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RESUMO

O presente trabalho aborda a Tecnologia Assistiva como recurso de acessibilidade para deficientes visuais,
discutindo sua importância e funcionalidade na sociedade, especialmente no ambiente escolar. Para tanto,
seu objetivo é apresentar alguns dos recursos de alto e baixo custo, este último considerado os mais
utilizados para facilitar a vida do deficiente visual na escola, no intuito de diminuir as barreiras,
promovendo maior interação no processo de ensino. O tema é pertinente, considerando que vivemos
numa sociedade na qual a tecnologia se torna cada vez mais presente na vida das pessoas, tornando-a
cada vez mais acessível. Diante do fato, é coerente afirmar que a Tecnologia Assistiva presente no
ambiente escolar, associada a metodologia diferenciada, possibilita a inclusão de alunos com necessidades
especiais na escolar regular.

Palavras-chave: Educação. Inclusão. Tecnologia Assistiva

ABSTRACT

This paper discusses the Assistive Technology as accessibility featuresfor the visually impaired, discussing
its importanceand functionalityin society, especially at school. Therefore, your goalis to presentsome of the
featuresof high andlow cost, the latter being consideredthe mostused to facilitatethe life of thevisually
impairedin school, in order to reducebarriers, promoting greater interactionin the teaching process. The
topicisrelevant,considering thatwe livein a societyin which technologybecomes evermore presentin
people&39;s lives, making itincreasingly affordable. Considering this fact, it is consistent to say that
theAssistive Technologypresentin the school environment, associated withdifferent methodology, enables
the inclusion ofstudentswith special needs inregular school.

Keywords:Education. Inclusion. Assistive Technology

1.Introdução

A tecnologia está presente ao longo da história da humanidade, desenvolvendo e inventando várias
ferramentas, utilizando recursos naturais, no intuito de realizar suas atividades diárias e superar suas
dificuldades. Nesse sentido, a tecnologia é considerada como ferramenta ou recurso que facilita a vida do
indivíduo. O mini dicionário Aurélio, define o termo tecnologia como “conjunto de conhecimento,
especialmente princípios científicos, que se aplicam a um determinado ramo da atividade”. (FERREIRA,
2001, p.664).
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Pode-se dizer que, desde os primórdios, o homem utiliza recursos tecnológicos para se comunicar,
locomover-se e realizar tarefas que possui algumas barreiras. Segundo Sancho (2006, p.134),“a
tecnologia tem servido para dominar a natureza, adaptar o mundo às necessidades do ser humano ou
ampliar suas capacidades”. E com a rápida evolução da tecnologia e a sua ampliação em todos os setores
da vida, no intuito de facilitar a vida das pessoas

A Tecnologia Assistiva (TA) é ainda considerado um marco novo na sociedade vigente, é entendida como
um conjunto de recursos e serviços que contribui para ampliar as habilidades das pessoas, principalmente
aquelas com alguma limitação, com essa característica é possível constatar que a TA tem como objetivo
proporcionar maior independência a pessoa com necessidades especiais e vem ganhando grande
importância na vida das pessoas.

Com o objetivo de elucidar com maior detalhe sobre os recursos da Tecnologia Assistiva, visto como
recursos que podem melhorar as capacidades funcionais do indivíduo, tais como: brinquedos, roupas
adaptadas, equipamentos de computação, entre outros. Os serviços são aqueles prestados pelos
profissionais que utilizam esses recursos, ou seja, um instrumento da Tecnologia Assistiva. Conforme
Bersche e Tonolli (2006, p.1):

Tecnologia Assistiva é um termo ainda novo, utilizado para identificar todo o
arsenal de Recursos e Serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar
habilidades funcionais de pessoas com deficiência e,consequentemente, promover
Vida Independente e Inclusão.

Conforme os autores, a Tecnologia Assistiva proporciona a possibilidade de inclusão do indivíduo deficiente
na sociedade, visto que elas aumentam a oportunidade de comunicação, mobilidade, além de poder
ampliar habilidades do indivíduo com necessidades especiais.

Vale ressaltar que no Brasil, foi criado o Comitê de Ajudas Técnicas (CAT), em 16 de novembro de 2006,
pela Secretaria Especial dos Direitos da Presidência da República, mediante revisão e pesquisas no
referencial teórico internacional dos termos Tecnologia Assistiva, tecnologia de apoio, ajudas técnicas,
entre outras definições. E conforme afirma Bersch (2008 apud, CAT, 2007.),

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 e mobilidade
reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão
social.

Desse modo, através da Tecnologia Assistiva, as pessoas com deficiência conseguem se comunicar,
locomover, além de realizar tarefas, usar objetos, entre outras funções, que muitas vezes, é
impossibilitado devido à limitação que possui. Ainda segundo Bersche e Tonolli (2006, p.1),

A Tecnologia Assistiva pode ser composta por recursos e serviços, os recursos
podem ser de uma simples bengala a um sistema mais complexo, ou seja,
computadorizado, já os serviços são aqueles prestados por profissionais no intuito
de utilizar alguma ferramenta da Tecnologia Assistiva.

Corroborando com o exposto anteriormente, além de ser composta por recursos e serviços, a Tecnologia
Assistiva é dividida em onze categorias. Segundo Bersche e Tonolli (2006, p.1),“a presente classificação
faz parte das diretrizes gerais da ADA[3], porém não é definitiva e pode variar segundo alguns autores”.
Desse modo, seguiremos com as especificações dessas categorias.

2.Especificações das categorias de Tecnologia Assistiva
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A classificação de Tecnologia Assistiva está ligada inteiramente em organizar a utilização, prescrição,
estudo e pesquisa desses materiais e serviços, além de fornecer focos de especialização. As categorias de
TA são: auxílios para vida diária; comunicação aumentativa e alternativa; recursos de acessibilidade ao
computador; sistema de controle de ambiente; projetos arquitetônicos para acessibilidade; órteses e
próteses; adequação postural; auxílios de mobilidade; auxílios para cegos ou com visão subnormal;
auxílios para surdos ou com déficit auditivo; adaptações em veículos.

De acordo com o exposto anteriormente, a divisão/categorização da Tecnologia Assistiva possibilita uma
maior compreensão de suas funções e dos serviços disponibilizados as pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida. O tipo de Tecnologia Assistiva pode ser dividido entre tecnologia de alto e baixo
custo. A tecnologia de alto custo faz referência aos equipamentos sofisticados que precisa de controle de
computadores ou eletrônicos; e a tecnologia de baixo custo faz referência aos recursos simples, materiais
adaptados e confeccionados.

3. Recursos de acessibilidade na escola inclusiva

As mudanças ocorridas na sociedade vigente, proporcionadas com o desenvolvimento da tecnologia, são
visíveis em vários setores da sociedade como, por exemplo, o crescimento industrial que acarretou na
criação de novos produtos cada vez mais modernizados e que tem contribuído de forma significativa no
convívio social do homem; além dos meios de transportes, de comunicação e variedade de produtos
informatizados como o computador que é bastante utilizado em nossa sociedade. Além disso, fornecem
várias possibilidades de informações, programas que possibilitam interação e comunicação do usuário com
o mundo que se apresenta cada vez mais tecnológico.

E devido às evidentes transformações tecnológicas, que a sociedade vivencia atualmente, a escola não
pode permanecer distante dessas mudanças. Nesse sentido, é importante que as instituições de ensino
acompanhem essas modificações, tendo novas iniciativas que permitam inserir o aluno em novo contexto
escolar diante do uso das tecnologias assistiva, especialmente para o educando com necessidades
especiais.

É importante salientar que a escola precisa se adaptar aos alunos com necessidades especiais, e utilizar a
Tecnologia Assistiva não somente pelas modificações proporcionadas através da sociedade que vivencia
cada vez mais a inserção da tecnologia em seu cotidiano, mas porque é necessário incluir esses alunos na
educação básica, considerando que é um direito de todas as pessoas terem acesso a uma educação de
qualidade, com recursos e serviços disponibilizados, independente de suas necessidades individuais. E
para isso, vale lembrar que o direito de incluir os alunos com alguma limitação na escola é garantido em
documentos como, por exemplo, a Declaração de Salamanca 1994, Lei de Diretrizes e Base da Educação
nº 9394/96.

Objetivando ampliar a visão sobre a Declaração de Salamanca, de10 de junho 1994, que trata dos
princípios, políticas e práticas na área das necessidades da educação especial, além de regulamentar que
os Estados assegurem ao sistema educacional, a possibilidade de incluir as pessoas com deficiência;
aborda o direito de toda criança ter uma educação e manter o nível apropriado de aprendizagem, ao
considerar que todas elas têm características, habilidades e necessidades únicas. O documento demanda
ainda sobre a importância do governo em investir financeiramente nas instituições de ensino, no sentido
de tornar a escola cada vez mais inclusiva, além de afirmar que é necessário à preparação dos
profissionais da educação para atender aos alunos especiais.

A LDB nº 9394/96, capítulo V da educação especial, art. 58, regulamenta para rede regular de ensino, o
atendimento de alunos com necessidades especiais, serviços de apoio especializado, e sempre que
necessário atendimento especializado aos alunos com dificuldades de integração nas salas comuns de
ensino regular. Além disso, relata sobre a oferta de educação especial que deve ser obrigação do estado,
durante a educação infantil atendendo a faixa etária de 0 a 6 anos. E no art. 59, a lei assegura os
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currículos, métodos, técnicas e atendimento específico para atender as necessidades dos alunos, além de
exigir o término específico de ensino para os alunos com maior dificuldade de concluir o ensino
fundamental; aceleração para os alunos superdotados. Ainda no mesmo artigo, a LDB faz menção em
assegurar aos alunos especiais, professores capacitados para o ensino fundamental, médio e em classes
regulares; educação especial para o trabalho, visando à efetivação desses indivíduos na sociedade e
acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais.

Sabemos que não é fácil inserir alunos com necessidades especiais no ensino regular, vários fatores
contribuem para essa possível realização, devido à diversidade de alunos em sala de aula e, muitas das
vezes, o despreparo do professor, bem como a falta de experiência, contribui no insucesso desses
docentes e, consequentemente, acarreta na exclusão dos discentes. É importante que o educador esteja
preparado para lhe dar com novas situações em sala de aula, principalmente no que diz respeito à inclusão
de alunos com necessidades especiais, o docente precisa ter comprometimento com a educação. E para
possibilitar a inclusão desses alunos é indispensável que ele tenha o conhecimento especializado, método,
técnicas e atendimento específico para atender as necessidades desses alunos especiais.

Considerando que a escola possa permitir ao educando a construção do próprio conhecimento; além de
possibilitar que ele se torne crítico, reflexivo e adquira novas habilidades: como a capacidade de conviver
com outro, de compreender e atuar em seu meio social, de localizar e acessar de forma proveitosa as
informações acumuladas, de superar suas limitações e de ter autonomia. Com o objetivo de formar o
aluno nessa perspectiva, sobretudo aqueles que possuem alguma deficiência, há necessidade de que o
educador realize práticas pedagógicas diferenciadas, além de materiais que possibilitem facilitar as
atividades diárias desses alunos. Isso pode ser possível mediante o uso das tecnologias assistiva, recursos
que cada vez mais, torna-se evidente na sociedade em que vivemos. Conforme Filho (2009, p.72),

No mundo onde o volume de informações e saberes imediatamente acessíveis
não cessam de crescer e de transformar-se, surge um novo perfil de aprendiz
com diferentes necessidades e posturas. Diferentemente de um mundo que se
contentava com um aluno aplicado, retentor de informações e bom executador de
tarefas, a demanda hoje é por um aprendiz que abandone essa postura passiva e
assuma uma postura ativa na construção dos próprios conhecimentos,
tornando-se sujeito dos seus próprios processos.

Corroborando com o autor, a escola necessita acompanhar as transformações originárias do processo de
informatização que vivenciamos no cotidiano. Com o uso das tecnologias de informação e comunicação
(TIC), a escola necessita inovar para se aproximar e permitir um novo perfil de aluno construtor do seu
próprio conhecimento, que utilize as TA, ou seja, os recursos e serviços, adaptando-se ao aluno com
necessidades especiais, considerando a realidade a qual ele vive, conciliando conhecimento, tecnologia e
metodologia a ser utilizada no ambiente escolar. Permitindo que o professor reflita constantemente sobre
a sua prática no cotidiano escolar

Assim, podemos considerar que na sociedade vigente, o acesso à informação, e o avanço tecnológico, é
cada vez mais crescente. Diante desse aspecto, é importante pensar como inserir o aluno com
necessidades especiais na escola regular mediante recursos tecnológicos. A Tecnologia Assistiva,
estabelece o papel de facilitador na relação existente entre o professor e o aluno com necessidades
especiais, tendo em vista que o mesmo facilita a vida do indivíduo com limitações, pois estabelece uma
ponte entre o educando e educador, além de viabilizar e permitir que ocorra a criação do conhecimento.

Nesse sentido, a Tecnologia Assistiva se apresenta com o objetivo de proporcionar maior independência,
qualidade de vida e inclusão da pessoa com deficiência, podendo ter garantia de acesso, permanência e
bom desempenho, que juntamente com seus recursos e serviços, poderão proporcionar autonomia aos
alunos com necessidades especiais. E diante dessa situação, o professor poderá ser visto como mediador
que facilitará a vida do aluno deficiente mediante o uso da Tecnologia Assistiva (TA). De acordo com o

Pág.4/10



pensamento de Filho (2009, p.29),

Em relação à pessoa com deficiência, apropriar-se dos recursos de acessibilidade
seria uma maneira concreta de neutralizar as barreiras causadas pela deficiência
e uma forma de inseri-la nos ambientes ricos para a aprendizagem,
proporcionados pela cultura. [...] Em se tratando de criança, e jovem com
deficiência, portanto, pensar em seu desenvolvimento e aprendizagem nos dias
de hoje, significa necessariamente pensar na construção de instituições
educacionais cabalmente inclusivas.

Ainda conforme Filho (2009, p116),

Dispor de recursos de acessibilidade, a chamada Tecnologia Assistiva, seria uma
maneira concreta de neutralizar as barreiras causadas pela deficiência e inserir o
indivíduo nos ambientes ricos para aprendizagem e desenvolvimento,
proporcionados pela cultura.

Corroborando como pensamento do autor, a Tecnologia Assistiva pode diminuir as dificuldades e limitações
das pessoas com necessidades especiais, aproximando-os cada vez mais do conhecimento, abrindo novos
caminhos para o aprendizado.

A Tecnologia Assistiva é um importante recurso que possibilita a inclusão do aluno deficiente, de forma
significativa e indispensável, tanto para o processo de ensino quanto para o processo de aprendizagem,
não se limitando apenas as salas de aula, mas também a todos os ambientes das escolas, como por
exemplo, a sala de recursos, alternativa para os alunos que não conseguem acompanhar as aulas em sala
de aula.

É coerente afirmar que a maioria das pessoas com necessidades especiais possuem dificuldades em
relação aos alunos considerados normais, e a falta desses recursos nas escolas dificultam o processo de
aprendizagem desses discentes, podendo acarretar no atraso cognitivo e, às vezes, na exclusão dos
discentes do ambiente escolar. Vale lembrar que a presença desses recursos nas escolas inclusivas, não é
o bastante para promover a inclusão, um fator significativo nesse processo está relacionado ao preparo do
educando frente ao uso da TA, em outras palavras, a Tecnologia Assistiva tem que ser aliada do professor,
e este precisa estar preparado e ter iniciativa, além de estar consciente da metodologia de ensino
diferenciada que poderá ser aplicada, no sentido de promover inclusão.

A Tecnologia Assistiva é uma realidade que vem aos poucos ganhando espaço nas instituições de ensino,
quando utilizada no intuito de possibilitar maior interação dos alunos com deficiência nas atividades
pedagógicas, promovendo maior independência. Isso pode ser evidenciado quando, por exemplo, o aluno
sente alguma dificuldade de fazer uma leitura de um simples texto, devido problema de baixa visão, e ao
utilizar a lupa (recurso) para ampliar as letras do texto, e assim conseguir realizar a leitura. O simples fato
como este pode permitir que o aluno supere sua limitação e realize a atividade sem maiores dificuldades.
Algumas escolas possibilitam essa interação com auxilio de recursos, como uso de computador, de
materiais pedagógicos e específicos que ajudam no processo de ensino e aprendizagem, permitindo que
ocorra efetivamente a inclusão.

Conforme Carvalho (2010, pg. 73),

O que se pretende na educação inclusiva é remover barreiras, sejam elas
extrínsecas ou intrínsecas aos alunos, buscando-se todas as formas de
acessibilidade e de apoio de modo a assegurar (o que a lei faz) e, principalmente,
garantir (o que deve constar nos projetos político pedagógicos dos sistemas de
ensino e das escolas e que deve ser executado), tomando-se as providências para
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efetivar ações para o acesso, ingresso e permanência bem sucedida na escola.

Corroborando com a autora, a educação inclusiva tem o objetivo de excluir as barreiras existentes que
dificultam o aprendizado, e garantir o acesso aos discentes. Além disso, vale ressaltar que a educação
inclusiva deve permitir ao professor perceber, buscar, e atender a diversidade dos alunos em sala de aula,
na instituição de ensino regular, de forma a promover aprendizagem e o desenvolvimento de cada aluno.
Para Rodrigues (2006, pg.13), a educação inclusiva “constitui a promoção da formulação da educação em
novas bases que rejeita a exclusão, promove uma educação diversa e de qualidade para todos os alunos.”

Diante desse aspecto, uma escola para ser inclusiva necessita atender todo tipo de diversidade, ter
professores especializados que possam utilizar materiais e recursos de forma satisfatória, no intuito de
facilitar as práticas pedagógicas com esses alunos. A tecnologia traz uma série de possibilidades que
auxilia no processo educacional dos educandos com necessidades especiais. Assim, o uso da Tecnologia
Assistiva, pode possibilitar um avanço significativo no processo de inclusão de alunos deficientes.
Conforme Mantoan, (1997, p. 68),

O impacto das novas tecnologias, o avanço científico nas diversas áreas de
conhecimento impõe aos educadores algo mais do que a conscientização dessas
diferenças - exigem de nós a ousadia de reverter, o mais breve possível, o
conservadorismo e o segregacionismo que caracterizam a escola de nossos dias
[...] Por outro lado, cada ser humano é único e diferente e, dessa forma,
generalizar um grupo de pessoas como sendo especial é falso e, portanto,
indefensável [...] Os deficientes possuem as mesmas necessidades de todas as
outras pessoas e respondem ao tratamento que recebem daqueles com quem
interagem de modo diferenciado – variam muito as suas atitudes, de acordo com
as solicitações que recebem do meio.

Corroborando com a citação anterior, considerar as pessoas como um ser especial não é coerente, pois
suas necessidades são as mesmas, o que difere são as limitações que alguns indivíduos possuem e podem
ser superadas com um tratamento individualizado, potencializados através do auxílio de recursos
tecnológicos, as necessidades desses docentes poderão ser supridos.

Depois de elucidar com mais detalhe a função da tecnologia assistiva aliada à educação inclusiva, vale
ressaltar que a Tecnologia Assistiva com sua categorização, pode atender diversos tipos de deficiência e
limitação.

4. Tecnologia Assistiva no processo de inclusão do deficiente visual

Considerando que o objetivo desse trabalho é mostrar a Tecnologia Assistiva como recurso possível de
acessibilidade para o deficiente visual, é indispensável conceituar a deficiência visual. A pessoa com
deficiência visual apresenta perda ou redução da capacidade visual em ambos os olhos, suas causas pode
ser determinadas por fatores genéticos, infecções ou adversidades traumáticas, além das degenerativas.
Os fatores da cegueira estão associados a síndromes, malformações, glaucoma congênito, catarata e
infecções maternas, toxoplasmose, rubéola, entre outros. Conforme Souza e Prado (2008, apud, Barbosa,
2005, p.33),

Deficiência visual é a perda ou redução de capacidade visual, em ambos os olhos
e em caráter definitivo, que não possa ser melhorada ou corrigida com o uso de
lentes, tratamento clinico ou cirúrgico. Existem pessoas com baixa visão, ou visão
subnormal, que varia segundo determinados fatores, tais como fusão, visão
cromática, adaptação ao claro e escuro, sensibilidades e contrastes, etc. A baixa
visão significa: acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor
óptica; os casos em que a somatória da medida do campo visual, de ambos os
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olhos, for igual ou menor que 60°; ou a ocorrência simultânea de dois ou mais
fatores acima citados.

Segundo a citação anterior, a deficiência visual se caracteriza pela perda ou redução da visão que não
podem ser corrigidas, a deficiência visual pode ser por perda total ou parcial, pode ser congênita ou
adquirida, e quando associada a outro tipo de deficiência denomina-se deficiência múltipla.

Apesar da limitação causada pela cegueira, a Tecnologia Assistiva apresenta recursos básicos e de fácil
manuseio podendo ser de alto e baixo custo que facilita a vida dessas pessoas, inclusive no processo de
ensino e aprendizagem.

4.1 Recursos básicos e materiais didáticos da TA para deficientes visuais

Os deficientes visuais podem utilizar de diversos recursos da Tecnologia Assistiva para auxiliá-los nos
estudos. No Brasil é comum o uso de recursos como sistema Braille, sorobã, reglete, entre outros. Esses
recursos são utilizados em escolas, especiais e regulares, podem ser manuseados por professores com
especialização na área de educação especial.

O Sistema Braille é uma TA que promove a autonomia e a independência da deficiente visual, foi criado
por Louis Braille[4] na França, em 1825, com base na proposta de Charles Barbier[5], o Braille foi
publicado no Brasil em língua portuguesa no ano de 1854. Segundo Souza (2009, p. 42), “O Braille é um
sistema de leitura e escrita tátil constituído de 63 sinais formados a partir da combinação de seis pontos
em relevo, disposto em duas colunas de três pontos.” Representa o alfabeto convencional para pessoas
com deficiência visual, conhecido como código e forma de escrita específica universal.

O sorobã é um aparelho de cálculo manual que possibilita ao deficiente visual fazer cálculos matemáticos.
Foi introduzindo no Brasil pelos imigrantes japoneses no ano de 1908, e adaptado na educação do
deficiente visual no ano de 1949, por Joaquim Lima de Moraes. O sorobã é composto por: eixos verticais
que representa as ordens da unidade, dezena e centena; régua longitudinal que separa as contas de valor
de cinco e de um; pontos em relevo existentes ao longo da régua de numeração para indicar a separação
de classes; borracha colocada em cima da base para que os pontos não deslizem sem a manipulação de
alguém; contas montadas na parte superior da régua, sendo uma em cada eixo, e na parte inferior quatro
em cada eixo; as contas só têm valor próximo à régua, aparelho de fácil manuseio e baixo custo.

Reglete e punção, um dos recursos bastante utilizados por deficientes visuais e tem como função aprender
a escrita Braille. O recurso é formado por uma prancha e uma régua com duas linhas com janelas que
corresponde às celas Braille, as janelas são encaixadas na prancha pelas extremidades laterais. A punção
é um instrumento furador formado por uma base de apoio e uma ponteira metálica. Para realizar a escrita
com o reglete é necessário colocar o papel entre a prancha e a régua, e com o punção coloca-se a parte
metálica nos furos fazendo uma pressão nas letras desejadas, a escrita é feita da direita para a esquerda;
recurso de baixo custo.

Máquina Braille, também chamada de máquina Perkins, criada há mais de 50 anos, permite maior rapidez
na escrita para o deficiente, a máquina possui sete teclas que permite fazer a escrita em Braille, cada tecla
representa pontos da cela Braille, em cada extremidade possui botões o do lado esquerdo é o que serve
para mudar de linha, o direito é chamado retroceder, e o botão ao meio serve para dar espaço entre as
palavras. Para utilizar a maquina é necessário fixar a folha em um rolo existente no equipamento que
desliza a cada botão pressionado.

Impressora Braille serve para rápida construção de texto com formato de leitura e escrita tátil com
impressa Braille, de uso pessoal e destinada também para as escolas e empresas, e para as pessoas com
deficiência visual. Trata-se de um recurso de alto custo, a impressora é compatível ao Braille Creator, e
possibilita criar textos em Braille no computador.

Bengalas são recursos que facilitam a locomoção das pessoas com deficiência visual, existem vários tipos

Pág.7/10



de bengalas. Sendo de baixo custo, as fabricadas com madeira, e de alto custo, as bengalas eletrônicas
com sinais sonoros. Esses são alguns dos dispositivos utilizados pelos deficientes visuais.

Vale lembrar a existência dos materiais didáticos adaptados utilizados pelos deficientes visuais. A
utilização de materiais didáticos adaptados é importante para práticas pedagógicas, pois podem facilitar o
processo de ensino e de aprendizagem do aluno com deficiência visual. São várias alternativas e recursos,
inclusive a possibilidade de confecção de materiais e jogos educativos que podem ser produzidos pelos
educadores e educandos, o que torna mais fácil a compreensão de determinados conteúdos, a exemplo,
da confecção de mapas, maquetes, objetos com alto relevo, entre outros.

Mapas representados em alto relevo são materiais que possibilitam aos alunos com cegueira compreender
localidades. Podem ser confeccionados pelos professores com materiais de baixo custo.

Livro em Braille são livros adaptados para deficientes visuais que permite realizar as leituras, geralmente
produzidos por institutos especializados, esse material em Braille começou a ser confeccionado nas oficinas
de tipografia do Instituto Benjamin Constant. Existe também o livro gravado, considerado um recurso
eficiente e de baixo custo, pode ser em fita cassete ou CD.

Auxílios ópticos são lentes, lupas de mão, lupas com apoio mantendo o foco permanente, com ampliação
de imagem. São recursos de baixo custo utilizados há muito tempo e auxilia as pessoas com baixa visão.

Ressaltemos sobre os recursos tecnológicos de alto custo e os que são disponíveis gratuitamente pela
internet, recursos úteis e de grande ajuda para pessoas com deficiência.

4.2. Recursos tecnológicos da TA para deficiente visual

O avanço tecnológico proporciona grandes possibilidades para a inclusão de alunos com deficiência visual,
melhorando a cada dia o desempenho desses alunos nas atividades escolares. Os recursos de Tecnologia
Assistiva para acesso ao computador e a internet são variados e abre novos caminhos para os alunos com
deficiência visual no mundo que se encontra cada vez mais informatizado. Os softwares e hardwares são
exemplos de recursos que possibilitam maior independência aos deficientes visuais e proximidade com a
informação, comunicação, permitindo maior interação social.

O DOSVOX, primeiro programa de leitura de tela feito no Brasil, desenvolvido no núcleo de Computação
eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O software contém editor, leitor e impressora de
textos, jogos, ampliador de tela, possui direções para impressão em Braille e em tinta, programas sonoros
para acesso a internet e correio eletrônico, jogos didático e lúdico. O programa possibilita ao deficiente
visual usar o computador através de um sintetizador de voz, é distribuído de forma gratuita pela internet.

O VIRTUAL VISION é um programa considerado um recurso decisivo para o deficiente visual utilizar a
internet com maior autonomia, foi desenvolvido no ano de 1997, a partir da necessidade de um cliente
com deficiência visual ao solicitar a sua agência bancária uma forma de navegar em sua conta, através de
internet como os demais clientes. O software de leitura funciona nos aplicativos dos computadores, utiliza
o Windows, reconhece o Word, Excel, Internet Explorer, Outlook, Skype, além de ler textos de páginas na
internet e não requer sintetizador de voz.

O Jaws foi criado por Blindand Low Vision Group, empresa norte americana Freedom Scientific. É um leitor
de tela com sintetizador de voz que possibilita ao deficiente visual utilizar o computador com maior
independência, é considerado o leitor de tela mais utilizado atualmente.

MAGIC é um ampliador de telas com vários recursos e pode ser usado por pessoas com baixa visão,
desenvolvido pela mesma empresa que criou o Jaws. O Magic foi criado para pessoas idosas que aos
poucos perdiam a visão. Logo foi se expandido e sendo utilizado pelas pessoas com baixa visão por
atender de forma mais eficaz suas necessidades. O programa possui ampliação de tela até 16 vezes com
inversão de cores para facilitar a leitura.
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Transcritor Braille DUX BURY, software que pode transformar um texto do Word ou da internet em Braille,
sendo necessária uma impressora especial para impressão.

TGD Pro (“Tactile grafphic designer”), software que converte imagens como gráficos, plantas baixas, fotos
e mapas em alto relevo, o TGD ao receber uma imagem scaneada reconhece as linhas principais da figura
e transforma os pontos em Braille. Existe também o TGD Workshop que funciona da mesma forma que o
TGD PRO, a diferença é que possui o recurso de voz, através de uma mesa digital, o software permite
programar um áudio através de pontos específicos da figura feito pelo próprio usuário, depois de impresso,
basta posicionar o desenho em cima da mesa digital. Assim, o TGD Worshop, combina o desenho com
áudio produzindo o áudio gravado.

Home Page Reader (HPR), programa de computador distribuído gratuitamente pela IBM[6], destinado para
usar somente a internet. Foi criado para pessoas cegas, o software informa ao usuário informações sobre
os links disponíveis nas páginas, imagens e mapas e pode narrar o texto contido nelas.

Existem vários recursos que promove a acessibilidade aos deficientes visuais, tanto no sistema
educacional, como na vida diária, pode ser de alto ou de baixo custo. Essa afirmação só confirma o quanto
é importante a Tecnologia Assistiva para promover maior independência às pessoas com necessidades
especiais.

Considerações Finais:

Com base nos conceitos aqui apresentados e considerando que vivenciamos cada vez mais o avanço da
tecnologia e sua interferência em nosso cotidiano, que vem trazendo novidade, objetivando melhorar a
capacidade funcional do indivíduo, além de facilitar a vida das pessoas com deficiência. Importante
concluir que os serviços e recursos da Tecnologia Assistiva, podem possibilitar maior desempenho nas
atividades das pessoas que possui alguma limitação, eliminando algumas barreiras existentes no seu dia a
dia.

Evidenciar a necessidade de propor atividades pedagógicas diferenciadas para os alunos com necessidades
especiais, utilizando os recursos da Tecnologia Assistiva, e capacitar professores para que possam atender
a necessidade individual de cada aluno em sala da aula, buscando o desenvolvimento e a participação dos
mesmos na escola. E objetivando não excluir esses discentes, significa dizer que a educação inclusiva é
possível, inclusive mediante uso de metodologias diferenciadas por professores especializados que possa
mediar o processo de aprendizagem desses discentes.
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