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RESUMO

A realidade escolar de pessoas cegas ou com baixa visão é cercada por diversas dificuldades. O aluno necessita de professores capacitados para atender a sua demanda.

Acredita-se na importância de realizar análises de alguns dos principais recursos didáticos já empregados na educação de cegos, buscando possibilidades de produtos didáticos,

por meio das ferramentas e métodos do design. As Tecnologias Sociais são simples e de baixo custo, culminando num sistema mais democrático nos tangentes acessos e

reaplicabilidade. O objetivo principal desse trabalho é investigar produtos didático-pedagógicos para cegos, com o intuito de gerar tecnologia social capaz de impactar

positivamente a inclusão social, por meio do design. O objeto de estudo são os recursos didáticos utilizados no processo de ensino-aprendizagem do Braille - processo de escrita

e leitura, estruturado em sessenta e quatro símbolos em relevo.  A metodologia para desenvolvimento deste projeto consistirá em pesquisa qualitativa, fundamentada no design

inclusivo, de natureza aplicada. O objetivo do problema será abordado no método descritivo, através de dados qualitativos, em estudo de caso. Em resultados parciais,

registram-se os estudos de revisão bibliográfica e estudos de alguns modelos já existentes como as tecnologias sociais: “A célula ao alcance das mãos” que utiliza de recursos

pedagógicos com o tato, atendendo aos cegos e videntes. O projeto foi instalado no Museu de História Natural da UFMG, em modelos do corpo humano. Destaca-se também p

projeto "Ensino da matemática para deficientes visuais", que utiliza a placa denominada Multiplano. Esses projetos foram comparados com experiências bem sucedidas na

educação. Em resultados parciais relata-se a importância dos recursos didáticos para o ensino dos cegos. Contudo, ressalta-se o papel que o designer pode exercer nesse

processo, a fim de otimizar os métodos de ensino do Braille, ao inovar produtos adequados para as tecnologias sociais.
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