mundo exterior. A
cegueira, a mais limitante das incapacidades físicas, foi sempre tratada, através dos séculos, com medo,
superstição e ignorância. As pessoas, de um modo geral, consideram o deficiente visual (cego ou baixa visão)
como sendo extraordinariamente incapacitado fisicamente, mas possuidor de dons sobrenaturais e de
percepções extrassensoriais; são conceitos que, por transmissão cultural, inexperiência e falta de
conhecimento das reais possibilidades e capacidade da pessoa deficiente visual, se acham perpetuados e
dominam a imaginação do povo.

Rego (1995, p.111), estudando a contribuição de Vygotsky, representa uma de suas falas "as novas teorias
não valorizam a cegueira em si nem o defeito, mas a força contida nela, as fontes de sua superação nos
estímulos para o desenvolvimento do ser". A compreensão dos sujeitos cegos deve iniciar-se pelo
entendimento de sua deficiência básica: uma limitação perceptiva. As pessoas com deficiência visual têm uma
deficiência sensorial, a ausência de visão, que as limita em suas possibilidades de apreensão do mundo
externo, interferindo em seu desenvolvimento e ajustamento das situações comuns da vida, utilizando-se de
meios não usuais para estabelecerem relações com o mundo dos objetos, pessoas e coisas que as cercam.

Como a visão domina praticamente todos os estágios iniciais da aprendizagem, que constituem a base para
muitos dos processos intelectuais superiores, torna-se necessário fornecer-lhe uma programação sistemática
de experiências, dando ênfase à aprendizagem concreta e à autoaprendizagem.

Do ponto de vista médico e educacional, os deficientes visuais constituem um grupo dentro de um conjunto
maior de indivíduos possuidores de problemas no órgão da visão, que vai desde a cegueira total até a baixa
visão, pessoas com acuidade visual de 5 a 30% no melhor olho, após correção óptica.

Independentemente do grau de perda de visão e da capacidade individual de cada um de adaptação a essa
perda, é aceito por todos que a ação educativa dirigida a crianças com deficiência visual deve contar com a
aplicação de estratégias e técnicas específicas, bem como, apoio educacional em sala de recursos ou núcleos
de apoio e com a ajuda do professor itinerante.

Segundo Martín (2003, p.269),

... será preciso, pois, que o aluno disponha de todos os recursos necessários para ter
acesso ao currículo comum, já que a dificuldade dos alunos DV não está relacionada
aos conteúdos que devem ser adquiridos, mas nos meios com os quais conta o
sistema educativo para ensiná-lo, podendo ocorrer o paradoxo de ter o aluno
integrado fisicamente na sala de aula, mas carecendo de integração educativa
propriamente dita.

A simples inclusão de alunos com deficiências em salas de aula no ensino regular não resulta em benefícios de
aprendizagem, o ambiente deve proporcionar experiências e apoio educacionais adequados. Quando isto
acontece, a inclusão funciona para todos os alunos com e sem deficiências, em termos de atitudes positivas,
mutuamente desenvolvidas, de ganhos nas habilidades educacionais e sociais e de preparação para a vida na
comunidade.

O aluno com deficiência visual, quando não possui outro comprometimento associado, tem, normalmente,
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uma excelente memória auditiva e um alto nível de apreensão de informações transmitidas pelas emoções da
voz. Por isso utilizam gravações em CD ou programas leitores de tela/sintetizadores de voz na educação,
cultura e lazer. O grande avanço tecnológico verificado nos últimos anos vem proporcionando, também à
educação especial, recursos valiosos para o processo ensino-aprendizagem, inclusive com a utilização de
equipamentos de informática.

A educação dos deficientes visuais tem muita importância nos dias atuais, pois exige, de forma aprofundada e
dinâmica, requisitos básicos para a aplicação de metodologias específicas, que desenvolvem e necessitam de
elementos essenciais, tanto para o aluno quanto para o educador.

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), a Matemática e a Metodologia WebQuest na
Educação do Aluno Deficiente Visual

Alguns autores salientam que ensinar Matemática, em qualquer série e independente do conteúdo a ser
ensinado, não é repassar esses conteúdos no quadro e resolver exercícios que servirão de modelos para as
provas. O conhecimento matemático é baseado em um raciocínio lógico.

Inúmeros são os benefícios que os recursos pedagógicos adaptados trazem ao dia-a-dia dos alunos com
deficiência. No que tange ao seu uso na educação, pode-se afirmar que tais recursos estimulam os
estudantes, deficientes ou não, a desenvolverem habilidades intelectuais, além de contribuir para que alguns
mostrem mais interesse.

Brandão (2006, p. 52) ressalta que o papel da escola é desenvolver a aprendizagem. Um dos frutos da
atividade docente é o despertar da vontade, do querer aprender dos discentes (BRASIL, 1998). Em particular,
sendo o aluno deficiente visual, sem outras deficiências conjuntas, uma das disciplinas em que mais sente
dificuldade é a Matemática.

Neste contexto, para o deficiente visual, o acesso à informação digital ocorre principalmente através de
softwares leitores de tela, que, segundo Mortimer (2010), vocalizam eletronicamente as informações exibidas
na tela. São programas que identificam e dão informações sobre os distintos objetos exibidos no monitor,
facilitando o acesso a essas informações. Nesta pesquisa, foram utilizados os seguintes programas: NVDA
(Non Visual Desktop Access ou Acesso Não-Visual ao Ambiente de Trabalho) e o Sistema DOSVOX versão 4.4.

Mas, na perspectiva desta pesquisa objetivou-se trabalhar esta usabilidade através da Metodologia WebQuest,
criada por Barnie Dodge, em 1995 (ABAR e BAARBOSA, 2008). A metodologia de uma WebQuest favorece a
aprendizagem colaborativa, teoria estruturada por Ausubel (LAKOMY, 2003) e os processos investigativos na
construção do conhecimento. Portanto, fundamenta-se em estratégias construtivistas de Piaget (LAKOMY,
2003) e no trabalho sociointeracionista de Vygotsky (REGO, 1995 e LAKOMY, 2003). Dodge, ao elaborar esta
metodologia de trabalho via internet, percebeu que uma investigação estruturada, na qual professores e
alunos interagem de forma colaborativa na construção do conhecimento, proporciona aos participantes a
elaboração de hipóteses e teorias, através da recriação de seus próprios conceitos com base no
questionamento apresentado, sendo então capazes de transformar os conhecimentos que já têm em algo
mais complexo e elaborado.

CONCLUSÃO

A temática Acessibilidade Digital está cada vez mais presente na proposta pedagógica voltada às pessoas com
deficiência. No que diz respeito ao trabalho com deficientes visuais, é uma prática que vem, a cada instante,
sendo repensada, pois representa um universo diferente daqueles que têm a visão e utilizam as TICs como
uma ferramenta de uso corriqueiro.

Dessa forma, esta pesquisa pretendeu, através da Metodologia WebQuest, tornar a aprendizagem da
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Matemática mais significativa para o aluno deficiente visual, proporcionando ao educando e ao educador a
reelaboração de suas relações interpessoais através do uso das novas tecnologias disponíveis.

As WQs poderão dar origem a diversos produtos finais que, a depender do objetivo de cada um, poderão ser
desde um resumo da temática proposta a elaboração de trabalhos científicos. Dodge (2001) definiu possíveis
tarefas a serem executadas através da “Taskonomia[1]”, que não foi aqui detalhada, mas destacou-se para o
presente texto a categoria de tarefas analíticas, nas quais o aluno fez correlação do que lhe é apresentado na
WQ com sua realidade, para depois discutir com os colegas e o professor suas percepções e conclusões a
respeito do assunto.

Esta mesma pesquisa ressaltou a importância da atuação cooperativa para a execução da tarefa, na qual cada
um soube sua missão, colaborando com o grupo, repassando sua informação e interagindo entre si para a
obtenção do resultado final da WQ.

As dificuldades não foram poucas. A pesquisa mostroua-se complexa, dependendo da elaboração de uma WQ
de fácil acesso e entendimento, dentro do que se pensa enquanto atividade matemática. A intenção foi fazer
com que cada aluno pudesse perceber que, de forma implícita, a interpretação de informações e de textos
estão presentes a todo momento, em todo lugar.

Todo o trabalho de pesquisa também contou com o fator “incompatibilidade”. O Laboratório do Colégio está
conectado em estações (uma máquina para quatro usuários), o que torna os dois leitores de tela, provando
que não funcionam bem em ambientes network. Houve, em alguns momentos, a necessidade de trabalhar
com um netbook com os programas instalados e utilizando a rede wireless do referido colégio para acesso à
WebQuest.

Os leitores de tela aqui usados não facilitaram em nada o trabalho com a matemática. O Código matemático
não é lido e dificulta bastante a leitura de expressões e sinais tão característicos desta área do conhecimento.

E, finalmente, para o trabalho futuro, há o desejo de continuar pesquisando o assunto em nível de
Pós-Graduação Stricto sensu, tendo em conta a perspectiva de desenvolvimento de software capaz de
fornecer uma leitura completa dos documentos em várias extensões utilizando os vários elementos da área de
matemática, o que exige muita dedicação dos professores em relação ao aluno cego.
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