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Resumo:  

Este artigo apresenta recortes de relatos de professores da rede pública de ensino da 

Grande Porto Alegre, a partir dos depoimentos apresentados no curso ofertado 

gratuitamente “Educação Matemática Inclusiva” com o foco nas Tecnologias Assistivas. 

Durante o fórum de discussão, analisam-se falas destes professores considerando aspectos 

como: interação com alunos deficientes visuais; uso das tecnologias assistivas e validação 

de páginas da Web. Com essa experiência, teve-se a oportunidade de discutir com os 

professores sobre os temas, já que estes estão envolvidos diretamente no processo; estes 

compartilharam suas experiências, angústias e conquistas no seu cotidiano escolar diante 

da inclusão. Percebendo que ainda tem-se um caminho longo para efetivar o uso e 

conhecimentos das tecnologias assistivas. 
 

 

Palavras-chave: Tecnologias Assistivas, Deficientes Visuais, Inclusão, Educação 

Matemática.  

1. Introdução  

As reflexões a partir da fala dos professores apresentadas neste artigo são um 

recorte da dissertação de mestrado e resultado do curso “Educação Matemática Inclusiva”, 

ofertado gratuitamente para os professores da rede pública de ensino da grande Porto 

Alegre, pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da 
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Universidade Luterana do Brasil (ULBRA). e integra o Programa Observatório da 

Educação 2010, desenvolvido entre o INEP
1
, a CAPES

2
 e o PPGECIM/ULBRA 

As Tecnologias Assistivas possibilitam a inclusão social e a autonomia de pessoas 

com alguma deficiência, tanto física como mental. Mas ainda é um assunto desconhecido 

para muitos profissionais da educação. 

A possibilidade de conhecimento/aprimoramento dos profissionais da educação em 

cursos é uma das formas buscadas por eles. Proporcionando além uma troca de 

experiências entre os envolvidos nessa formação. 

2. Tecnologias Assistivas a Serviço da Inclusão Escolar 

Tecnologia assistiva para muitos ainda é um conceito novo, porém esta sendo 

incorporado no dia a dia da sociedade e da escola regular. Radabaugh (1993 apud 

BERSCH, 2008, p. 2) apresenta a Tecnologia Assitiva como “para pessoas sem 

deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a 

tecnologia torna as coisas possíveis”. 

Entende-se por Tecnologia Assistiva (TA) todos os recursos que são utilizados por 

pessoas com alguma deficiência física ou mental, mobilidade reduzida ou pelo 

envelhecimento, contribuindo assim para uma autonomia e inclusão social.  

Bersch (2008, p. 2) apresenta como sendo o objetivo maior da TA “proporcionar à 

pessoa com deficiência maior independência, qualidade de vida e inclusão social, através 

da ampliação de sua comunicação, mobilidade, controle de seu ambiente, habilidades de 

seu aprendizado e trabalho”. Bersch (2008) ainda neste trabalho classifica as TA’s em onze 

itens: 

- Auxílio para a vida diária e vida prática; 

- Comunicação aumentativa e alternativa; 

- Recursos de acessibilidade ao computador; 

- Sistemas de controle de ambiente; 

- Projetos arquitetônicos para acessibilidade; 

- Órteses e próteses; 

- Adequação postural; 

                                                
1 INEP - Instituto Nacional de Estudos e pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, é um órgão ligado ao Ministério da 

Educação do Brasil. 
2 CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, vinculada ao Ministério da Educação do 

Brasil. 
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- Auxílios à mobilidade; 

- Auxílios para cegos ou para pessoas com visão subnormal; 

- Auxílios para pessoas com surdez ou com déficit auditivo; 

- Adaptação em veículos. 

Este relato esta focado em duas categorias: recursos de acessibilidade ao 

computador e auxílio para cegos ou para pessoas com visão subnormal, expressos nas falas 

dos professores participantes do curso de Educação Matemática Inclusiva. 

Para Rodrigues (2007, p. 35 apud RODRIGUES, 2013, p. 45) Educação Inclusiva é 

 um modelo educacional que promove a educação conjunta de todos os alunos 

independentemente das suas capacidades ou estatuto socioeconômico. A 

Educação Inclusiva tem por objetivo alterar as práticas tradicionais, removendo 

barreiras à aprendizagem e valorizando as singularidades dos alunos. 

A TA esta diretamente ligada ao conceito de educação inclusiva, pois a partir dela é 

possível trabalhar com os alunos com necessidades especiais de forma autônoma e 

principalmente com o propósito de proporcionar um conhecimento. Barbosa (2013, p. 208) 

complementa, afirmando que,  

neste cenário de grandes evoluções tecnológicas, as pessoas com deficiência 

ganham o mundo e podem explorá-lo. Sob seu contexto social, quando mais 

tecnologias disponíveis e quanto maior for essa interação, menor será o impacto 

causado pela deficiência no meio educacional, cultura, profissional ou social. 

3. Organização e Metodologia do Curso 

O curso foi ministrado no ano de 2013 na modalidade de EAD, com carga horária 

de 40 horas. A plataforma utilizada foi o Moodle. Sendo dividido em três módulos: Política 

Nacional de Inclusão; Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica e 

Tecnologias Assistivas. 

O primeiro módulo “Política Nacional de Inclusão” ofereceu aos professores 

participantes uma leitura das políticas de inclusão vigentes, da Declaração de Salamanca, 

bem como algumas entrevistas e documentários sobre o assunto. Todos os assuntos foram 

discutidos em um fórum “vivência na escola x legislação”. 

Já o segundo módulo “Atendimento Educacional Especializado na Educação 

Básica” trouxe uma oportunidade para conhecer um pouco mais sobre o Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) e refletir sobre suas potencialidades no auxílio aos 

alunos com deficiência. Como documentos foram disponibilizados a Resolução CNE/CEB 

4/2009 e o Manual de Orientação: Programa de Implantação de Sala de Recursos 
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Multifuncionais. Para discutir e ampliar conhecimentos o fórum “conversando sobre o 

Atendimento Educacional Especializado - AEE” foi proposto. 

O terceiro e último módulo do curso “Tecnologias Assistivas” teve como objetivo 

de apresentar, de conhecer e de refletir sobre algumas Tecnologias Assistivas gratuitas com 

potencial para auxiliar as pessoas com deficiência, assegurando dessa forma o acesso aos 

alunos que necessitem de ajudas técnicas e possibilitar sua participação nas atividades 

propostas em sala de aula regular.  

As Tecnologias Assistivas gratuitas para Deficientes Visuais apresentadas foram o 

Braille Fácil, o DosVox, o MECDaisy, o Daisy Translator Word 2007, além do validador 

de acessibilidade daSilva e links para artigos, reportagens e páginas sobre o assunto. 

O Braille Fácil é um editor de textos que permite a criação, edição e impressão de 

textos de forma rápida e simples, sem a necessidade de conhecimentos da codificação dos 

pontos Braille. No site Braille Fácil 3.5a (2014) encontramos informações sobre a 

instalação, utilização, como “a digitação de textos especiais (como codificações 

matemáticas ou musicais) pode ser feita com o auxilio de um simulador de teclado Braille, 

que permite a entrada direta de códigos Braille no texto digitado”. 

Desenvolvido pelo Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, o DosVox é um Sistema Operacional direcionado para pessoas deficientes 

visuais. Possibilita a interação com o computador de forma autônoma e eficiente, tornando 

possível estudar, trabalhar ou se divertir com os recursos computacionais.  

Entre as ferramentas disponível no DosVox (PROJETO DOSVOX, 2014) estão: 

sistema operacional que contém os elementos de interface com o usuário; sistema de 

síntese de fala para língua portuguesa; editor, leitor, impressor e formatador de textos; 

impressor/formatador para Braille; jogos; utilitário de internet, como o FTP, acesso a 

WWW, editor de HTML; planilha eletrônica; ampliador de tela para pessoas com visão 

reduzida; leitores de janelas para Windows, entre outras. 

O MecDaisy é “uma solução tecnológica que permitirá a produção de livros em 

formato digital acessível, no padrão Daisy [...] possibilita a geração de livros digitais 

falados e sua reprodução em áudio, gravado ou sintetizado”, foi produzido pelo Núcleo de 

Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Daisy é um padrão que apresenta facilidade de navegação pelo texto. Possibilita a 

busca por trechos de textos através de índices ou buscas rápidas, além de permitir anexar 
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anotações aos arquivos, exportar o texto para impressão em Braille ou a leitura em caracter 

ampliado. 

Os arquivos em formato Daisy podem ser criados e editados a partir de um plugin 

para o Microsoft Word, versões 2003 e 2007. O site Cegueta (2014) disponibiliza o 

download do instalador. Após instalado o editor conta com a aba ‘Accessibility’, onde são 

disponibilizadas as ferramentas para a conversão de qualquer texto digitado em formato 

Daisy, de forma rápida e segura. 

DaSilva é um avaliador de acessibilidade para páginas web. Totalmente em língua 

portuguesa, destina-se a análise do conteúdo da página, verificando se está ou não dentro 

de um conjunto de regras de acessibilidade do WCAG
3
 e E-GOV

4
 (DASILVA, 2014). 

 A acessibilidade Web tem como finalidade tornar o conteúdo acessível “para um 

amplo grupo de pessoas com deficiência, incluindo cegueira e baixa visão, surdez e baixa 

audição, dificuldades de aprendizagem, limitações cognitivas, limitações de movimentos, 

incapacidade de fala” (W3C RECOMMENDATION, 2014). 

Ao longo do curso foram propostos diferentes fóruns de discussão. Neste artigo, 

destacamos o “Fórum sobre Tecnologias Assistivas” cuja proposta era refletir sobre o uso 

destas tecnologias e possibilitar a troca de conhecimentos entre os participantes. Em 

paralelo foi apresentado como desafio à tarefa: construir/propor uma atividade utilizando 

TA com alunos de inclusão. A seguir serão relatadas algumas das inquietações, 

experiências, medos, dúvidas dos professores enquanto da produção da atividade e do seu 

cotidiano escolar. 

4. Inquietações e Experiências ...  

A partir do “Fórum sobre Tecnologias Assistivas”, algumas falas/depoimentos dos 

professores participantes foram coletados, constituindo assim indícios para a descrição e 

análise do cenário local quanto ao conhecimento e uso das tecnologias assistivas nas 

escolas regulares. 

Para iniciar o fórum sugerimos que os participantes acessassem os links referentes 

às Tecnologias Assistivas para conhecer/ampliar um pouco mais sobre a temática. Dois 

questionamentos foram lançados para iniciar a conversa: “Qual a finalidade das 

                                                
3 WCAG - Web Content Acessibility Guidelines. W3C Recommendation. Disponível em: 

http://www.w3.org/TR/WCAG20/ 
4 E-GOV – Normas e regras de acesso à informação do Governo Federal, disponível em: 

http://www.governoeletronico.gov.br/ 
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Tecnologias Assistivas?” e “Em que medida o uso das Tecnologias Assisitvas pode 

concretizar a construção de uma sociedade com maior equidade social?”.  

Os participantes também foram estimulados/desafiados a trabalhar com a validação 

de sites, utilizando o daSilva
5
 a partir da seguinte sugestão: “Explore o sistema daSilva, 

analisando sites de prefeituras, escolas e outros de seu interesse. Socialize nesse espaço 

suas descobertas e dificuldades sobre o tema, que com certeza é nova para muitos colegas 

do grupo”. 

A Professora 1, iniciou sua fala expondo sua experiência na escola onde leciona: 

“Já tinha ouvido a expressão tecnologia assistiva e visto alguns materiais 

adaptados de baixo custo, na minha escola, feitos, principalmente, pela 

professora da sala de recursos. Conversando com ela sobre o assunto e lendo os 

materiais do fórum percebi que já usei algumas tecnologias assistivas. 

Recebemos do MEC há alguns anos uma lupa em forma de régua, para ser 

usada por alunos com deficiência visual. Junto veio um caderno com umas 

linhas bem largas para a criança com deficiência visual escrever letras 

maiores.” 

Sobre a acessibilidade na Web, o Professor 2, relata: 

“O que mais me chamou a atenção foi o Avaliador (daSilva) de acessibilidade 

de sites diversos. Pois, querendo ou não, nivela e põe a obrigação de melhorias 

e avanças de informações dos serviços públicos prestados à população em geral. 

É um serviço de utilidade pública moderno e socialmente proativo.” 

Contribuindo com a fala do Professor 2, a Professora 3 expõe sua percepção e sua 

motivação para trabalhar com alunos de inclusão: 

“Ao realizar as leituras disponíveis [...] para mim uma das finalidades das 

Tecnologias Assistivas é de potencializar a participação de pleno direito a todos 

os sujeitos, efetivando a igualdade de oportunidade e o respeito à diferença no 

emergente ciberespaço numa tentativa de diminuir a exclusão de pessoas com 

algum tipo de deficiência. Eu acredito também que na medida que as TA’s forem 

mais divulgadas e conseguirem crescer até alcançar o máximo de cidadãos com 

deficiência, elas irão sim, concretizar a construção de uma sociedade com maior 

equidade social, e é isso que todos nós educadores que trabalhamos com a 

inclusão de aula desejamos.” 

Durante a elaboração da proposta de atividade, que tinha por objetivo aplicar com o 

aluno cego do sexto ano algumas questões de histórias matemáticas, envolvendo as quatro 

operações básicas e expressões numéricas, a Professora 4, relatou sua experiência ao 

conhecer o Braille Fácil: 

“Enquanto professora sempre tive muita dificuldade de obter o material para os 

alunos com deficiência visual, quando vi este programa [Braille Fácil] fiquei 

encantada e logo fiquei ‘viajando’ em uma aula com uma aula e esta mídia, pois 

tinha que ir para a APAE
6
 ser digitada lá, impresso em outro lugar e depois de 

duas semanas chegava o material na escola, desta forma, acredito que 

facilitaria e muito o processo.” 

                                                
5
 http://www.dasilva.org.br/ 

6 APAE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
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Concluindo a atividade realizada pela Professora 4, ela expressa que foi de grande 

valia “pois verifiquei a grande variedade de tecnologias que estão sendo criadas e 

pensadas para as pessoas com necessidades especiais, até que enfim estes alunos estão 

sendo vistos com outros olhos e ‘pensados’ de forma diferente”.  

As falas repostam a necessidade de se ampliar a discussão sobre questões ligadas ao 

uso das Tecnologias Assistivas e acessibilidade, pois o processo de inclusão deve perpassar 

por ações que promovam o domínio da área por parte não somente dos professores que 

atuam em salas de inclusão, mas também pela gestão destas escolas. Corroborando com 

Perez e Silva (2013, p. 23): 

A introdução de computadores nas escolas não causam impacto apenas pela 

presença física do equipamento, mas também devido a sua influência afetar 

diversas outras variáveis, como a formação de professores, a criação de 

currículos compatíveis com os novos recursos, as relações entre família e escola, 

etc. 

5. Releitura das Falas dos Participantes 

O desconhecimento por parte dos professores dos recursos disponíveis para 

trabalhar com pessoas com necessidades especiais é um dos grandes desafios que 

encontramos atualmente. Muitos profissionais buscam nos cursos suprir essa necessidade, 

trazendo sua bagagem e suas inquietações sobre o assunto. 

Utilizar as Tecnologias Assistivas com alunos deficientes visuais é uma das 

alternativas que está ao alcance dos professores, muitas são disponibilizadas gratuitamente 

na Internet, porém a falta de conhecimento por parte dos profissionais, da sociedade e da 

escola ainda dificulta seu uso. 
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