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1 Introdução
A tecnologia assistiva está presente no
atendimento ao estudante com deficiência por
meio da oferta de ferramentas que permitam a este
estudante a igualdade de condições de acesso ao
processo de ensino e aprendizagem.
O computador e a internet como recursos
de tecnologia assistiva são ferramentas que auxiliam
estudantes com deficiência na realização de diversas
atividades escolares, dentre as quais pode-se citar a
produção de textos e o acesso à internet, consideradas
atividades comuns nas escolas.
Os editores de textos propiciam maior
facilidade para a escrita, para a organização e para
o armazenamento de textos. As produções editadas no
computador podem facilmente serem transferidas para diferentes
mídias, como áudio, impressão ampliada ou em Braille, oferecendo formas
alternativas de comunicação.
No uso de computadores, destaca-se a utilização de softwares e equipamentos
adaptados que permitem ao estudante a escrita pelo próprio teclado ou sensores que são
acionados somente com um toque.
Para estudantes cegos, existem as tecnologias de síntese de voz, impressoras Braille
e scanners que, como auxílio de programas específicos, podem realizar o reconhecimento
óptico de caracteres, transformando a imagem em texto, entre outras. Estas tecnologias
estão disponíveis nas escolas estaduais por meio das Salas de Recursos Multifuncionais e
pelo Programa Escola Acessível.
Utilizando-se de sistemas operacionais com recursos de tecnologias assistivas
instalados, os usuários têm disponível uma série de opções que permitem formas
alternativas de operacionalização, que vão desde a visualização do texto por diferentes
maneiras (letras ampliadas, autocontraste, forma de impressão, leitura em tela inteira) até
a fonte do texto que poderá ser formatada de modos variados (letras de tipos diferentes,
cores e tamanhos variados, em maiúscula ou minúscula)
Assim, esse material tem como objetivo apresentar alguns recursos da tecnologia
assistiva instalados em computadores que podem ser utilizados por estudantes com
deficiência. Para isso, está organizado em três atividades:
1. Reflexão inicial.
2. O computador no contexto escolar.
3. Relato de Experiência: O uso da tecnologia assistiva pelos estudantes com
deficiência em sala de aula.
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2 Encaminhamento dos trabalhos
Estudo e discussão:
• Tempo previsto: 1h30min
• Eleger um coordenador que deverá participar e direcionar o debate: ler as questões
norteadoras de cada atividade proposta e incentivar o grupo a participar da discussão.
• Eleger um redator que participará da discussão e será responsável pelo registro do
resultado da discussão do grupo.
Após o trabalho em grupo, todos os participantes deverão retornar ao grande grupo
para a realização da plenária.

Participantes
Coordenador:
Redator:
Participantes:
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3 Atividades
ATIVIDADE 1
REFLEXÕES INICIAIS, LEITURA,
DEBATE E REGISTRO
Debater sobre as seguintes questões:
• O que é a tecnologia assistiva?
• Quais os benefícios dos recursos de tecnologia
assistiva utilizados pelos alunos com deficiência?
Para embasamento de nossos estudos e práticas
sobre a tecnologia assistiva, daremos sequência aos
trabalhos com a leitura do artigo (adaptado) de Teófilo
Galvão Filho e Luciana Damasceno, intitulado A tecnologia
assistiva em ambiente computacional e telemático para a autonomia de estudantes com
deficiência (2008).

Artigo 1 - A tecnologia assistiva em ambiente computacional e telemático para a autonomia de estudantes com deficiência
Teófilo Galvão Filho
Luciana Lopes Damasceno

I – Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e a Tecnologia
Assistiva
Conforme destacou Vygostsky, é sumamente relevante para o desenvolvimento
humano o processo de apropriação, por parte do indivíduo, das experiências presentes
em sua cultura. O autor enfatiza a importância da ação, da linguagem e dos processos
interativos na construção das estruturas mentais superiores (VYGOTSKY, 1987).
O acesso aos recursos oferecidos pela sociedade, escola, tecnologias, etc.,
influenciam determinantemente nos processos de aprendizagem da pessoa.
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Entretanto, as limitações do indivíduo com deficiência tendem a se tornarem uma
barreira para esse aprendizado. Desenvolver e disponibilizar recursos de acessibilidade,
a chamada Tecnologia Assistiva, seria uma maneira concreta de neutralizar as barreiras
causadas pela deficiência e possibilitar a inserção desse indivíduo nos ambientes ricos
para a aprendizagem, proporcionados por sua cultura.
Outra dificuldade que as limitações de interação trazem consigo são os
preconceitos a que a pessoa com deficiência está sujeita. Desenvolver recursos de
Tecnologia Assistiva também pode significar combater esses preconceitos, pois, no
momento em que lhe são dadas as condições para interagir e aprender, explicitando
o seu pensamento, o indivíduo com deficiência mais facilmente será percebido e
tratado como um “diferente-igual”... Ou seja, “diferente” por sua condição de pessoa
com deficiência, mas ao mesmo tempo “igual” por interagir, relacionar-se e competir
em seu meio com recursos mais poderosos, proporcionados pelas adaptações de
acessibilidade de que dispõe. É visto como “igual”, portanto, na medida em que
suas “diferenças”, cada vez mais, são situadas e se assemelham com as diferenças
intrínsecas existentes entre todos os seres humanos. Esse indivíduo poderá, então, dar
passos maiores em direção à eliminação das discriminações, como consequência do
respeito conquistado com a convivência, aumentando sua autoestima, porque passa a
poder explicitar melhor seu potencial e seus pensamentos.
É sabido que as novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) vêm
tornando-se, de forma crescente, importantes instrumentos de nossa cultura, e
o acesso a elas, um meio concreto de inclusão e interação no mundo. A chamada
“cibercultura” (LÉVY, 1999) permeia cada vez mais as diferentes realidades da sociedade
contemporânea, influenciando e reconfigurando os processos de aprendizagem e
desenvolvimento.
Essa constatação é ainda mais evidente e verdadeira quando nos referimos a
pessoas com deficiência. Como bem sinalizou Mary Pat Radabaugh (1993): “Para as
pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com
deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis”. Nesses casos, as TIC podem ser
utilizadas ou como Tecnologia Assistiva, ou por meio da Tecnologia Assistiva.
Segundo o conceito proposto pelo Comitê de Ajudas Técnicas, da Secretaria dos
Direitos Humanos da Presidência da República:
Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica
interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias,
práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada
à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou
mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade
de vida e inclusão social (GALVÃO FILHO et al., 2009, p. 26).

São considerados recursos de Tecnologia Assistiva, portanto, desde artefatos
simples, como uma colher adaptada, uma bengala ou um lápis com uma empunhadura
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mais grossa para facilitar a preensão, até sofisticados sistemas computadorizados,
utilizados com a finalidade de proporcionar uma maior independência e autonomia à
pessoa com deficiência (GALVÃO FILHO, 2009b).
Sobre esses “sistemas computadorizados”, ou seja, as TIC utilizadas como
Tecnologia Assistiva, ou por meio de Tecnologia Assistiva, é que queremos tratar
aqui.
As diferentes maneiras de utilização das TIC como Tecnologia Assistiva têm sido
sistematizadas e classificadas das mais variadas formas, dependendo da ênfase que
quer dar cada pesquisador. Nós, aqui, optamos por apresentar uma classificação que
divide essa utilização em quatro áreas (SANTAROSA, 1997):
• As TIC como sistemas auxiliares ou prótese para a comunicação: Talvez esta
seja a área onde as TIC tenham possibilitado avanços mais significativos. Em muitos
casos o uso dessas tecnologias tem se constituído na única maneira pela qual diversas
pessoas podem se comunicar com o mundo exterior, podendo explicitar seus desejos
e pensamentos. Essas tecnologias têm possibilitado a otimização na utilização de
Sistemas Alternativos e Aumentativos de Comunicação (SAAC), com a informatização
dos métodos tradicionais de comunicação alternativa, como os sistemas Bliss, PCS ou
PIC, entre outros.
• As TIC utilizadas para controle do ambiente: As TIC, como Tecnologia
Assistiva, também são utilizadas para controle do ambiente, possibilitando que a
pessoa com comprometimento motor possa comandar remotamente aparelhos
eletrodomésticos, acender e apagar luzes, abrir e fechar portas, enfim, ter um maior
controle e independência nas atividades da vida diária.
• As TIC como recurso de acessibilidade na educação: As dificuldades de muitas
pessoas com necessidades educacionais especiais no seu processo de aprendizado e
desenvolvimento têm encontrado uma ajuda eficaz na utilização das TIC como recurso
de acessibilidade na educação. Diferentes pesquisas têm demonstrado a importância
dessas tecnologias no processo de construção dos conhecimentos desses estudantes.
• As TIC como meio de inserção no mundo do trabalho profissional: Pessoas
com graves comprometimentos vêm podendo tornar-se cidadãs ativas e produtivas,
em vários casos garantindo o seu sustento, por meio do uso das TIC.
Com certa frequência essas quatro áreas se relacionam entre si, podendo
determinada pessoa utilizar as TIC com finalidades presentes em duas ou mais
dessas áreas. É o caso, por exemplo, de uma pessoa com problemas de comunicação
e linguagem que utiliza o computador como prótese de comunicação e, ao mesmo
tempo, como caderno eletrônico ou em outras atividades de ensino e aprendizagem
(GALVÃO FILHO; DAMASCENO, 2006).
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II- Utilizando a Tecnologia Assistiva em Ambiente Computacional e Telemático
Nosso interesse específico aqui é apresentar um pouco mais detalhadamente
alguns recursos de Tecnologia Assistiva para o acesso ao computador e à internet,
utilizadas no trabalho educacional com estudantes com necessidades especiais. Ou
seja, o acesso ao ambiente educativo computacional e telemático, feito por meio de
Tecnologia Assistiva.
Conforme tem sido detectado:
A importância que assumem essas tecnologias no âmbito da Educação
Especial já vem sendo destacada como a parte da educação que mais está
e estará sendo afetada pelos avanços e aplicações que vêm ocorrendo
nessa área para atender necessidades específicas, face às limitações de
pessoas no âmbito mental, físico-sensorial e motoras com repercussão
nas dimensões sócio-afetivas. (SANTAROSA, 1997).

Em nosso trabalho educacional, portanto, utilizamos adaptações com a finalidade
de possibilitar a interação, no computador, de estudantes com diferentes graus de
comprometimento motor e/ou de comunicação e linguagem, em processos de ensino
e aprendizagem.
Essas adaptações podem ser de diferentes ordens, como, por exemplo:
[...] adaptações especiais, como tela sensível ao toque, ou ao sopro,
detector de ruídos, mouse alavancado a parte do corpo que possui
movimento voluntário e varredura automática de itens em velocidade
ajustável, permitem seu uso por virtualmente todo portador de paralisia
cerebral qualquer que seja o grau de seu comprometimento motor
(MAGALHÃES et al., 1998).

Nós classificamos os recursos de Tecnologia Assistiva que utilizamos para o
acesso ao computador em três grupos:
1 - Adaptações físicas ou órteses.
São todos os aparelhos ou adaptações fixadas e utilizadas no corpo do estudante
e que facilitam a interação do mesmo com o computador.
2 - Adaptações de hardware.
São todos os aparelhos ou adaptações presentes nos componentes físicos do
computador, nos periféricos, ou mesmo, quando os próprios periféricos, em
suas concepções e construção, são especiais e adaptados.
3 - Softwares especiais de acessibilidade.
São os componentes lógicos das TIC quando construídos como Tecnologia
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Assistiva. Ou seja, são os programas especiais de computador que possibilitam
ou facilitam a interação do estudante com deficiência com a máquina.

1 - Adaptações físicas ou órteses:
Quando buscamos a postura correta para um estudante com deficiência física, em
sua cadeira adaptada ou de rodas, utilizando almofadas, ou faixas para estabilização
do tronco, ou velcro, etc., antes do trabalho no computador, já estamos utilizando
recursos ou adaptações físicas muitas vezes bem eficazes para auxiliar no processo de
aprendizagem dos estudantes. Uma postura correta é vital para um trabalho eficiente
no computador.
Alguns estudantes com sequelas de paralisia cerebral têm o tônus muscular
flutuante (atetoide), fazendo com que o processo de digitação se torne lento e penoso,
pela amplitude do movimento dos membros superiores na digitação. Um recurso que
utilizamos é a pulseira de pesos que ajuda a reduzir a amplitude do movimento
causado pela flutuação no tônus, tornando mais rápida e eficiente a digitação. Os pesos
na pulseira podem ser acrescentados ou diminuídos, em função do tamanho, idade e
força do estudante. Determinado estudante nosso, por exemplo, utiliza a capacidade
total de pesos na pulseira devido a intensidade da flutuação de seu tônus e também
porque sua complexão física assim o permite.

Pulseira de pesos

Estudante com pulseira e
teclado fixado

Estabilizador de punho

O estabilizador de punho e abdutor de polegar com ponteira para digitação
são utilizados em estudantes principalmente com paralisia cerebral, que apresentam
essas necessidades (estabilização de punho e abdução de polegar).
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Estabilizador de punho
e abdutor de polegar

Abdutor de polegar com ponteira
para digitação

Além dessas adaptações físicas e órteses,
existem inúmeras outras que também podem
ser úteis, dependendo das necessidades
específicas de cada estudante, como os
ponteiros de cabeça, ou hastes fixadas na boca
ou queixo, quando existe o controle da cabeça,
entre outras.
Haste fixada na cabeça para digitação (Foto:
catálogo da empresa Expansão)

2 - Adaptações de hardware:
Um dos recursos mais simples e eficientes como adaptação de hardware é
a máscara de teclado (ou colmeia). Trata-se de uma placa de plástico ou acrílico
com um furo correspondente a cada tecla do teclado, que é fixada sobre o teclado,
a uma pequena distância do mesmo, com a finalidade de evitar que o estudante com
dificuldades de coordenação motora pressione, involuntariamente, mais de uma tecla
ao mesmo tempo. Esse estudante deverá procurar o furo correspondente à tecla que
deseja pressionar.
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Máscara de teclado

Máscara de teclado

Estudantes com dificuldades de coordenação motora associada à deficiência
intelectual também podem utilizar a máscara de teclado junto com “tampões” de
papelão ou cartolina, que deixam à mostra somente as teclas que serão necessárias
para o trabalho, em função do software que será utilizado. Desta forma, será diminuído
o número de estímulos visuais (muitas teclas), que podem tornar o trabalho muito
difícil e confuso para alguns estudantes, por causa das suas dificuldades de abstração
ou concentração. Vários tampões podem ser construídos, disponibilizando diferentes
conjuntos de teclas, dependendo do software que será utilizado.

Máscara de teclado com poucas
teclas expostas

Teclado com máscara coberta

Outras adaptações simples que podem ser utilizadas, dizem respeito ao próprio
posicionamento do hardware.
Por exemplo, um estudante que digita utilizando apenas uma mão, em certa etapa
de seu trabalho, e com determinado software que exigia que ele pressionasse duas
teclas simultaneamente, descobriu ele mesmo que, se colocasse o teclado em seu colo
na cadeira de rodas, poderia utilizar também a outra mão para segurar uma tecla (tecla
Ctrl), enquanto pressionava a segunda tecla com a outra mão.
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Já outro estudante começou utilizar o mouse para pequenos movimentos
(utilização combinada com um simulador de teclado) com a finalidade de escrever no
computador, colocando o mouse posicionado em suas pernas, sobre um livro ou uma
pequena tábua.
Outra solução que utilizamos é reposicionar o teclado perto do chão para digitação
com os pés, recurso utilizado por uma aluna que não consegue digitar com as mãos.
E assim, diversas variações podem ser feitas no posicionamento dos periféricos
para facilitar o trabalho do estudante, sempre, é claro, em função das necessidades
específicas de cada estudante.

Posicionamento do mouse
no colo do estudante

Teclado com alteração na
inclinação e fixado à mesa

Teclado reposicionado para
digitação com o pé

Além dessas adaptações de hardware que utilizamos, existem muitas outras
que podem ser encontradas em empresas especializadas, como acionadores especiais,
mouses adaptados, teclados especiais, além de hardwares especiais como impressoras
Braille, monitores com tela sensível ao toque, etc.

3 - Softwares especiais de acessibilidade:
Alguns dos recursos mais úteis e mais facilmente disponíveis, porém muitas
vezes ainda desconhecidos, são as “Opções de Acessibilidade” do Windows (Iniciar
- Configurações - Painel de Controle - Opções de Acessibilidade). Por meio desses
recursos, diversas modificações podem ser feitas nas configurações do computador,
adaptando-o a diferentes necessidades dos estudantes. Por exemplo, um estudante que,
por dificuldades de coordenação motora, não consegue utilizar o mouse mas pode
digitar no teclado (o que ocorre com muita frequência), tem a solução de configurar
o computador, através das Opções de Acessibilidade, para que a parte numérica à
direita do teclado realize todos os mesmos comandos na seta do mouse que podem
ser realizados pelo próprio mouse.
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Além do mouse, outras configurações podem ser feitas, como a das “Teclas de
Aderência”, a opção de “Alto Contraste na Tela” para pessoas com baixa visão,
entre outras opções.
Outros exemplos de Software Especial de Acessibilidade são os simuladores
de teclado e de mouse. Todas as opções do teclado ou as opções de comando e
movimento do mouse podem ser exibidas na tela e selecionadas, ou de forma direta,
ou por meio de varredura que o programa realiza sobre todas as opções. Para as
necessidades de nossos estudantes, encontramos na Internet o site do técnico
espanhol Jordi Lagares, no qual ele disponibiliza para download diversos programas
freeware por ele desenvolvidos. Tratam-se de simuladores que podem ser operados
de forma bem simples, além de serem programas muito “leves” (menos de 1 MB).
Com o simulador de teclado e o simulador de mouse, um estudante nosso com 38
anos, por exemplo, pode começar a utilizar o computador e expressar melhor todo
o seu potencial cognitivo, iniciando a aprender a ler e escrever. Esse estudante, que
é tetraplégico, só conseguia utilizar o computador por meio desses simuladores, que
lhe possibilitam transmitir todos os comandos ao computador somente através de
sopros em um microfone. Isso lhe permitiu escrever pela primeira vez na vida, além
de desenhar, jogar, construir seu site na Internet e realizar diversas atividades que antes
lhe eram impossíveis. Atualmente, ele já consegue utilizar o mouse sobre as pernas,
para pequenos movimentos. Ou seja, com esses recursos de acessibilidade, horizontes
novos se abriram para ele, possibilitando que sua inteligência, antes aprisionada
por um corpo extremamente limitado, encontrasse novos canais de expressão e
desenvolvimento.

Estudante comandando o
computador com sopros no
microfone

O microfone é fixado à cabeça

Todos os periféricos são
reposicionados para facilitar o
trabalho

Outros recursos bem simples, porém bastante úteis, podem ser desenvolvidos.
Por exemplo, diferentes acionadores (switches) com frequência são necessários para a
utilização dos Softwares Especiais de Acessibilidade. Para o acionamento de diferentes
softwares, podem ser feitas adaptações nos mouses comuns com a instalação de plugs
laterais, disponibilizando, através desses plugs, uma extensão do terminal do clique
no botão esquerdo do mouse. Com frequência, um simples clique no botão esquerdo
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do mouse é suficiente para que o estudante possa desenvolver qualquer atividade no
computador, comandando a varredura automática de um software, tal como escrever,
desenhar, navegar na internet, mandar e-mail, etc. Para que isso seja possível, também
podem ser desenvolvidos diferentes switches para serem conectados nesses plugs dos
mouses e, assim, efetuar o comando correspondente ao clique no botão esquerdo com
a parte do corpo que o estudante tiver melhor controle voluntário e sincrônico (braços,
pernas, pés, cabeça, etc.). Esses acionadores podem ser construídos até mesmo com
sucata de computador, aproveitando botões de liga/desliga dessas máquinas, às vezes
para serem presos nos próprios dedos do estudante ou para acionamento com a cabeça.
São soluções simples, de custo praticamente nulo, porém de alta funcionalidade, e que
se tornam, muitas vezes, a diferença para alguns estudantes entre poder ou não utilizar
o computador.

Mouse adaptado com plug

Acionador confeccionado
com botão liga/desliga
de computador

Switch para acionamento
por diferentes partes do
corpo, feito com sucata de
computador

Existem diversos sites na Internet que disponibilizam gratuitamente outros
simuladores e programas especiais de acessibilidade. Atualmente é possível controlar
a seta do mouse apenas com o movimento da cabeça, movimento este captado por
uma webcam comum (por exemplo, softwares HeadMouse, ou HeadDev). Ou seja,
uma pessoa tetraplégica, que mantenha o controle de cabeça, pode realizar qualquer
atividade no computador apenas movimentando a cabeça, sem necessidade de nenhum
equipamento especial e por meio de um software gratuito que pode ser baixado pela
internet.
Como softwares especiais para a comunicação, existem os que permitem que se
use as versões computadorizadas dos sistemas tradicionais de comunicação alternativa,
como o Bliss, o PCS ou o PIC.
Para pessoas com deficiência visual existem os softwares que “fazem o computador
falar”:
Também os cegos já podem utilizar sistemas que fazem a leitura da tela
e de arquivos por meio de um alto-falante; teclados especiais que têm
pinos metálicos que se levantam formando caracteres sensíveis ao tato
e que “traduzem” as informações que estão na tela ou que estão sendo
digitadas e impressoras que imprimem caracteres em Braille. (FREIRE,
2000).
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Para os cegos existem programas como o DOSVOX, o Virtual Vision, Jaws,
NVDA, Orca e outros.
Além de todos estes recursos de acessibilidade que apresentamos, existem outros
tipos e dimensões de acessibilidade que também são pesquisados e estudados por
outros profissionais, como as pesquisas sobre Acessibilidade Física, que estudam
as barreiras arquitetônicas para as pessoas com deficiência e as formas de evitálas, e as instituições interessadas nessas pesquisas (por exemplo, a Comissão Civil
de Acessibilidade, aqui mesmo de Salvador). Outra conceito novo é o conceito
de Acessibilidade Virtual, que estuda as melhores maneiras de tornar a Internet
acessível a todas as pessoas.
É importante ressaltar que as decisões sobre os recursos de acessibilidade que
serão utilizados com os estudantes, têm que partir de um estudo pormenorizado e
individual, com cada estudante. Deve começar com uma análise detalhada e escuta
aprofundada de suas necessidades, para, a partir daí, ir optando pelos recursos que
melhor respondam a essas necessidades (GALVÃO FILHO, 2009a). Em alguns
casos é necessária também a escuta de diferentes profissionais, como terapeutas
ocupacionais, fisioterapeutas ou outros, antes da decisão sobre a melhor adaptação.
Todas as pesquisas, estudos e adaptações que fomos construindo ou captando em
nosso trabalho ao longo dos anos, partiram das necessidades específicas dos nossos
estudantes.
Questões para debate e registro:
1) Após a leitura do artigo A tecnologia assistiva em ambiente computacional e telemático
para a autonomia de estudantes com deficiência, apresente sua compreensão quanto ao
uso de Tecnologias Assistivas para estudantes com deficiência no processo de ensino e
aprendizagem escolar.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2) As escolas atualmente podem receber recursos que auxiliam os alunos com deficiência.
É importante que todos os profissionais da escola tenham conhecimento da existência
desses recursos. Verifique se a escola na qual você trabalha tem esses recursos e identifique
quais são.
3) Informe-se com o responsável pelo recebimento de materiais, na escola na qual você
trabalha, sobre quais são as formas de adquirir os recursos necessários para o atendimento
das demandas dos alunos com deficiência. Caso não seja possível obter essa informação
na escola, entre em contato com a equipe de educação especial do Núcleo Regional de
Educação (NRE).
4) Há, em sua escola, alunos com deficiência utilizando recursos de tecnologia assistiva?
Se sim, como são utilizados? Se não, por quê?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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ATIVIDADE 2
O USO DO COMPUTADOR PELO
ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA
VISUAL NO CONTEXTO ESCOLAR
A Secretaria de Educação do Paraná no
ano de 2014 utilizou tecnologia assistiva na
comunicação de leitura e escrita, para aluno com
deficiência visual, na realização do Exame Online para Certificação de Jovens e Adultos.
Reconhecendo essa experiência como positiva
e inovadora na rede estadual de ensino do Paraná,
uma vez que ela proporcionou ao estudante
cego autonomia e independência na realização da
prova on-line, é importante compartilhá-la com
a comunidade escolar. No entanto, para além da
divulgação, é importante também aprofundar nossos
conhecimentos sobre essa temática. Dessa forma, o
que segue são excertos de três textos: artigo de Adriana
Oliveira Bernardes, intitulado Tecnologias para o
ensino de deficientes visuais, que tem como objetivo
apresentar o uso do computador por estudantes com deficiência visual no contexto escolar;
do caderno Portal de ajudas técnicas para educação: equipamento e material pedagógico
para educação, capacitação e recreação da pessoa com deficiência física: tecnologia
assistiva: recursos de acessibilidade ao computador II, da Secretaria de Educação Especial,
Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial (ABPEE) e Ministério da
Educação (MEC); e uma compilação de diversos textos referentes à educação especial
produzida pela equipe técnico-pedagógica do Departamento de Educação Especial e
Inclusão da Seed-PR.

Excerto 1 - Tecnologias para o ensino de deficientes visuais
Adriana Oliveira Bernardes
Doutoranda em Ciências Naturais (UENF)
São muitos os recursos utilizados hoje no ensino de deficientes visuais no Brasil;
alguns velhos conhecidos do universo da deficiência visual e outros vinculados à
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introdução de tecnologias no ensino: reglete, punção, livro adaptado, livro digital e
sistema Dosvox, entre outros.
Esses recursos, muito importantes para a inclusão de pessoas deficientes
na sociedade, normalmente são utilizados em escolas de Educação Especial por
professores com especialização na área, apesar de ser grande o número de professores
tanto na Educação Especial quanto no Ensino Regular que desconhecem os meios
para sua utilização.
Eles podem ser utilizados mesmo em turmas inclusivas que têm um professor que
provavelmente não recebeu qualquer preparo para trabalhar com eles; o importante
é que, uma vez em sala de aula regular, o estudante com deficiência seja considerado
integrante da turma, devendo participar de todas as atividades presentes em classe
escolhidas previamente para serem utilizadas tanto pelos estudantes com deficiência
quanto por aqueles sem deficiência.

Tecnologias assistivas
Com o desenvolvimento da Informática, nas últimas décadas abriram-se novas
possibilidades para o processo de aprendizagem do estudante com deficiência.
Takahashi (2000, p. 45) afirma que inclusão social pressupõe formação para a cidadania,
o que significa que as tecnologias de informação e comunicação devem ser utilizadas
também para a democratização dos processos sociais, para fomentar a transparência
de políticas e ações de governo e para incentivar a mobilização dos cidadãos e sua
participação ativa nas instâncias cabíveis.
Segundo Bruno (2001), “o grande avanço tecnológico verificado nos últimos
anos vem proporcionando recursos valiosos ao processo de ensino-aprendizagem
na educação de deficientes visuais, sobretudo com a utilização de equipamentos de
informática”.
Hoje é possível, para uma pessoa com deficiência visual, navegar pela internet,
usufruindo de vários recursos que ela oferece, como chats, jornais e revistas. Há
sites que possuem versões para deficientes, como o www.amazon.com/access, uma
adaptação da livraria virtual. O www.dicionariolibras.com.br é outro exemplo. Nele os
deficientes auditivos, especialmente as crianças, podem aprender a linguagem brasileira
de sinais (Libras).
Um dos programas mais conhecidos para portadores de deficiências visuais é o
Dosvox. Consiste de um sistema para computadores da linha PC que se comunica
com o usuário através de síntese de voz; ele viabiliza o uso de computadores para
o portador de necessidades visuais, que passa a ter independência no estudo e no
trabalho.
O sistema Dosvox foi desenvolvido pelo Núcleo de Computação Eletrônica da
UFRJ (NCE/UFRJ), situado no Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza. É
destinado ao auxílio de deficientes visuais no uso do computador; o sistema conversa
com o deficiente visual em português. Além de ampliar as telas para pessoas com
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visão reduzida, ele contém ainda programas para educação de crianças com deficiência
visual e programas sonoros para acesso à internet.
Devemos considerar a importância desses recursos já que, segundo a Convenção
da Guatemala, de 1999, as pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos
humanos e liberdades fundamentais que outras pessoas; estes direitos, inclusive o
direito de não ser submetidas à discriminação com base na deficiência, emanam da
dignidade e da igualdade que são inerentes a todo ser humano.
(Fonte: BERNARDES, 2010)

Excerto 2 - Livro digital acessível MecDaisy
O formato DAISY é mais uma opção para tornar os conteúdos acessíveis
igualmente a qualquer pessoa. Trata-se de uma tecnologia que permite conjugar texto,
áudio e imagens para representar conteúdos como livros, artigos, etc. É um padrão
recente que apresenta algumas vantagens para seus usuários.
Quando se trata da manipulação de livros, o formato DAISY permite que o
leitor tenha acesso a vários recursos semelhantes aos que ele teria ao ler um livro em
papel. Por exemplo, ao ler um livro em DAISY, o leitor pode: ir diretamente para uma
determinada página, fazer anotações no livro, marcar um determinado trecho, navegar
pelo índice do livro e ir direto a um capítulo ou seção.
Conforme citações do livro de Tecnologias Assistivas nas Escolas: O computador
deve ser um recurso que transforma as práticas tradicionais existentes e não apenas um
instrumento que repassa informações aos estudantes. Para Paulo Freire, “saber ensinar
não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua própria produção ou
a sua construção”.
O computador como recurso pode ser um grande parceiro no processo de ensinoaprendizagem enquanto os projetos serão excelentes meios de efetivar sua utilização.
É preciso entender que o computador não é o detentor do conhecimento, mas
uma ferramenta que permite ao estudante buscar informações e construir com seus
recursos, vivenciando situações-problema que possibilitem tirar conclusões e construir
novos conhecimentos.
Vale ressaltar que um novo modelo de educação está sendo desenhado a partir
das novas tecnologias, alterando os paradigmas da educação e rompendo com padrões
do ensino tradicional, beneficiando as escolas, os educadores e os estudantes.
(Fonte: TECNOLOGIA, s.d.)
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Excerto 3 - Como auxiliar o estudante com deficiência a encontrar um
recurso de acesso ao computador?
Alguns estudantes poderão necessitar de recursos especiais que os auxiliarão a
utilizar o computador de forma autônoma.
Esses recursos podem estar relacionados a algumas habilidades deste estudante, tais
como:
• introduzir informações no computador;
• perceber os sinais visuais e auditivos emitidos pelo computador; e
• processar as informações (entender comandos e conteúdos).
Para selecionar os recursos de acessibilidade mais adequados ao usuário é preciso
considerar as habilidades do estudante e a tarefa que ele deseja ou necessita executar.
Pode-se pensar em quatro grupos de usuários:
A. Usuários que não precisam de recursos especiais
São estudantes que apresentam limitações visuais, motoras ou cognitivas, mas
não o suficiente para necessitar equipamentos ou adaptações especiais. Para esses
estudantes será apenas necessário selecionar e/ou ajustar o software mais adequado
para o desenvolvimento de suas atividades.
B. Usuários que necessitam de adaptações em seu próprio corpo
São os estudantes que se beneficiam de órteses colocadas nas mãos ou dedos,
ponteiras de boca ou cabeça para facilitar o teclar. Alguns necessitam de pulseira de
peso para diminuir a incoordenação e, outros, de faixas para restringir o movimento
dos braços. Para estes estudantes não serão necessárias modificações no computador.
C. Usuários que necessitam de modificações no computador
São os estudantes para os quais a introdução de recursos no próprio corpo não
é suficiente ou não é eficaz. Neste caso pode-se trabalhar com adaptações no
equipamento convencional ou hardware alternativo.
• Adaptações no equipamento convencional:
São exemplos: a colmeia de acrílico, os arranjos no mouse ou nas teclas do teclado
para uso como um acionador, base móvel para aproximação e regulagem da altura
do monitor e a base de inclinação do teclado.
• Alternativas de hardware:
São exemplos o teclado reduzido, o teclado expandido, o teclado programável,
o mouse para pé, boca, ou o mouse acionado pelo deslocamento da cabeça e
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direcionamento do olhar. Os vários tipos de acionadores que valorizam habilidades
como os de pressão, tração, sopro, piscar de olhos e contração muscular também
devem ser considerados.
D. Usuários que necessitam de programas especiais
Para esses estudantes as partes que compõem o computador são inacessíveis, sendo
necessária a utilização de softwares que viabilizem o comando sobre o equipamento.
Pode-se citar os programas que auxiliam a introdução de comandos e instruções,
como os teclados virtuais e os mouses virtuais, os que possuem sistema de varredura
visual e/ou auditiva, os com reconhecimento de voz e os leitores de tela.
Questões para debate e registro:
Após a leitura e discussões sobre o tema “Tecnologias Assistivas e o uso do computador
para estudantes com deficiência no contexto escolar”, relate:
1) Qual a importância da utilização
do computador em sala de aula para o
estudante com deficiência.
2) Que formas de trabalho são realizadas
com alunos com deficiência em sua
escola, com o uso de computador?
3) Como o professor pode contribuir
para potencializar o uso de recursos
tecnológicos em sala de aula pelos
alunos com deficiência?
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ATIVIDADE 3
RELATO DE EXPERIÊNCIA
Apresentar o relato a seguir sobre um
estudante com deficiência visual que utiliza
recursos de tecnologias assistivas (TA) para se
comunicar e escrever.

O estudante T., de 19 anos, cego,
regularmente matriculado no Ceebeja Paulo Freire, em
Curitiba, tinha dificuldade para frequentar as aulas regulares na escola por ser
atleta e realizar diversas viagens no decorrer do ano. Esse aluno optou pelo exame
on-line, o qual permite a conclusão do Ensino Médio. Até o início do ano de 2014
esse exame não era oportunizado para pessoas cegas e de baixa visão. Os estudantes
com deficiência visual realizavam as avaliações por meio da escrita Braille, com
auxílio de ledores1 ou com caracteres ampliados para estudantes de baixa visão.
Após diversos testes visando averiguar as funcionalidades do software e as
adaptações pontuais das questões, o estudante T. teve acesso a mais essa tecnologia,
que possibilita a síntese de voz, ou seja, o software reproduz em áudio tudo que está
na tela do computador.
Os exames on-line aconteceram em duas etapas: dia 24/11/2014 e 02/12/2014. O
estudante conseguiu realizar as 06 provas diárias e resolver as respectivas questões
no tempo estipulado, conforme regras no edital. Para realizar essas provas com
autonomia e independência, utilizou um laptop, com sistema operacional devidamente
instalado e configurado, leitor de tela NVDA (Acesso não visual ao Computador) e
acesso à rede internet.
Ressalta-se, ainda, que todas as tecnologias empregadas são gratuitas e livres,
permitindo aos estudantes com deficiência visual a instalação em qualquer
computador. O uso de recursos de tecnologia assistiva se caracteriza em mais uma
opção no atendimento ofertado a esses estudantes. Não se pretende minimizar o uso
do Sistema Braille, mas oportunizar às pessoas que ficaram cegas em idade adulta
uma opção a mais para concluírem seus estudos em igualdade condições.
1

Pessoa capacitada para realizar leitura de textos para cegos em situação escolar e concursos.
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Cabe informar que as referidas provas aconteceram de forma simultânea aos demais
estudantes inscritos. O exame on-line garante a certificação do Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Enceeja) para pessoas com mais
de 15 anos e que não terminaram o Ensino Fundamental. No caso do estudante T.
garante a certificação do Ensino Médio.

Questão para debate e registro:
Após a leitura do relato, das discussões realizadas e da afirmação: “Para as pessoas
sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a
tecnologia torna as coisas possíveis” (RADABAUGH, 1993), debatam sobre as situações
em que a autonomia e a independência na vida escolar do estudante com deficiência são
potencializadas por meio do uso dos recursos da tecnologia assistiva.
Sugestão de Leitura:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

No decorrer do material de estudo desse tema utilizamos citações de livros e trechos
de produções acadêmicas com o objetivo de agilizar as discussões. Para uma melhor
compreensão das ideias dos autores, sugerimos - em outra ocasião - a leitura na íntegra
das obras abaixo:
GALVÃO FILHO, T. A. A Tecnologia Assistiva: de que se trata? In: MACHADO,
G. J. C.; SOBRAL, M. N. (Orgs.). Conexões: educação, comunicação, inclusão e
interculturalidade. 1 ed. Porto Alegre: Redes Editora, 2009. p. 207-235. Disponível em:
<www.galvaofilho.net/assistiva.pdf>.
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