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Resumo

O objetivo do estudo é analisar a importância do uso das tecnologias assistivas no processo de ensino
aprendizagem do aluno com deficiência visual. É uma pesquisa de cunho qualitativo com abordagem
descritiva e exploratória trazendo um relato de experiência por meio de uma atividade realizada com
uma aluna, buscando respeitar a necessidade de adequação de material, utilizando-se, para isso, como
recurso pedagógico a ampliação do texto de uma história em quadrinhos. O tema é pertinente, pois
enfatiza a importância do uso das tecnologias como facilitadora do processo e também ressalta a
importância da criatividade e da formação do professor na perspectiva da educação especial e
inclusiva, considerando o direito do aluno ao Atendimento Educacional Especializado, o que
contribui, conforme resultados das nossas observações, após várias leituras e pesquisas, para um
melhor desempenho escolar.

Palavras-chave: Aluno com deficiência visual, Educação inclusiva, Formação docente, Processo de
ensino e aprendizagem, Tecnologias assistivas

Abstract

The aim of the study is to analyze the importance of the use of assistive technologies in the
teaching-learning process of students with visual impairment. It is a qualitative research with a
descriptive and exploratory approach bringing an experience report through an activity performed
with a student, seeking to respect the need for material adequacy, using as a pedagogical resource the
expansion of the text of A comic book. The theme is pertinent, as it emphasizes the importance of
using technologies as a facilitator of the process and also emphasizes the importance of creativity
and teacher education in the perspective of special and inclusive education, considering the
student&39;s right to Specialized Educational Care, which contributes , as the results of our
observations, after various readings and research, for better school performance.

Keywords: Student with visual impairment, Inclusive education. Teacher training, Teaching and
learning process, Assistive technologies.

Resumen

El objetivo del estudio es analizar la importancia del uso de tecnologías de asistencia en el proceso
de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes con discapacidad visual. Es una investigación cualitativa
con un enfoque descriptivo y exploratorio que brinda un informe de experiencia a través de una
actividad realizada con un estudiante, buscando respetar la necesidad de adecuación material,
utilizando como recurso pedagógico la expansión del texto de Un cómic El tema es pertinente, ya
que enfatiza la importancia del uso de tecnologías como facilitador del proceso y también enfatiza la
importancia de la creatividad y la educación docente en la perspectiva de la educación especial e
inclusiva, considerando el derecho del estudiante a una Atención Educativa Especializada, lo que
contribuye , como los resultados de nuestras observaciones, después de varias lecturas e
investigaciones, para un mejor rendimiento escolar.

Palabras clave: Estudiante con discapacidad visual, Educación inclusiva, Formación del
professorado, Proceso de enseñanza y aprendizaje, Tecnologías de asistencia.
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Introdução

A educação da pessoa com deficiência tem aparato em legislações brasileiras que asseguram a
matrícula do aluno em escolas do ensino regular. No entanto, além de garantir o ingresso na escola,
faz-se necessário disponibilizar condições de acessibilidade pedagógica para que esse aluno se
desenvolva de acordo com as necessidades de aprendizagem que apresentar, considerando o processo
de alfabetização.

Com isso, precisamos contar com mecanismos que proporcionem o ensino de forma inclusiva. No
caso de alunos com deficiência, é importante que os pais desses alunos encaminhem a escola o
relatório médico que possibilitará a melhor forma de Atendimento Educacional Especializado (AEE),
e ainda que esse documento possa elucidar sobre a patologia do aluno, fato fundamental para um
melhor acompanhamento do profissional especializado no contexto escolar.

O ideal é que para ser possível esse acompanhamento no AEE, a instituição possa contar não só com
professores preparados para atender as necessidades pedagógicas do aluno em processo de
alfabetização a partir da deficiência apresentada no relatório médico, mas também que seja
disponibilizado pelo ambiente educacional todo material e recursos pedagógicos que auxiliam no
ensino e aprendizagem do aluno. Esses aparatos poderão ser de baixo e/ou alto custo e envolve as
Tecnologias Assistivas por proporcionarem condições que contribuem no desenvolvimento das
atividades escolares, possibilitando, muitas vezes, melhor apoio pedagógico para o processo de
ensino e aprendizagem.

Este estudo aborda a questão do uso das tecnologias assistivas como facilitadora no processo de
ensino e aprendizagem de alunos com deficiência visual. É uma pesquisa de cunho qualitativo com
abordagem descritiva e exploratória trazendo um relato de experiência por meio de uma atividade
realizada com uma aluna, buscando respeitar a necessidade de adequação de material, utilizando-se,
para isso, como recurso pedagógico a ampliação do texto de uma história em quadrinhos.
Procurou-se com isso que a aluna tivesse autonomia no momento da leitura por meio do material
adaptado em fonte que ela conseguisse ler com o auxílio de uma lupa, que aumenta ainda mais a
chance de leitura do texto.

Vale ressaltar que o aluno com deficiência visual, muitas vezes, tem as mesmas capacidades de
aprender em relação ao aluno que não apresenta essa deficiência, porém, quando há a presença do
professor especializado no AEE, essa mediação pedagógica pode proporcionar sugestões de
caminhos a serem seguidos, de modo que haja acessibilidade ao aluno.

Com isso, o acompanhamento do aluno poderá ter maior eficácia quando disponibilizadas as
condições para aprendizagem, pois conforme atesta Galvão Filho (2012, p. 69), “existe um número
incontável de possibilidades, de recursos simples e de baixo custo, utilizados como Tecnologia
Assistiva, que podem e devem ser disponibilizados nas salas de aula inclusivas”. Mas para isso, o
professor precisa contar com formação adequada para que sejam ofertadas condições de promover
ensino e aprendizagem, conforme enfatiza as leis que defendem a inclusão do aluno com deficiência
no ensino regular.

Verificamos, no entanto, que cada escola do ensino regular poderá ter profissionais habilitados para
atender as especificidades dos alunos com deficiência e esses alunos serem direcionados para as
diversas escolas que tenham esses profissionais. Na atualidade, mediante leituras e pesquisas,
compreendemos que nem todas as escolas possuem o Atendimento Educacional Especializado, fato
que nos faz refletir sobre a real inclusão na escola, pois para incluir faz-se necessário, tanto os
recursos pedagógicos adequados a necessidade do aluno quanto o profissional que esteja preparado
para mediar o processo de ensino e a aprendizagem do aluno com deficiência.
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Diante do exposto, este estudo foi desenvolvido com o objetivo de analisar a importância do uso das
tecnologias assistivas no processo de ensino aprendizagem do aluno com deficiência visual. O texto
está composto por quatro tópicos, sendo o primeiro “A formação do professor na perspectiva da
educação inclusiva”; depois, “Apontamentos sobre a necessidade do enfoque na inclusão escolar”;
segue-se com “Tecnologias assistivas como recurso pedagógico para o aluno com deficiência visual;
após isso expomos “Uma amostra de atividade realizada com um aluno com baixa-visão utilizando a
Tecnologia Assistiva”, e finalizamos com as considerações finais.

1- A Formação do Professor na perspectiva da educação inclusiva

O país caminha lentamente na perspectiva de ter uma política voltada para a formação inicial e
continuada do professor para inserção e promoção definitivamente da educação especial e inclusiva,
objetivando atendimento para pessoas com deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (BRASIL, Lei nº 13.146), cita no artigo 28, parágrafo II: o “aprimoramento dos sistemas
educacionais, visando garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por
meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a
inclusão plena”.

No entanto, a formação do professor nas instituições superiores ainda caminha voltada para os
conteúdos específicos de determinadas disciplinas das licenciaturas, visto que apenas a disciplina de
Libras tornou-se obrigatória no currículo, por meio da Lei 10.436, de 24 de abril de 2002. Algumas
instituições mantêm em suas grades curriculares a disciplina de Educação Inclusiva, que busca dá
uma noção inicial da realidade dos alunos com uma ou mais deficiências matriculados no ensino
regular. Porém, a maioria das instituições de nível superior apenas cumpre o que obriga a lei que é
manter a disciplina de Libras na formação inicial do professor.

Essa problemática da formação inicial e continuada do professor na perspectiva da educação
inclusiva, traz implicações para inclusão do aluno com deficiência em sala de aula do ensino regular,
visto que o professor que trabalha por área, principalmente, entende que ele foi preparado para
trabalhar os conteúdos curriculares da disciplina, mas que fica difícil para ele saber direcionar o
processo de ensino e a aprendizagem do aluno com deficiência, considerando que há necessidades
específicas de adaptações e metodologias para que sejam contempladas as diversas necessidades de
aprendizagem do aluno com deficiência.

Diante do exposto anteriormente, importante relatar que mesmo com a dificuldade da área, há o
professor do Atendimento Educacional Especializado (AEE) que atende nas salas de recursos
multifuncionais na escola do ensino regular, e esse profissional é o convidado a estar em cursos de
atualizações sobre a Educação Especial ou Inclusiva. No entanto, os conteúdos desses cursos quase
nunca contemplam as adaptações de conteúdos curriculares das disciplinas necessárias para as
atividades requeridas no cotidiano escolar. Exemplo simples, é a necessidade de oferta de cursos de
Alfabetização na perspectiva da educação especial e inclusiva, para que sejam revistas a forma de
alfabetizar a criança por meio de métodos de memorização ainda baseado em modelos de cartilhas
que trabalham o alfabeto, depois a junção de letras, continuando com a formação de sílabas, em
seguida palavras, frases e só depois se utiliza o texto para alfabetizar a criança. O uso do texto na
alfabetização da criança já vem sendo uma prática em algumas escolas, mas observamos, por meio
de leituras e pesquisas, que a alfabetização de crianças com deficiência, em sua maioria, ainda
precisa ser contemplada com o ensino contextualizado.

Esse método poderia desenvolver novas habilidades nas crianças por meio do uso dos textos para
alfabetizar, mas enquanto os cursos relacionados a educação da pessoa com deficiência estiver
ofertando apenas discussões sobre recursos ou adaptações de materiais, o professor permanecerá
desatualizado, por exemplo, em novos métodos de alfabetizar, através do ensino feito de forma
contextualizada, e proporcionar melhores condições de desenvolvimento de aprendizagem ao aluno.
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A formação do professor, como qualquer outra formação profissional, necessita de atualizações e de
novas perspectivas, considerando que o ser humano evolui e quanto mais avança os tempos, mais
necessidades de mudanças e inovações vão surgindo no mundo. É próprio do ser humano criar novas
situações, novos instrumentos e novos caminhos que facilitem o acesso a informações e modernize a
cada dia a maneira de se desenvolver e de conviver. Dentro dessas mudanças, é natural que a área da
educação também proporcione novas propostas pedagógicas que torne mais dinâmico e interessante
o ensino e a aprendizagem do aluno.

Por isso, a escola não pode ficar de fora das atualizações e renovações, pois é natural do ser humano
incorporar em suas vidas os avanços e as modernizações. Isso repassa pela realidade também da
pessoa com deficiência, que necessita ser vista como incluída e não mais excluída. Para tanto, nesse
contexto, entendemos que para haver a inclusão, principalmente na escola, uma das peças chaves é a
formação inicial e continuada do professor, porque é esse profissional que estará de forma direta
conduzindo o processo de formação do aluno dentro do contexto escolar. E conforme prevê o artigo
77, § 2º da LBI, “A acessibilidade e as tecnologias assistivas e social devem ser fomentadas
mediante a criação de cursos de pós-graduação, a formação de recursos humanos e a inclusão do
tema nas diretrizes de áreas do conhecimento”. O que podemos absorver é que há leis, mas é preciso
haver políticas públicas que direcionem a aplicação da prática das legislações na formação do
professor, para que haja a real promoção da educação inclusiva nas escolas.

Além do exposto no estudo, vale esclarecer que com a formação do professor na perspectiva
inclusiva, poderá oportunizar ainda mais a pessoa com deficiência e com os meios tecnológicos para
aprender na escola, pois uma das preocupações nesse processo é despertar o interesse do aluno. Um
aluno motivado tende a se desenvolver mais e têm gosto pelo que faz. O estímulo do aluno pode ser
desenvolvido a partir de motivações para estar na escola. Os alunos gostam de novidades e de formas
diferentes de aprender. Por isso, quanto mais houver tarefas amparadas por meio de recursos
pedagógicos que possibilitem o avanço do aluno, maior será a vontade de aprender e de estar na
escola.

Lembramos ainda, que além do processo de ensino e aprendizagem, o aluno com deficiência estando
na escola, ele passará por todo processo de formação que passa o aluno sem deficiência, ou seja, a
disciplina, o conteúdo ministrado, as exigências de aprovação, o respeito as normas da escola e aos
professores, o cumprimento dos horários, a boa convivência com os demais colegas, enfim, tudo que
favoreça a formação cidadã do aluno com deficiência.

Outra problemática seria a atuação do professor que além de assumir a responsabilidade de não só se
preocupar com o ensino e aprendizagem do aluno, assume sua formação dentro da escola. Nesse
sentido, enfatizamos que o profissional passa historicamente por um processo de busca pela
valorização da profissão docente, visto que, se o aluno precisa de estímulo para estar na escola, o
professor também necessita de incentivo para continuar a luta por uma educação de qualidade e que
lhe proporcione condições adequadas de trabalho.

Nesse aspecto, ressaltamos que é dever da escola procurar caminhos de inserção e inclusão dos
alunos na escola, mas o professor em sala de aula não pode assumir sozinho a responsabilidade. Cabe
a família também o dever de acompanhar o aluno em suas tarefas escolares e ao poder público
proporcionar condições de trabalho para que esse professor desenvolva o trabalho que o aluno
necessita a partir das suas reais necessidades de aprendizagem.

Logo, a escola é esse espaço complexo, que acolhe a diversidade, a pluralidade e a multiplicidade. E
é nesse contexto escolar que também estão inseridos as pessoas com deficiência, participando do
processo de interação com o professor e com os demais alunos e o ambiente escolar. Nesse sentido,
“o professor transmite o que sabe, partindo sempre dos conhecimentos manifestados anteriormente
pelo aluno sobre o assunto e das experiências por ele vivenciadas” (HAYDT, 2015, p.45). Por isso, a
formação do professor na perspectiva inclusiva tem importante papel, principalmente porque visa o
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desenvolvimento do aluno para conviver neste mundo que tem seus avanços e exigências.

2- APONTAMENTOS SOBRE A NECESSIDADE DO ENFOQUE NA INCLUSÃO
ESCOLAR

As disciplinas que abordam a temática da inclusão escolar deveriam já estar incluídas em todas as
matrizes curriculares dos diversos cursos de licenciatura, para melhor atender aos alunos com
deficiência nas escolas do ensino regular. Essa inserção contribuiria com a inclusão social e com o
cumprimento das leis, inclusive da Constituição Federal, que estabelece que a educação deve ser
oferecida a todos sem distinções. No entanto, para que isso aconteça de fato, seria necessário que
houvesse uma reforma nos currículos, de modo que se preparem profissionais para possibilitar e
proporcionar o ensino a todos os alunos.

As políticas inclusivas estão baseadas em princípios morais e políticos, estabelecidos em documentos
internacionais, a exemplo da Declaração de Salamanca (1994) e também da legislação vigente no
Brasil, como a LDB (Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996). Tais normativas fazem com que a
educação de qualidade seja um direito humano inquestionável e que os países tenham a obrigação
efetiva de formular políticas e leis que visem à garantia de oportunidade de educação a todos.
Entretanto, permanecem alguns questionamentos: Por que ainda é lento o processo de
implementação da política de educação inclusiva nas universidades? Por que razão ainda é difícil
ligar as políticas inclusivas às práticas de ensino?

Na atualidade, os alunos com deficiência podem ser matriculados em qualquer escola do ensino
regular, independentemente de a instituição ter ou não condições de acolher esse aluno. Contudo,
faz-se necessário perceber, ao menos, se os docentes foram preparados para ministrar aulas
considerando, em seus planejamentos, a presença de alunos com diversas deficiências. Segundo
Mantoan (2003, p. 57 apud MACHADO, 2009, p. 98), “a inclusão é uma inovação que implica um
esforço de modernização e de reestruturação das condições atuais da maioria de nossas escolas
(especialmente as de nível básico)”.

Diante do exposto, compreendemos que estabelecer uma proposta com profissionais conhecedores
dos princípios básicos da inclusão social não é uma tarefa simples, afinal existirão resistências,
contradições e dilemas que dificultarão à inclusão. Alguns profissionais da educação ainda pensam e
defendem que não é responsabilidade do docente das disciplinas por área assumir turmas que tenham
alunos com deficiência matriculados. Muitos docentes ainda defendem as salas especiais por não se
apropriarem das mudanças que a escola é chamada a assumir neste século XXI.

Há leis que regulamentam o pleno acesso dos alunos à escola, apontando a necessidade de se criar
condições de explorar as potencialidades de cada um. Contudo, inúmeros são os problemas
enfrentados pela escola, visto que as soluções para os desafios vivenciados são muito lentas e ficam,
muitas vezes, a cargo da criatividade e do empenho da equipe diretiva e dos docentes.

Não se trata de ter professores dispostos a inovar adaptando suas aulas de forma individual ou
aleatória, mas de cuidar das bases do problema, para que os docentes tenham os aparatos técnicos,
humanos, teóricos, e os recursos pedagógicos necessários à educação de seus alunos em um ambiente
pluralizado e de diversidade educacional. O que se observa é a falta de organização e estrutura nas
instituições no sentido de matricular com as especificidades de deficiência de cada aluno, conforme a
disponibilidade da instituição de recursos humanos com condições de atender a determinadas
demandas de deficiências.

Dito de outra forma, e levando-se em conta o processo de formação docente, a fim de prepará-los,
inclusive com conteúdos e recursos voltados para a promoção da inclusão escolar, e que possam
ampliar também a visão do estudante, além da necessidade de saber os conteúdos básicos que tratam
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da inclusão de alunos com deficiência. Nesse sentido, trilhando possíveis cominhos que melhor
preparariam o futuro profissional para a diversidade na sala de aula.

A esse respeito, podemos citar, então:

§ 1º Os sistemas de ensino devem matricular os estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas
classes comuns do ensino regular e no Atendimento Educacional
Especializado (AEE), complementar ou suplementar à escolarização,
ofertado em salas de recursos multifuncionais ou em centros de Atendimento
Educacional Especializado da rede pública ou de instituições comunitárias,
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. (Resolução nº 4, de 13 de
julho de 2010, seção II, Educação Especial, artigo 29)

§ 2º Os sistemas e as escolas devem criar condições para que o professor da
classe comum possa explorar as potencialidades de todos os estudantes,
adotando uma pedagogia dialógica, interativa, interdisciplinar e inclusiva e,
na interface, o professor do AEE deve identificar habilidades e necessidades
dos estudantes, organizar e orientar sobre os serviços e recursos pedagógicos
e de acessibilidade para a participação e aprendizagem dos estudantes.
(Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010, seção II, Educação Especial, artigo
29)

Diante do exposto, é importante pontuarmos o que consta nas leis e relacioná-lo à realidade atual da
necessidade de formação docente, conforme intencionalidade prevista nesses documentos acima
citados e em outros. Nesse contexto, expomos ainda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (1996), que atesta:

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular
de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais.§ 1º Haverá,
quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para
atender às peculiaridades da clientela de educação especial. (BRASIL – Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996).

Vale destacar a necessidade dos diversos serviços de apoio especializado em cada instituição de
ensino, e mesmo tendo sido previsto no currículo desde 1996 pela LDB, conforme

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades
especiais: I- currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização
específicas, para atender às suas necessidades; (...) III- professores com
especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento
especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a
integração desses educandos nas classes comuns. (BRASIL – Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996).

Compreendemos com essa exposição anterior do que já está previsto em lei a respeito da inclusão, é
muito importante também citar as leis e compará-las com a situação real que se vive, seja na escola
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ou na universidade. Verificamos que as leis defendem e garantem as matrículas dos alunos, mas, na
prática, não se pode garantir que eles estejam recebendo o atendimento específico que assegure sua
permanência na escola.

Outro ponto importante, nesse contexto, é o Atendimento Educacional Especializado (AEE) por
meio da Sala de Recursos Multifuncionais. Atualmente, essa sala tem sido um auxílio fundamental
para o professor do ensino básico, uma vez que este docente nem sempre foi preparado na
perspectiva da inclusão. É importante frisar que os alunos devem ficar em um turno na sala de aula
do ensino regular, e no outro receberem Atendimento Educacional Especializado (AEE).

Os alunos com deficiência precisam acompanhar todo o processo de ensino e aprendizagem da sala
do ensino regular, principalmente o desafio da interação com todos os alunos. Por mais difícil que
possa parecer, a princípio, o convívio e a interação entre pessoas “sem deficiência” e aquelas com
alguma deficiência, bem como o fazer junto e o ensinar junto, este é um dos principais desafios que
dá sentido à inclusão, visto que “para reformar a instituição, temos de reformar as mentes, mas não
há como reformar as mentes sem uma prévia reforma das instituições” (MORIN, 2001 apud
MANTOAN, 2006, p. 17).

Sobre tal reforma, contamos com as novas perspectivas a que a escola é chamada nesse século XXI,
que são a de acolher a heterogeneidade e a diversidade, compreendendo os mecanismos de
transformação social que o ser humano experimenta a cada novo tempo.

O homem é um ser inovador, precisa acompanhar as necessidades do seu tempo e, assim, construir
história. Não há necessidade maior para o homem contemporâneo do que aprender a conviver com as
diferenças e com as trocas de experiências, valorizando o pensar e o agir; enfim, valorizando o outro.

É outro entrave que encontramos na formação do professor a preparação desse profissional para lidar
com as tecnologias em sala de aula, uma vez que, atualmente, a maioria dos alunos convive
naturalmente com o uso das facilidades dos recursos tecnológicos – inclusive os alunos com
deficiência. Nessa perspectiva enfatizamos mais uma vez a necessidade do professor atualizar-se
constantemente e assim acompanhar as novas possibilidades para o processo de ensino e
aprendizagem.

3- Tecnologias assistivas como recurso pedagógico para o aluno com deficiência visual

As pessoas com deficiência podem viver uma vida com melhores condições de autonomia quando
são dadas a elas possibilidades de desenvolvimento de suas potencialidades. Vale ressaltar que ter
uma deficiência não impede o ser humano de desempenhar determinadas tarefas, principalmente
obter habilidades a partir do uso de recursos que contribuam para se chegar ao objetivo esperado.

Ter uma deficiência continuamente requer, por exemplo, que o indivíduo quando inserido no
contexto escolar, tenha o Atendimento Educacional Especializado (AEE) porque é por meio desse
serviço que o professor especializado poderá comprovar a deficiência através de avaliação
pedagógica e, assim buscar caminhos que conduzam o aluno a desenvolver atividades compatíveis
com suas necessidades. O AEE propicia oportunidades de crescimento e desenvolvimento porque
olha com atenção minuciosa a deficiência do aluno e tem condições de criar caminhos para essa
pessoa ser incluída no ambiente escolar.

Contudo, o professor contará com o apoio de metodologias que envolvam as tecnologias assistivas
(TA) como importante suporte pedagógico no ensino e aprendizagem do aluno com deficiência. As
TA são consideradas recursos e serviços que possibilitam a autonomia da pessoa com deficiência.
Corroborando com Brasil (2009),

02/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/as_tecnologias_assistivas_como_facilitadoras_do_processo_de_ensin.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.8-16,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



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. ((BRASIL, 2009, p. 9).

E é por meio das tecnologias assistivas que podem ser oferecido ao aluno com deficiência caminhos
de desenvolvimento das potencialidades, pois o fato de ter uma deficiência comprovada não deve ser
motivo de que a escola olhe para esse estudante apenas a partir do comprometimento dele,
estreitando assim as possibilidades de aprendizagem. É nesse contexto que se pode pensar na
formação do professor para o Atendimento Educacional Especializado (AEE) quando busca
caminhos de inserção considerando as necessidades educacionais da pessoa com deficiência.

Faz parte desse trabalho o apoio e o acompanhamento do aluno de modo que haja continuidade no
desenvolvimento de atividades que proporcionem o crescimento gradativo no desempenho escolar.
Com isso, cabe ao professor identificar maneiras de ensinar que contemplem as particularidades do
estudante. Logo, ao buscar estratégias de ensino e, principalmente ao utilizar materiais adaptados,
esse profissional necessitará das tecnologias assistivas para desenvolver o trabalho. As TA podem ser
de diversas formas e também o seu uso dependerá do tipo de deficiência do aluno.

No caso do aluno com deficiência visual é preciso saber qual o diagnóstico por meio do relatório
médico, porque há a cegueira, quando há perda total da visão ou significativa dificuldade de projeção
de luz, ou o aluno pode ser baixa-visão, quando há a redução da visão conforme classificações do
Ministério da Saúde. É por meio do relatório médico que a instituição de ensino poderá se apropriar
da realidade do aluno e ainda, por meio de avaliações pedagógicas, confirmar essa patologia de
baixa-visão ou cegueira.

Com isso, a metodologia de trabalho com o discente dependerá da avaliação, pois os recursos
pedagógicos que serão utilizados no processo de ensino e aprendizagem do aluno serão diferentes a
partir da necessidade apresentada.

Para os alunos com baixa-visão há várias possibilidades de recursos em sala de aula, como por
exemplo, o texto ampliado, o uso da lupa manual ou de mesa, a adequação da luminosidade, os
suportes de texto, entre outros. Vale destacar que para o aluno cego, ainda uma das principais
tecnologias assistivas é o sistema Braille, código alfabético criado no século XIX, pelo francês Louis
Braille, e possui 63 caracteres que possibilita a escrita e a leitura Braille para esse ter a acessibilidade
ao mundo letrado. O alfabeto Braille pode ser utilizado por meio do uso da reglete, punção ou
máquina de escrever, ou ainda da impressora Braille. Contudo, há também as adaptações em alto
relevo que o professor pode criar, proporcionando o acesso ao conhecimento a partir do tato. Essas
adaptações podem ser de figuras, palavras, frases, etc. Nisso, chamaremos esses recursos de
tecnologias assistivas de baixo custo, por serem produzidas por meio de materiais acessíveis do
ponto de vista econômico.

Nesse contexto, conta-se também com o uso das tecnologias digitais, por meio de hardwares e
softwares que são suportes de acessibilidade com o uso do computador, a exemplo do Dosvox e
NVDA, que têm ledores de tela e as possiblidades de produção e leitura de texto ou o acesso à
internet, proporcionando a autonomia intectual da pessoa cega.

Outro importante recurso pedagógico para a pessoa com deficiência visual na atualidade é a
audiodescrição, pois “traduz imagens em palavras permitindo que pessoas cegas ou com baixa visão
consigam compreender conteúdos audiovisuais ou imagens estáticas, como filmes, fotografias, peças
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de teatro, entre outros” (FREITAS, 2018).

Diante do contexto, vale a pena ressaltar, que a inclusão da pessoa com deficiência visual em sala de
aula do ensino regular é uma conquista das pessoas com deficiência, visto que, houve tempos que
elas sequer podiam ter acesso à escola. Foi de modo gradativo e a partir da educação especial em
salas separadas que as pessoas com deficiências foram adentrando o espaço escolar, e hoje a
legislação, apoiada principalmente na Constituição Federal de 1988 que defende a educação como
direito de todos, e também por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, que
assegura o Atendimento Educacional Especializado no ensino regular, esse aluno pode estar incluído
na escola. Assim citamos que “haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola
regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial (BRASIL, LEI 9394/96,
ARTIGO 58, § 1º).

Esse direito permite o aluno ser matriculado no ensino regular e ter o AEE em horário contrário para
que seja dado o suporte pedagógico necessário ao aluno com deficiência visual, a partir de
adaptações de material ou a criação de acessibilidade pedagógica com os recursos pedagógicos
existentes na escola ou criados pelo professor especializado, para que haja a inclusão desse aluno no
sistema de ensino.

Quanto a aprendizagem, o aluno com deficiência visual tem a mesma capacidade de aprender que o
aluno que não apresenta deficiência, apenas aquele aluno pode ser um pouco mais lento, por isso
faz-se necessário proporcionar condições e disponibilizar os recursos adequados. Outro fato
importante é a avaliação do aluno com deficiência que requer instrumentos compatíveis com a
necessidade desse estudante, pois quando são ofertadas as condições de aprendizagem, o momento
da avaliação pode acontecer de forma bastante tranquila.

Nesse sentido, as tecnologias assistivas entram como importante suporte pedagógico no
desenvolvimento escolar do aluno com deficiência visual, pois é a partir do uso das adequações
metodológicas é que poderão ser proporcionados caminhos de ensino e aprendizagem que respeitem
as necessidades e individualidades de cada aluno que apresente a deficiência.

Mediante o exposto, estaremos a partir de agora, apresentando uma experiência desenvolvida com
uma aluno com deficiência visual (baixa visão) como forma de demonstrar a importância das
tecnologias assistivas na educação desse aluno, tanto quanto compreender que o trabalho do
professor ao adaptar o material torna-se fundamental nesse processo.

4- Uma amostra de atividade realizada com um aluno com baixa-visão, utilizando as
tecnologias assistivas

Uma das grandes vantagens do uso da tecnologia assistiva é trazer a possibilidade da autonomia para
o aluno com deficiência. Mediante a necessidade de incluir esse aluno em sala de aula do ensino
regular, considerando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, art. 59, “os sistemas de ensino
assegurarão aos educandos com deficiência [...]: I-currículos, métodos, técnicas, recursos educativos
e organização específicos, para atender às suas necessidades”.

Quando nos referimos a pessoa com deficiência visual (baixa-visão), segundo o Ministério da
Educação (2007),

[...] a definição de baixa visão (ambliopia, visão subnormal ou visão residual)
é complexa devido à variedade e à intensidade de comprometimentos das
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funções visuais. Essas funções englobam desde a simples percepção de luz
até a redução da acuidade e do campo visual que interferem ou limitam a
execução de tarefas e o desempenho geral. (BRASIL, MEC, 2007, p. 16).

O ambiente escolar precisa proporcionar condições para que o aluno com baixa-visão possa ser
inserido nas atividades de sala de aula e acompanhar o andamento da aula. Nesse sentido, “o trabalho
com alunos com baixa visão baseia-se no princípio de estimular a utilização plena do potencial de
visão e dos sentidos remanescentes, bem como na superação de dificuldades e conflitos emocionais”
(BRASIL, MEC, 2007, p. 18).

A educação inclusiva tem como princípio a inserção de todos os alunos na escola, mediante a
realidade de que o ensino alcance a necessidade educacional de todos os alunos. Corroborando com
Mantoan (2006, p. 33), “incluir é não deixar ninguém de fora da escola comum, ou seja, ensinar a
todas as crianças indistintamente.”

No caso do aluno com baixa-visão, conforme Brasil/MEC (2007) é muito importante o professor
buscar despertar o interesse do aluno e a visão potencial. Por isso, as atividades propostas devem
proporcionar prazer e motivação, e isso leva à intencionalidade e essa desenvolve a iniciativa e a
autonomia, que são os objetivos primordiais da estimulação visual.

Com isso, a inclusão escolar do aluno com baixa-visão necessita do uso de recursos específicos para
acontecer. No entanto, torna-se fundamental a formação continuada do professor visando a
atualização e preparação para corresponder as necessidades pedagógicas dos alunos com deficiência.
Nesse contexto, “a formação docente inicial e continuada para a educação básica constitui processo
dinâmico e complexo, direcionado à melhoria permanente da qualidade social da educação e à
valorização profissional (RESOLUÇÃO Nº 2, de 1º DE JULHO DE 2015, ART. 3º, § 3º).

Por isso, neste estudo, optamos fazer uma exemplificação de uma atividade proporcionada com uma
aluna com baixa-visão no sentido de mostrar uma situação que pode ser encontrada no dia a dia do
professor.

Considerando a ideia da educação inclusiva, suponhamos que o professor do ensino regular tenha em
sala de aula um aluno com baixa-visão. A atividade proposta com o uso da história em quadrinhos
demonstrada aqui, pode ser aplicada para todos os alunos. Contudo, no caso do aluno com
baixa-visão, fazem-se necessárias estratégias de modo que possibilite a inclusão do aluno na
atividade.

Então, a nossa proposta é a de que o professor amplie o material possibilitando a acessibilidade na
leitura e compreensão do texto de forma autônoma pelo aluno.

4.1. Relatando a experiência:

A atividade foi realizada no mês de abril/2018 na aula de português proporcionada pela Associação
dos Deficientes Visuais de Sergipe – ADEVISE. Essa aula faz parte das atividades disponibilizadas
aos associados com deficiência visual e pessoas amigas que se interessassem pelas aulas.

Para esta atividade que envolveria essa experiência de pesquisa, foi escolhido um texto de história
em quadrinhos, o qual teve cada folha da historinha ampliada em folha A4, colorida. O título da
historinha é “Dorinha a nova amiguinha”, que foi criada pelo autor Maurício de Souza com a Turma
da Mônica.
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Após a ampliação das folhas da história em quadrinhos, iniciou-se a atividade com a aluna com
baixa-visão. A estudante escolhida foi uma associada da ADEVISE, e o critério de escolha foi a
participação assídua nas aulas de português proporcionadas por aquela instituição para pessoas com e
sem deficiência visual; também, porque é uma pessoa que estava se preparando para realizar a prova
do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), cujo concurso possibilita no ato da inscrição a opção
do candidato com deficiência visual (baixa-visão) ter material ampliado e auxílio do transcritor no
momento de repassar as respostas da prova para a folha de respostas. O gênero textual, história em
quadrinhos, foi o selecionado para esta pesquisa porque ao perguntar a aluna qual o tipo de texto que
ela mais gostava, a estudante respondeu que sentia muito prazer em ler histórias em quadrinhos.

Assim, ampliando a história em quadrinhos escolhida obteve-se 15 folhas do texto em tamanho A4.
A estratégia utilizada pela professora foi a de observar a luminosidade do ambiente no qual a
atividade seria feita; além disso, utilizou-se, também uma lanterna próxima ao aluno no intuito de
deixar o ambiente o mais claro e luminoso possível, o que facilitou a leitura do texto. Após essas
adequações, entregou-se o material ampliado para o aluno com baixa-visão. Em seguida, foi
solicitado a ela que antes de começar a ler a primeira folha da historinha, ela desse uma olhada geral
naquela página buscando analisar as figuras de cada quadrinho. Essa estratégia possibilitou que o
aluno aguçasse a memória para a brincadeira que as personagens iriam realizar. A historinha relata
um momento que personagens de Maurício de Souza (Magali, Mônica, Cascão, Cebolinha, Marina e
Dorinha) brincarão de cabrinha-cega, na qual uma das crianças venda os olhos para encontrar as
demais que ficarão escondidas. No enredo, também é relatada a realidade de uma personagem cega, a
Dorinha, que ao brincar junto com as demais personagens, explica o quanto os demais sentidos que
cuidam do cheirar, do ouvir da imaginação, etc, contribuem para que ela se sinta incluída, por
exemplo, numa brincadeira como essa de encontrar amiguinhos que estão escondidos. O texto
infantil retrata a realidade de uma pessoa cega incluída em uma brincadeira com crianças ditas
normais.

Desse modo, após a análise das imagens iniciais do texto em quadrinho, a aluna iniciou a leitura da
história em quadrinhos com o uso da lupa, que é um recurso de leitura próprio para a pessoa com
baixa-visão. Nesse sentido, conforme Brasil/MEC (2007, p, 19) “convém lembrar também que o uso
de lentes, lupas, óculos, telescópios representa um ganho valioso em termos de qualidade, conforto e
desempenho visual para perto, mas não descarta a necessidade de adaptação de material e de outros
cuidados”.

Dessa forma, durante a atividade, observou-se que a leitura da aluna era lenta, mas que com
paciência e cautela por parte da professora de português que acompanhava a atividade com o uso do
computador no qual continha a historinha digitalizada, a atividade foi acontecendo de modo
satisfatório. No entanto, completas três páginas de leitura, a aluna com baixa-visão alegou que os
olhos estavam cansados. Nesse momento a atividade foi interrompida, respeitando-se assim a
situação exposta pela aluna.

No dia seguinte, buscamos utilizar o mesmo material da historinha em quadrinhos, mas dessa vez
fazendo uso da Lupa Eletrônica, que possui uma tela similar à de um computador. Essa tecnologia
assistiva é um aparelho no qual a pessoa com baixa-visão consegue fazer a leitura por meio da
ampliação do texto. Nesse recurso tecnológico o texto pôde ser lido de modo um pouco mais
confortável para o aluno, uma vez que esse aparelho eletrônico possibilita, por meio da tela, que as
letras sejam bastante aumentadas facilitando assim o contato visual da pessoa com baixa-visão e o
texto da história em quadrinhos, como também o contato com as figuras. Esse recurso força menos a
visão, segundo a opinião da aluna envolvida na pesquisa, devido a possibilidade do aumento da letra.

Por isso, mediante essa experiência da aplicação da atividade de leitura com essa aluna com
deficiência visual ressaltamos que:

[...] conhecer o desenvolvimento global do aluno, o diagnóstico, a avaliação
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funcional da visão, o contexto familiar e social, bem como as alternativas e
os recursos disponíveis, facilitam o planejamento de atividades e a
organização do trabalho pedagógico. (BRASIL, MEC, 2007, p. 18).

Destacamos, com isso, a importância da disponibilização do recurso pedagógico específico para a
pessoa com baixa-visão e, principalmente que o professor conheça as possibilidades desses recursos
a fim de oportunizar a metodologia mais adequada para o aluno conforme suas necessidades e
deficiência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação da pessoa com deficiência traz suas marcas de lutas que foram sendo travadas em uma
sociedade que em tempos remotos selecionava quem poderia estar na escola e nesse público
privilegiado não se incluía o dito diferente.

Ter uma deficiência não impossibilita o desenvolvimento escolar quando se conta com as condições
de acessibilidade pedagógica que proporcione possibilidades e o aluno tenha não só a oferta da
matrícula, mas as condições de permanência e de ensino e aprendizagem compatíveis com as
necessidades pedagógicas apresentadas.

É nesse contexto que contamos na atualidade com o professor com especialização no Atendimento
Educacional Especializado por meio das salas de recursos na escola do ensino regular, pois é esse
profissional que dará o suporte pedagógico ao aluno em horário contrário, tornando possível o
acompanhamento nas atividades escolares, conforme a necessidade do alunado.

Neste estudo abordamos sobre as Tecnologias Assistivas como facilitadora do processo e ensino e
aprendizagem do aluno com deficiência visual, apontando para as possibilidades de recursos que
podem auxiliar na educação desse aluno, enfatizando que tanto o cego quanto o aluno com baixa
visão tem suas particularidades que podem ser auxiliadas pelo professor do AEE, quando cria
melhores condições de aprendizagem por meio dos recursos pedagógicos compatíveis com as
necessidades desse aluno.

Expomos, assim, uma experiência de leitura com uma aluna com deficiência visual (baixa-visão). O
texto escolhido foi a história em quadrinhos por ser um gênero textual de maior familiaridade da
aluna. Essa atividade proporcionou a análise da situação na qual a aluna foi envolvida e, concluímos
que é fundamental a preparação do professor e o uso dos recursos pedagógicos adequados, por meio
das tecnologias assistivas, para que com a ampliação do texto a aluna tivesse a acessibilidade
necessária e de forma autônoma conseguisse ler e compreender a historinha no próprio ritmo dela.

Quanto a formação do professor, a experiência aqui citada foi realizada com uma aluna que já
possuía o ensino médio e estava em preparação para se submeter ao Exame Nacional do Ensino
Médio. Nesse caso, a professora que desenvolveu a atividade com essa aluna que possuía a baixa
visão era da área de Português, mas vinha desenvolvendo há quatro anos um trabalho voluntário na
ADEVISE, a fim de adquirir experiências com o aluno com deficiência visual. Essa professora vinha
realizando pesquisas a nível de mestrado em educação, em escola do ensino regular que tinha a sala
de recursos com o professor do AEE. Por meio das leituras específicas na área da deficiência visual e
também da educação especial e inclusiva, essa professora/pesquisadora teve o aparato teórico para
ministrar aulas naquela Associação que autorizou a atividade.

Esse fato nos leva a refletir sobre o interesse do professor da disciplina que é formado por área de

02/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/as_tecnologias_assistivas_como_facilitadoras_do_processo_de_ensin.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.13-16,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



conhecimento, que também precisa ter a curiosidade em aprender e compreender sobre a educação
especial e inclusiva, pois há momentos que não dá para esperar apenas pela iniciativa pública porque
quem ganha com a experiência voluntária de ministrar aula para alunos com deficiência é o
professor/pesquisador, além, claro, da instituição que autoriza a atividade para os associados com
deficiência visual, uma vez que essa Associação já teve associado cego aprovado em concurso
público e esse candidato foi aluno de português na instituição.

Vale lembrar, nesse contexto, que no século XIX quando as pessoas com deficiência foram vistas
como capazes de escolarização foi por meio da iniciativa da sociedade civil. Hoje, século XXI,
embora haja muitas leis que protegem a inclusão da pessoa com deficiência na escola do ensino
regular, ainda há muito a ser feito para que a educação continue transformando vidas e que os
professores tenham as verdadeiras condições de atuarem nessa desafiante profissão que educa, forma
e transforma o ser humano.

Por isso, incluir um aluno com deficiência na escola exige muito mais que apenas realizar a
matrícula. Faz-se necessário pensar na formação continuada do professor e em disponibilizar
condições por meio das tecnologias assistivas para que de fato o aluno seja contemplado com uma
educação compatível com suas reais necessidades educacionais.
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