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A importância do uso e funcionalidade dos recursos não ópticos, através das
atividades lúdicas no processo ensino aprendizagem.
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RESUMO
A intenção desse artigo é apresentar um projeto que foi realizado no Instituto de Cegos da Bahia
através de uma ação interdisciplinar, com alunos de baixa visão entre 7 e 9 anos, no turno oposto da
escola regular. O trabalho teve como objetivo motivar e conscientizar o educando em relação ao uso
constante dos recursos não ópticos que atendesse as diversas condições visuais de cada aluno tanto
na sala de aula quanto no seu dia a dia, favorecendo assim a estimulação visual, através de atividades
lúdicas. Essa ação acontecia duas vezes por semana, tendo como as etapas: conversação;
apresentação de vídeo, leitura da música; reescrita; momento lúdico e avaliação. Ao final do projeto
observou-se várias conquistas, principalmente melhor uso e funcionalidade dos recursos não ópticos.
Palavras: Baixa Visão; Recursos não óptico, ludicidade
ABSTRACT
The purpose of this article is to present a project that was realized at the Instituto de Cegos da Bahia
through an interdisciplinary approach with students with low vision, between 7 and 9 years, the
opposite shift from the regular school. The work aimed to motivate and raise aware the student in
relation to the constant use of non-optical devices that would meet the various visual conditions of
each student both in classroom as in their daily lives, thus favoring visual stimulation, through fun
activities. This action happened twice a week by taking as steps: conversation, video presentation,
music reading, rewriting, playful moments and evaluation. At the end of the project were observed
several achievements, especially better functionality and use of non-optical devices.
KEYWORDS: Low Vision; No optical resources, playfulness
INTRODUÇÃO
O presente trabalho foi realizado no Instituto de Cegos da Bahia, com crianças com baixa visão entre 7
e 9 anos, o mesmo nasceu da necessidade de conscientizar os educandos de baixa visão e suas famílias
em relação ao uso e funcionalidade dos recursos não ópticos. Tem como objetivo motivar a utilização
dos recursos não ópticos, através de atividades lúdicas, que atendam as diversas condições visuais dos
alunos, consequentemente estimulando o resíduo visual. Sendo assim os recursos não ópticos são
apresentados e incorporados à rotina do aluno que devem garantir melhor posicionamento, conforto e
aumento do contraste.
O projeto aconteceu duas vezes por semana através das seguintes etapas: conversação; apresentação
do vídeo da música, leitura; reescrita; momentos lúdicos e avaliação.
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Ao final do projeto as crianças apresentaram bons resultados em relação à utilização e aceitação dos
recursos não ópticos, incorporando-os em todos os ambientes.
METODOLOGIA
A Organização Mundial de Saúde relata que em média existe no Brasil 10% de pessoas com algum tipo
de deficiência, das quais 1% a 1,5% apresentam deficiência visual, representando um número
aproximado de 1,7 milhões de pessoas, sendo que 80% dessas possuem baixa visão. Na pesquisa
realizada pelo Censo 2010 foi constatado prevalência de pelo menos uma das deficiências por faixa de
idade, e verificou que era de 7,5% nas crianças de 0 a 14 anos; 24,9% na população de 15 a 64 anos e
67,7% na população com 65 anos ou mais de idade. A deficiência visual, que atingia 35,8 milhões de
pessoas em 2010, era a que mais acometia tanto homens (16,0%) quanto mulheres (21,4%), seguida
da deficiência motora (13,3 milhões, 5,3% para homens e 8,5% para mulheres), auditiva (9,7 milhões,
5,3% para homens e 4,9% para mulheres) e mental ou intelectual (2,6 milhões, 1,5% para homens e
1,2% para mulheres. De acordo com os dados citados acima, observa-se maior necessidade de estudos
e pesquisas na área da Educação, sobre as deficiências, principalmente a baixa visão que tem o maior
percentual em relação à deficiência visual.
Conforme Conselho Internacional de Oftalmologia (2002) define as terminologias, como:

Deficiência visual é empregada quando a diminuição da visão é caracterizada por
perda de função visual (como acuidade visual, campo visual e etc.) por alterações
orgânicas. Muitas dessas funções visuais podem ser mensuradas quantitativamente.
Baixa Visão é empregada para níveis menores de perda, nos quais o indivíduo possa
ser auxiliado, de forma significativa, por recursos para melhor resolução visual.

A Baixa Visão, segundo o Ministério de Educação e Secretaria de Educação Especial, é uma alteração
expressiva da capacidade funcional da visão, por motivos isolados ou agregados, tais como: baixa
acuidade visual significativa, diminuição importante do campo visual, comprometimento na
identificação das cores e sensibilidade aos contrastes, que modificam ou limitam a função visual. Para
melhorar o desempenho visual da pessoa com Baixa Visão utiliza-se os recursos ópticos e não ópticos a
depender da demanda de cada caso.
Os recursos ópticos são auxílios que de grande importância em relação à melhora do desempenho
visual do aluno com baixa visão. São indicados pelo médico oftalmologista especialista, que após
avaliação clínica encaminha para treinamento com ortoptista ou professor especializado. Além disso,
são indicados os recursos não ópticos que são materiais que também auxiliam as pessoas com visão
baixa visão a utilizarem da melhor forma a sua visão, de acordo com a demanda de criança um.
Os recursos não ópticos são ajudas técnicas que modificam materiais e proporcionam melhorias do
ambiente com o objetivo de favorecer um bom desempenho na qualidade da função visual. Os
principais recursos não ópticos são: tiposcópio; lápis 3B, 4B, 6B; canetas de cores fortes; livros, textos e
outras representações gráficas ampliadas; caderno com pauta ampliada ou escurecidas; prancha de
plano inclinado e outros. Eles servem para a ampliação do tamanho real dos objetos, controle da
iluminação, posicionamento de postura e escrita. Os recursos tecnológicos também são de grande
valia no trabalho com crianças de baixa visão, pois facilitam a vida, dando independência e autonomia.

Os recursos educacionais, com vista a apoiar estes alunos no processo de ensino
aprendizagem, envolvem inúmeros aspectos, entre os quais: professores, especialistas
habilitados, metodologias e materiais didáticos adaptados as necessidades dos alunos,
apoio pedagógico ao aluno e ao professor regular e auxílios tecnológicos. (ALBA,2006)

Como a cidade de Salvador tem grande influência de ritmos musicais, fazendo parte deste contexto, os
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alunos também demonstram interesse e entusiasmo pelas atividades com músicas e rimas,
percebeu-se que seria de grande valia e funcionalidade investir em uma proposta com as músicas
populares, principalmente as cantigas passadas de geração em geração, contextualizando assim
atividades realizadas em sala.
Conforme Winniccot (1975) as funções do brincar, são: a alegria, o prazer, o desprazer, as emoções e a
motivação entre outras. Demostrando assim a importância do brinquedo e do brincar, como sendo
essencial no desenvolvimento da construção do conhecimento e socialização da criança.
No lúdico a criança movimenta, interage, erra e acerta, explora o seu mundo e se envolve nas
atividades propostas de forma espontânea, alegre e participativa, favorecendo seu desenvolvimento
intelectual, emocional, físico e criativo.
Conforme o Ministério de Educação, Atendimento Educacional Especializado (AEE) Deficiência Visual
(2007) considera que as atividades propostas devem trazer prazer e motivação, com o propósito de
desenvolver a iniciativa e a autonomia, que são fundamentais na estimulação visual.
Reafirmando o que diz o Ministério de Educação que as atividades realizadas na sala de aula, devem
utilizar estratégias que despertem no educando satisfação e interesse na aprendizagem. Se tratando
do AEE além dessas estratégias o educador deve utilizar as adaptações curriculares necessárias.
O Instituto de Cegos da Bahia (ICB) é uma Entidade Beneficente de Assistência Social, fundada em 30
de abril de 1933. Tem como missão facilitar a inclusão social da criança e do jovem com deficiência
visual e deficiência múltipla sensorial, através de ações que favoreçam o acesso à escola, ao trabalho e
à sociedade. Trabalha numa perspectiva multidisciplinar. Atualmente a instituição possui quatro
centros de atendimentos: Centro Médico � onde são ofertados serviços médicos (oftalmológico e
clínico) ambulatorial aos usuários da Instituição e à comunidade; Centro de Intervenção Precoce (CIP)
� onde são atendidas crianças na faixa etária de zero a cinco anos de idade; Centro de Tecnologia e
Informação (CETIN) � onde oferece cursos de informática para os usuários e faz a produção de
material didático em Braille utilizado na instituição e para os alunos da rede regular de ensino; Centro
de Educação Complementar (CEC) � que atende crianças e jovens onde é realizado o Atendimento
Educacional Especializado, desenvolvendo o ensino do sistema Braille, da Escrita Cursiva, do uso de
recursos ópticos e não ópticos, do uso do Soroban, das Técnicas de Orientação e Mobilidade, da
Educação Física Adaptada, da Educação Musical, da Usabilidade e das Funcionalidades da Informática
Acessível, das Estratégias para a Autonomia do Ambiente Escolar, das Estratégias para o
Desenvolvimento de Processos Mentas, do uso da Comunicação Alternativa e Aumentativa � CAA; do
uso dos recursos de tecnologia Assistiva � TA; Oficinas Pedagógicas Pré-profissionalizantes, suporte,
acompanhamento e articulação à rede Regular de Ensino, Curso de Formação Continuada para
professores e orientação à família.
Uma das ações dos professores do Instituto de Cegos da Bahia (ICB) é orientar o educando e a família
sobre a utilização e funcionalidade dos recursos não ópticos, então se fez necessária criar um projeto
que conscientizasse de forma prazerosa essa população em relação ao uso desses recursos.
O mesmo foi realizado no Instituto de Cegos da Bahia com crianças em atendimento no turno oposto
às aulas da rede regular de ensino. Nele destacamos a importância do uso dos recursos não ópticos,
através de atividades lúdicas, com músicas populares e trabalhos manuais, pois acreditamos que as
crianças se sentem mais motivadas para utilizá-los.
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O projeto aconteceu em encontros duas vezes por semana, através das seguintes etapas: conversação,
momento em que se percebe o conhecimento prévio do educando em relação à música que será
trabalhada; apresentação de vídeo da canção com a participação ativa das crianças; leitura da letra da
música, etapa em que o educando inicialmente lê, identifica partes do texto trabalhado, reconhece
palavras e letras, neste momento são utilizados os recursos não ópticos no texto que é entregue na
fonte adequada ao aluno, também são disponibilizadas as pranchas de leitura; reescrita da música,
nesta etapa é entregue o papel de pauta dupla e ampliada, com linhas mais escuras e espessas, uso de
letras móveis (quando necessário), lápis 3B,4B ou 6B e canetas de cores fortes e contrastantes e o
tiposcópio (guia de leitura) que vai auxiliar aqueles alunos que tem dificuldade para ler o texto, por
não conseguir seguir as linhas; momento lúdico: da cantiga, da dança, da pintura, da colagem e da
construção de brinquedos com sucatas, onde foram empregados materiais com contraste e texturas
variadas e a avaliação, nesta etapa foi observada a motivação, o desempenho e a habilidade com os
recursos não ópticos. Para Siaulys (2010):

Assim, as crianças com deficiência visual necessitam de estímulos diferenciados para o
seu desenvolvimento sensório motor com oportunidades de interação, brincadeiras,
brinquedos e materiais especiais e adaptados, vivências, mobilidade independente e
socialização que as ajudem a integrar os sentidos e a conhecer o ambiente com seu
próprio corpo. (SIAULYS, 2010, P.317).

A INCLUSÃO NÃO SE TORNARÁ REALIDADE APENAS POR CONTA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. É
NECESSÁRIO AVALIAR AS CONDIÇÕES ATUAIS E PLANEJAR AÇÕES SÓLIDAS QUE PERMITAM O
PROGRESSO GRADUAL DE ATITUDES REALMENTE INCLUSIVAS. O USO DOS RECURSOS NÃO ÓPTICOS É
DE GRANDE VALIA PARA ESSE PROCESSO, ATRAVÉS DESSES AUXÍLIOS O ALUNO DE BAIXA VISÃO TERÁ
MAIS ACESSO AO CONTEÚDO TRABALHADO E CONSEQUENTEMENTE ESTARÁ PARTICIPANDO
ATIVAMENTE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
NO DECORRER DO PROJETO PERCEBEU-SE A SATISFAÇÃO E INTERESSE DOS EDUCANDOS EM RELAÇÃO
ÀS ATIVIDADES PROPOSTAS, ALÉM DISSO, OBSERVOU-SE MAIOR UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS NÃO
ÓPTICOS TANTO NA SALA DE AULA QUANTO NO DIA-A-DIA.
OS SEGUINTES ENTRAVES FORAM ENCONTRADOS: FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS DAS FAMÍLIAS
PARA ADQUIRIR ALGUNS RECURSOS E AUSÊNCIA DE ALGUNS MATERIAIS NA ESCOLA REGULAR.
OUTRAS CONQUISTAS FORAM OBSERVADAS: MELHOR DESEMPENHO PSICOMOTOR; MAIOR
INTERAÇÃO ENTRE OS EDUCANDOS; PARTICIPAÇÃO ATIVA DA FAMÍLIA NAS ATIVIDADES EXTRACLASSE;
MELHORIA DA LEITURA E ESCRITA, INTERAÇÃO COM A CULTURA POPULAR E MAIOR CONHECIMENTO
DE MUNDO.
A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL, PRINCIPALMENTE NA BAHIA ESTÁ EM PROCESSO DE
CONSTRUÇÃO, ONDE ATRAVÉS DE AÇÕES COMO ESSA, É POSSÍVEL COLABORAR PARA UMA
SOCIEDADE MAIS SOLIDÁRIA E JUSTA.
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