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Introdução

Certa vez, ao contar a história do "patinho feio"
para um grupo de crianças entre sete e dez anos de ida-
de, algumas com deficiência visual, uma indagação sur-
preendeu-me: como é que um cisne nasce de uma pata?
E não parou por aí! Outra criança perguntou se o lobo
do "chapeuzinho vermelho" era o mesmo lobo dos "três
porquinhos".

Um dos objetivos do ato de contar histórias para
o referido grupo era introduzir noções de raciocínio ló-
gico e matemático, conforme Brandão, Magalhães e Bas-
tos (2014). Estando essas crianças incluídas em salas de
ensino regular, ressalta-se que a escola atual tem o papel
de preparar e instruir, norteando os indivíduos que a fre-
quentam estarem aptos a viver e trabalhar com todas as
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tecnologias existentes e que a cada dia surgem (Libâneo,
Oliveira e Toschi 2005).

Diante das formas atuais de ensino, o foco na
Educação a Distância (EaD) que para Nunes (1994)
constitui um recurso de incalculável importância para
atender grandes contingentes de alunos, de forma mais
efetiva que outras modalidades e sem riscos de reduzir
a qualidade dos serviços oferecidos em decorrência da
ampliação da clientela atendida. De acordo com Manzini
(2005), a tecnologia vem trazendo novas possibilidades
no processo de ensino e aprendizado e favorecendo in-
clusive pessoas com deficiência a se apropriarem do saber
com mais tranquilidade e de maneira mais rápida.

A deficiência visual: definição

A apropriação das informações que a sociedade
produz é estabelecida na maioria das vezes pela visão.
Homens e animais utilizam esse sentido como canal dire-
to das informações, assegurando assim contato imediato
com as produções e informações da sociedade, as quais
se modificam num tempo vertiginoso e acelerado. A vi-
são possibilita a apropriação de notícias, eventos, a ob-
servação dos acontecimentos; os deficientes visuais, no
entanto, ficam privados e limitados em apreender esses
episódios de transferências de cultura e de conteúdo por
não terem a sua disposição o canal visual.

O censo demográfico (Brasil 2010) aponta que
a deficiência visual é a que mais incide sobre a popula-
ção, com 35.774.392 pessoas, o que equivale a 18,8% do
contingente demográfico. Desse total, 6.562.910 pes-
soas apresentaram deficiência visual severa, sendo que
506.337 eram cegas (0,3% da população) e 6.056.533 ti-
nham grande dificuldade para enxergar (3,2%).



Faz-se necessário definirmos a deficiência visual e
delimitar dois grupos distintos: os cegos e os com baixa
visão. A cegueira total ou amaurose' delimita-se como
completa perda de visão sem nenhuma percepção de luz,
por isto ouvimos falar em "visão zero". Entende-se por
perda da função visual até ausência e projeção de luz.
Quanto aos que apresentam com baixa visão, observa-
mos por muito tempo em sala de aula suas limitações de
leitura. A letra tinha que ser ampliada em cadernos de
pautas bem destacadas, como também se notava algumas
dificuldades de locomoção. Gil (2000, p. 6), assim define
a deficiência visual:

A deficiênciavisual é do tipo sensorial e abrange
desde a cegueira total, em que não há percepção
da luz, até a baixa visão (visão subnormal). Ce-
gueira pode ser a perda total da visão e as pes-
soas acometidas dessa deficiência precisam se
utilizar dos sentidos remanescentes para apren-
der sobre o mundo que as cerca. A baixa visão
é a incapacidade de enxergar com clareza, mas
trata-se de uma pessoa que ainda possui resídu-
os visuais, mas, mesmo com o auxílio de óculos
ou lupas, a visão se mostra baça, diminuída ou
prejudicada de algum modo.

A baixa visão é diagnosticada pela alteração da
capacidade funcional da visão que poderá decorrer de
inúmeros fatores. Pessoas com baixa visão demonstram
uma necessidade de utilização dos recursos específicos
na realização de suas atividades diárias; auxilios ópticos,
lentes para ampliação de imagens, lupas; óculos, telescó-

1. Cegueiramaisou menoscompletae transitória,devidaa uma
afecçãodo nervo óptico ou dos centros nervosos,mas sem
lesãodo próprioolho.
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Questões de acessibilidade e inclusão

pios, dentre outros, recursos não ópticos, que são o uso
de lâmpadas, contraste de preto e branco, livros com tex-
tos ampliados, folhas pautadas (Gil 2000).

Ainda em conformidade com Gil (2000), vale sa-
lientar que crianças com baixa visão diagnosticadas com
doenças degenerativas, nem sempre conseguem correção
adequada com' recursos ópticos para competência fun-

cional e uso da visão para leitura e escrita. Em alguns ca-
sos, o médico oftalmologista indica a utilização do Brail-
le, e sua visão funcional utilizada para sua locomoção e
autonomia nas Atividades da Vida Diária (A.v.D.).

Quanto àquele que perde a visão depois de adulto,
usamos a nomenclatura de reabilitando. Para Rodrigues

(2004, P: 59), "a perda da visão é, um acontecimento
de vida que suscita uma multiplicidade de reações e que
obriga os sujeitos afetados a encontrar formas de lidar,
quer com estas reações, quer com as consequências que
decorrem da redução grave ou ausência da visão".

As questões em torno da integração e da inclu-
são geram ainda inúmeras e infindáveis polêmicas, pro-

vocando um sentimento de desconforto às corporações
de professores e de profissionais em geral, no entanto, a
inclusão possui objetivos específicos que dizem respeito
à melhoria e à qualidade do ensino e que o mesmo possa
atingir a todos sem preconceito, sem restrições.

Mantoan (2006) preconiza que a inclusão implica

uma mudança de perspectiva educacional, pois não se li-
mita aos alunos com deficiência e aos que apresentam
dificuldades de aprender, mas todos os demais, para que
obtenham sucesso na corrente educativa geral. O aluno
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com deficiência constitui uma grande preocupação para
os educadores, mas sabe-se que a maioria dos que fracas-
sam na escola são alunos que não vêm do ensino especial,
mas que possivelmente acabarão seus estudos na modali-
dade da Educação de Jovens e Adultos.

Na Antiguidade predominava a filosofia da euge-

nia e as pessoas excepcionais, consideradas degeneração
da raça humana, deveriam ser eliminadas devido ao trans-
torno que geravam à sociedade (Ribeiro 2003, p. 42). A
inclusão educacional de pessoas com deficiência no Bra-
sil passou por grandes transformações durante o século
XX, onde as molas propulsoras dessas mudanças foram
às iniciativas sociais, oficiais e os particulares isoladas, que
protestavam por mais igualdade entre todos os cidadãos
e a superação de qualquer tipo de discriminação e pre-
conceito.

Com o passar do tempo essas manifestações in-
corporaram-se aos sistemas educacionais e buscaram-se
fórmulas mais eficazes que facilitassem a integração dos
alunos com alguma deficiência no Ensino Regular.

Mazzotta (2005) faz considerações sobre o aten-
dimento escolar especial aos portadores de deficiência/
que teve seu início no Brasil, na década de cinquenta do
Século XIX. Na data de 12 de setembro de 1854, registra-
se a primeira providência neste sentido, concretizada por
D. Pedro lI. Naquela data, através do Decreto Imperial
n° 1.428, D. Pedro II fundou, na cidade do Rio de Janeiro
o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, atualmente de-
nominado Instituto Benjamin Constant. Em 27 de maio

de 1928, foi fundado na cidade de São Paulo, o Instituto
de Cegos Padre Chico, uma escola residencial que atendia
crianças deficientes visuais em idade escolar. Recebeu o

2. Terminologia utilizada à época.
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Tecnologia Assistiva e Deficiência Visual

nome Padre Chico em homenagem ao Monsenhor Fran-
cisco de Paula Rodrigues.

Abordar inclusão e acessibilidade induz a refletir
sobre o que Sassak:i (1997) considera ser ponto crucial
a ser pensado no meio educacional e social. Para ele a
inclusão social e os direitos humanos são expressões de
justiça social e fundamentam-se nos princípios de uma
sociedade democrática e na compreensão da diversidade
humana. É concebida como o processo pelo qual a socie-
dade se adapta para poder incluir em seus sistemas gerais

pessoas com necessidades especiais.

Neste artigo, deixamos claro que para incluir e dar
a todos a oportunidade de ter acesso ao conhecimento
devemos lançar mão dos velhos paradigmas e utilizarmos
as tecnologias assistivas (T.A.) como recursos apropria-
dos que oportunizem a todos, sobretudo as pessoas com
deficiência uma inclusão efetiva. Falaremos sobre nossa
experiência com as (T.A) e uma aluna com baixa visão e

daremos sugestões de como utilizar essas tecnologias em
favor das pessoas com deficiência. A atividade proposta
está no final do capítulo.

Uma das maiores exigências da contemporaneida-
de é de que tenhamos acesso às informações, de forma
rápida e precisa, pois a todo o momento surgem novas
tecnologias. Para as pessoas com deficiência, as tecnolo-
gias assistivas adquirem relevância na medida em que lhes
permitem executar suas tarefas cotidianas com autono-
mia e independência (Bersch 2008)
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Hoje, as pessoas com deficiência visual têm a
seu dispor recursos tecnológicos que favorece o
encurtamento da distância, a acessibilidade com
mais rapidez e a facilidadeda aquisição do con-
teúdo. Observemos os avanços ocorridos nos
últimos anos em relação às tecnologias voltadas
a essas pessoas.

Condição para utilização, com segurança e au-
tonomia, total ou assistida, dos espaços, mobi-
liários e equipamentos urbanos, das edificações,
dos serviços de transporte e dos dispositivos,
sistemas e meios de comunicação e informação,
por pessoa portadora de deficiência ou com
mobilidade reduzida. (Brasil2004)

Decreto federal n° 5.296/2004, artigo 8° define
acessibilidade como:

No ano 1993, na disciplina de Computação Grá-
fica, do professor Antonio Borges, alunos do segundo
período do curso de Informática na Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ) perceberam que logo na primei-
ra fileira de carteiras da sala, havia um aluno deficiente vi-
sual. No primeiro momento, o pensamento foi dispensar
aquele aluno, mas a disciplina era obrigatória. Foi então
que se deu início à criação do primeiro programa de com-
putação sonoro do Brasil para auxílio ao deficiente visual,
que hoje é conhecido e reconhecido como ferramenta

importante no meio desse público como programa que
oportunizou os cegos a trabalharem com tecnologia: o
EDIVOX, editor de textos que é utilizado pela comunidade
DOSVOX.
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Tela inicial do Dosvox

:~~~~x_ o que vmd~serar ·-i-=--i~sid-ro--t-;;J:r:;;~s~t:1~:
e - editar texto
1 ler texto
I imprimir
a arquivos
d - discos
j - jogos
u - utilitários falados
r - acesso d rede e Internet
m multimídia
p - executar um programa do windows
s - subdiretórios
v - vai para outra janela
l - conf igura o DOSVOX
• configuração avançada do DOSVOX

- i nforma a quem pert ence este DOSVOX

86

Fonte: HTIP:/intervox.nce.ufrj.br/dosvox.

o Programa proposto pelo referido professor
permite outras ações como: acesso sonoro adaptado aos
equipamentos e máquinas eletrônicas como caixas de
banco, disponibilização de material informativo às biblio-
tecas de cidades distantes, permitindo o acesso e intera-
ções pela internet.

Antes do insight do professor Borges, as pesso-
as com deficiência tinham uma grande dificuldade em
adquirir conhecimento: as publicações em Braille eram
escassas e ultrapassadas, as informações um pouco dis-
tantes da realidade e utilizar um computador era impos-
sível. Segundo Miranda (2002, p. 25), "a falta de mate-
rial ampliado ou em relevo, de livros transcritos para o
Braille, sonoros ou em suporte digital, a insuficiência e
precariedade de serviços especializados são enfatizados
como fatores que dificultam ou comprometem a escola-
rização". Hoje com acesso à internei todos estudam com
mais facilidade e autonomia tendo acesso às informações
em tempo real, conquistando sua cidadania e o direito de
igualdade.



No entanto, outros programas já foram desen-
volvidos com o intuito de facilitar a vida dos cegos em
relação à tecnologia. Dentre estes temos o software lei-
tor de tela, que permite ao usuário navegar por janelas,
menus e controles enquanto recebem informações, moni-
tor Braille, navegador Web textual e ampliadores de telas.
Mas tudo teve inicio pela dedicação de um professor que
percebeu que tinha condição de fazer algo pelo seu aluno,
o professor Antonio Borges idealizador do DOSVOX.

A presença de seu aluno, Marcelo Pimentel, estimula-o a
idealizar um programa sonoro, utilizando um sintetizador
de som, de baixo custo, que foi construído na própria
UFRJ: projeto do engenheiro Diogo Takano. Ficando a
cargo do professor Antonio Borges o desenvolvimento
das rotinas básicas de fala e Marcelo, no decorrer do cur-
so, criou o que hoje é o EDIVOX, editor de textos que é
utilizado pela comunidade DOSVOX. Além do dosvox, os
deficientes visuais têm a sua disposição alguns softwares
e programas, tais como:

• Jaws: permite acessar softwares, aplicativos e
recursos na internet, através tecnologia de voz
sintetizada em ambiente Windows. Disponível
em: http://www.laramara.org.br/jaws.htm;

Linha Braille: as linhas Braille são dispositi-
vos utilizados com leitores de telas, que ser-
vem para os usuários cegos e com baixa visão
poderem acessar de forma tátil à informação
contida no monitor. http://~tiflotecnia.
comi produto /lin_ter.htm;

Magic: é um ampliador de tela (de 2 a 16x) para
ambiente Windows e todos os aplicativos com-
patíveis. Também pode fazer a leitura da tela
através de voz sintetizada. Tem uma série de
utensílios que permite alterar cores e contraste,

•

•
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rastrear o cursor ou o mouse, localizar o foco
dentro do documento, e personalizar a área da
tela antes ou depois da ampliação. Disponível
em: http://www.laramara.org.br/jaws.htm;

• Braille Falado: os dados são registrados em
'Braille e eletronicamente guardados, permitin-
do escrever, revisar e editar, manter um cader-
no de endereços de acesso instantâneo, arma-
zenar até 800 páginas Braille, enviar textos para
impressora. Não é necessária a experiência em
computadores, no entanto, é imprescindível o
donúnio do Sistema Braille. Disponível em:
http://www.bengalabranca.com.br/PO/Pro-
dutos/lnformatica/001.htm;

• Virtual Vision: através de síntese de voz, o
sistema permite a comunicação com o usuá-
rio. http://www.micropower.com.br/dv/vvi-
sion/ index.asp /;

Virtual Magnifying Glass: é uma Lupa virtual
que amplia na tela do computador, conforme
a localização do cursor e o movimento do mou-
se. http://magnifier.sourceforge.net/;

•

• Open Book: acessa e edita materiais impressos
mediante um processo de escaneamento e
digitalização. O software faz a leitura de todos
os textos, fornecendo informações ao usuário
sobre imagens e legendas, estrutura de colu-
nas, cabeçalhos e outras informações de lqyout.
http://www.laramara.org.br/softwares.htm;

Software GRAPHIT: é um programa para pro-
dução de gráficos a partir de equações matemá-
ticas. Possui função de calculadora gráfica para
produção em Braille. Trabalha com equações
nos tipos: algébrica, trigonométrica, exponencial

/

•
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e logaritmo. http://www.bengalabranca.com.
br/PO/Produtos/Informatica/001_A.htm;

•

Coneet: é um conjunto de aplicativos contendo
navegador de internet, gerenciador de e-mail e
um editor de textos. Disponível em: http:/ /
www.laramara.org.br/softwares.htm;

SLEP: o scanner Leitor Portátil (SLEp) é uma
solução para acesso das pessoas com deficiên-
cia visual a textos não impressos em Braille.
Este software captura uma imagem do texto
por meio da câmera do celular, reconhece a
imagem e, em alguns segundos, lê o texto para
o usuário por meio de voz sintetizada. O pro-
grama faz uso do OCR para converter a ima-
gem, obtida por meio da câmera do celular, em
texto. Por sua vez, o texto, é convertido em
áudio pelo TIS. Disponível em: http://www.
laramara.org. br/ softwares.htm;

Pentop: rotulador de objetos com voz. Seu sis-
tema possibilita rotular qualquer objeto (CDs,
embalagens de remédio ou de comida, roupa
etc.) mediante pequenas etiquetas numeradas,
às quais podem ser associadas descrições gra-
vadas com a própria voz do usuário, por meio
de uma "caneta" que possui um sensor posi-
cionado na ponta e um processador interno,
capaz de decodificar o material impresso e
reproduzir sons previamente gravados. O Pen-
top é capaz de reconhecer O número de cada
etiqueta simplesmente encostando-se a ela.
Isso permite que as pessoas com deficiência
visual que não conhecem o Braille (as pessoas
com cegueira comumente marcam seus obje-
tos pessoais com etiquetas em Braille) possam
também fazê-lo. Além disso, registra descri-

•
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ções mais detalhadas, pois a única limitação é
o tamanho do cartão de memória da "caneta"
(até 4 GB). Disponível em: http://www.lara-
mara.org.br/softwares.htm;

Cadeado com segredo acessiue]: o cadeado funciona
. não com um segredo numérico, mas com uma

combinação de até 16 movimentos seguidos
de um disco que pode se movimentar em 4
direções distintas: para cima, para baixo, para
a esquerda e para a direita. Com 4 movimen-
tos, existem 256 combinações distintas; com
16, são 4.294.967.296. Esse produto é voltado
para pessoas com deficiência visual, pois po-
dem facilmente movimentar o disco nas qua-
tro direções apenas segurando o cadeado com
uma mão e movimentando o disco com a ou-
tra, sem necessidade da visão. Disponível em:
http://www.laramara.org.br/softwares.htm;

Prisma: o Auire Prisma é o primeiro identifi-
cador de cores e dinheiro para pessoas com
deficiência visual com tecnologia totalmente
brasileira. Ele reconhece 50 variações de co-
res e todas as cédulas de real. Disponível em:
http://www.laramara.org.br/softwares.htm;

PingerReader: anel tecnológico que possibilita
aos cegos a leitura de livros sem recorrer ao
Braille. Ele funciona da seguinte forma: quem
o usa passa o dedo sob as linhas do texto, dei-
xando que o software do equipamento trans-
creva o conteúdo escrito em forma auditiva.
Sinais táteis indicam ao usuário se ele está pas-
sando o dedo da forma correta ou se o fim do
parágrafo chegou, por exemplo.

•

•
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Inclusão de uma aluna da graduação mediada pela
Tecnologia Assistiva em uma disciplina EaO

Vitória é o nome fictício de uma discente com bai-
xa visão que está cursando Licenciatura em Matemática
na Universidade Federal do Ceará (UFC), na modalidade
semipresencial. Com grande satisfação relataremos uma
vivência, haja vista ser raro encontrar discentes com de-
ficiência visual em cursos universitários nas áreas de Ci-
ências Exatas, em particular, cursando Álgebra Linear e
Geometria Analítica 11.

O ambiente virtual da UFC é o Sistema Online de
Aprendizagem SOLAR. Nele é possível ampliar o tamanho da
fonte das letras, todavia (ainda) não está preparado para fazer

descrição de figuras ou imagens (áudiodescrição) para ensi-
nar cônicas,' usando o mínimo de figuras (e/ou imagens).
Delimitando nossa vivência, apresentamos aqui apenas as
atividades realizadas para conceituar elipse:

• Elipse

Considerando, num plano a, dois pontos distintos,

FI e F2' e sendo 2a um número real maior que a distância
entre FI e F2' chamamos de elipse o conjunto dos pontos
do plano a tais que a soma das distâncias desses pontos
a FI e F2 seja sempre igual a 2a. Por exemplo, sendo P,
Q, R, S, FI e F2 pontos de um mesmo plano e F1Fz < 2a,
temos:

3. Cônica é o lugar geométrico dos pontos de um plano, cuja
razão entre as distâncias a um ponto fixo F e a uma reta fixa
"d" é igual a uma constante não negativa "e". O ponto fixo F
é chamado de foco, a reta fixa "d" de diretriz e a razão cons-
tante "e" de excentricidade da cônica.
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p Q

Figura 1 - A figura obtida é uma elipse

d Jj}> + d'2P - 2a
d~Q + d'2Q = 2a
d~R. + d~R. •••2a

s

dl\S + d,~ -2a ..,.---- 28 -1••.•••

Fonte: Acervo dos autores.

Observações:

1') A Terra descreve uma trajetória elíptica em
torno do sol, que é um dos focos dessa traje-
tória. A lua em torno da terra e os demais sa-
télites em relação a seus respectivos planetas
também apresentam esse comportamento.

2') O cometa de Halley segue uma órbita elíptica,
tendo o Sol como um dos focos.

3') As elipses são chamadas cônicas porque ficam
configuradas pelo corte feito em um cone cir-
cular reto por um plano oblíquo em relação à
sua base.

A Matemática é uma disciplina que em muitos ca-
sos apresenta conteúdos de difícil adaptação de material
concreto. Conforme Lira e Brandão (2013), quanto mais
próximo do contexto social da pessoa com deficiência
visual estiver o conteúdo, melhor se dá a aprendizagem
de conceitos. Assim sendo, o uso de material concreto,
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mesmo que de maneira informal, serve de base para a
abstração. O fundamental é que as pessoas cegas tenham
garantido o acesso à informação por meios que tenham
condições de explorar materiais concretos, não somente
através de explicações pela audição e sim pelo manuseio e
exploração de materiais adaptados, confeccionados com
intuito de facilitar a aprendizagem.

Buscar os recursos mais adequados para trabalhar

com alunos portadores de deficiência visual é tarefa

que exige do professor enxergar além da deficiên-

cia, lembrando que há peculiaridades no desenvol-

vimento de todas as crianças, tendo elas deficiência

ou não. [00'] O trabalho voltado para a criatividade

auxilia muito o processo ensino-aprendizagem de

Geometria. (Barbosa 2003, p. 19)

Como conhecimentos prévios, Vitória já sabe de-
finir conceitos de aplicações lineares bem como carac-
terizar núcleo e imagem. Também já sabe diagonalizar
operadores lineares. Com efeito, sua participação em fó-
runs e a resolução de atividades confirmam tal hipótese.
Não obstante, também foi realizada web conferências e
visitas presenciais ao polo onde estuda. Vitória, entretan-
to, não sabia responder a alguns dos questionamentos.
Começamos (docente e discente) a utilizar as tecnologias
assistivas em favor dessa estudante, de inicio nos comu-
nicando via chato Sugerimos que ela procurasse vídeos no
youtube, os quais abordassem o assunto e comparasse com
o conteúdo da aula fazendo questionamentos ..

Dentre as muitas atividades desenvolvidas, esco-
lhemos como amostra umas das resoluções da situação
problema utilizada pelo professor durante as aulas.

Em um terreno retangular de lados 16 m e 20 m,
um jardineiro foi contratado por um arquiteto para plan-
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tar um tipo de grama na região interna de uma figura ge-
ométrica. Para tanto, foi orientado a realizar os seguintes
procedimentos:

(1) Desenhou, com cal, uma linha no chãoparalela aos
lados de medida 20 m, de tal maneira que dividisse o
retângulo em dois retângulos côngruos.

(2) Desenhou uma linha no chão paralela aos lados de
medida 16 m, de tal maneira que agora tivessem qua-
tro retângulos côngruos.

(3) A partir da interseção das linhas de cal, e estando
sobre a maior das linhas, elefixou doisgrandes pregos,
um à direita e outro à esquerda da interseção. De tal
maneira que a interseção era oponto médio da distân-
tia entre ospregos.

(4) O proprietário deu um barbante compouco mais de
20 m, de tal modo que, ao amarrar as pontas do
barbante nospregos, sobrassem exatamente 20 m.

(5) Em seguida, com um Pincel colocado ao lado do bar-
bante, e deslizando-o, ojardineiro desenhou uma figu-
ra (muito parecido com uma tircunferêntia).

Pergunta: Como é o nome da figura formada e qual a
distância entre ospregos?

Esta questão foi apresentada para ser debatida
emum fórum. Em um primeiro momento, tanto Vitó-
ria quanto os demais discentes não entenderam bem o
enunciado.Alguns argumentaram que estava muito longo
eprecisavam de uma figura para resolver. Então solicita-
mos que tentassem desenhar a figura que eles estavam
entendendo (depois escaneassem e disponibilizassem
paraos demais). Fizemos um "acordo" para não man-
dar figuras antes do solicitado, para não influenciar os
demais.
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Vitória não sabia responder aos questionamentos.
Então, ao perguntamos se ela tinha estudado cônicas no
Ensino Médio, para nossa surpresa, ela disse que estudou
em uma escola pública e que o professor só ensinou a
trabalhar com polinômios. Números complexos e côni-
cos não tinha visto nada sobre esse assunto. Foi aqui que
observamos a dificuldade da discente.

Tecnologia Assistiva: possibilidades reais

Quantos falamos em tecnologia assistiva para de-
ficientes visuais, logo nos lembramos dos softwares edu-
cacionais e informacionais, esquecendo-se dos inúmeros
recursos que essas pessoas utilizam para desenvolver sua
autonomia e serem incluídos na sociedade. Além dos re-
cursos tecnológicos, as pessoas com cegueira necessitam
de equipamentos como a bengala, piso tátil, sinais sono-
ros, existindo inúmeros recursos voltados para a autono-
mia dessas pessoas.

Os recursos de tecnologia assistiva estão muito
próximos do nosso dia-a-dia. Ora eles nos cau-
sam impacto devido à tecnologia que apresentam,
ora passam quase despercebidos. Para exernplifi-
car, podemos chamar de tecnologia assistiva uma
bengala, utilizada por nossos avós para propor-
cionar conforto e segurança no momento de ca-
minhar, bem como um aparelho de amplificação
utilizado por uma pessoa com surdez moderada
ou mesmo veículo adaptado para uma pessoa
com deficiência. (Manzini 2005, p. 82)

A confecção de mapas, maquetes e outros produ-
tos cartográficos que possam ser lidos por pessoas cegas
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ou com baixa visão, são chamados de cartografia, que au-
xiliam os professores e são usados como recursos educa-
tivos e/ou facilitadores de mobilidade para as pessoas de-
ficientes visuais. Por isso, esses recursos são enquadrados
como tecnologia assistiva, por promover a independência
e mobilidade. 'Mapas, por exemplo, podem ser utilizados
desde o Ensino Fundamental com crianças nas séries ini-
ciais até situações mais complexas como referências ou
indicadores para nortear e facilitar a mobilidade.

Os recursos oferecidos pela tecnologia assistiva
para os deficientes visuais aparecem hoje em um número
incalculável de possibilidades, de recursos simples e de
baixo custo, que podem e devem ser disponibilizados nas
salas de aula inclusivas, conforme as necessidades especi-
ficas de cada aluno. São recursos simples que podem ser
confeccionados pelos professores como: suportes para
visualização de textos ou livros; auxilios para escrita das
crianças com baixa visão, cadernos adaptados com linhas
grossas para a escrita e leitura de caracteres ampliados,
fixação do papel ou caderno na mesa com fitas adesivas;
adaptação e engrossadores de lápis ou caneta confeccio-
nados com esponjas enroladas e amarradas, substituição
da mesa por pranchas de madeira ou acrilicas fixadas pró-
ximas às crianças de baixa visão.

No processo de escolarização, o Sistema Braille
de acesso à leitura e escrita é de grande importância. É
constituído por 63 combinações em alto relevo e utiliza
para sua escrita os recursos: reglete, máquina Braille e o
punção que serve como caneta para escrever.

No ensino da matemática a tecnologia assistiva fa-
vorece ao deficiente visual urna maior aproximação da
elaboração dos conteúdos, tendo ao seu dispor alguns
recursos necessário para compreensão dessa ciência. O
soroban é um exemplo disso: é um ábaco adaptado para
o deficiente visual trabalhar com operações matemáticas.
Já o multiplano, realiza atividades mais diversificadas na
matemática: o recurso consiste em urna placa perfurada
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de linhas e colunas perpendiculares, onde os furos são
equidistantes, os rebites são encaixados nos furos, os
quais possibilitam a realização de diversas atividades ma-
temáticas. A superfície dos pinos apresenta identificação
dos números, sinais e símbolos matemáticos também em
Braille (alto-relevo).

Para pessoas com baixa visão são considerados os
recursos que melhorem o desempenho em suas ativida-
des. Tais auxilios referem-se aos recursos ópticos, não
ópticos, eletrônicos; lupas manuais, telescópios, lupas de
mesas. A utilização adequada dessas tecnologias às neces-
sidades individuais das pessoas com deficiência trará uma
maior autonomia, assim como a análise de atividades, a
facilitação das atividades da vida diária e da vida prática, a
introdução da comunicação alternativa, dentre outras, são
estratégias possíveis para esse objetivo: torná-Ias pesso-
as autônomas, desprendidas, cidadãs, que usufruem dos
seus direitos, e participa ativamente da sociedade.

Considerações finais

Os desafios da sociedade atual são permeados por
novas exigências e possibilidades diversas como a produ-
ção de informação em tempo hábil. Com isso torna-se
imprescindível a utilização dos recursos da tecnologia as-
sistiva, oferecendo à pessoa com deficiência possibilida-
des de estabelecer interações com o mundo.

A tecnologia assistiva não é em si nem facilitadora,
nem dificultadora no processo de inclusão e acessibili-
dade. Considera-se aqui, que a sua utilização deve estar
contextualizada em processos de construção de histórias
individuais, e coerente com a necessidade pessoal de cada
indivíduo. Com a utilização adequada das tecnologias as
pessoas têm a possibilidade de realizar atividades que até
então eram inacessíveis a elas.
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A TlVIOAOES PROPOSTAS

Propor a utilização dos recursos tecnológicos para alunos

com deficiência visual, não se constitui apenas em depender

apenas dos instrumentos e recursos tecnológicos, deve-se

garantir as condições de aprendizagem dos conteúdos para

essesdiscentes.

As atividades propostas devem observar os conhecimentos

prévios dos docentes e discentes. Apresentaremos aqui algu-

mas sugestões de atividades que começam a ser utilizadas

no Ensino Fundamental, médio e em cursos de graduação.

o Educação Infantil e anos iniciais do Ensino fundamental

Na educação infantil as crianças necessitam de uma prática

pedagógica ligada ao lúdico e às brincadeiras. Nesta fase, as

crianças estão começando a aprender a ler e escrever e as

atividades com o LETRIX - O jogo das palavrinhas pode ser

muito utilizado, favorecendo a esses discentes uma apren-

dizagem prazerosa. Essejogo é utilizado na fase de alfabe-

tização. Para trabalhar com o jogo a pessoa digita uma ou

mais palavras, aperta enter e o computador fala as palavras.

Apertando-se DeI (ou f7), a palavra é apagada.

Outro recurso que pode ser utilizado é o Menino Curioso:

é um software que contém 11 jogos pares discentes desde

a Educação Infantil ao 5° ano do Ensino Fundamental. É um

jogo acessível para crianças cegas como também para crian-

ças de baixa visão.

Trabalhar com a matemática para crianças entre 05 e 06

anos podemos utilizar o MiniMatecaVox: o jogo contem-

pla as atividades das operações fundamentais através da

Iudicidade.



o Ensino Fundamental (anos finais)

Muitas atividades podem ser elaboradas e desenvolvidas

para contemplar as disciplinas do Ensino Fundamental para

discentes com deficiência visual. As atividades podem ser

direcionadas para lima única disciplina ou trabalhar inter-

discipl inarmente.

a) O ensino da Língua Portuguesa - o docente poderá

propor aos estudantes vários tipos de atividades, desde

a digitação de redação, textos, receitas.

b) Os ensinos de Geografia, História e Ciências - o do-

cente poderá indicar pesquisas através de roteiros de

trabalho sobre os conteúdos ministrados em sala de

aula. Pesquisas interdisciplinares sobre a História, Ge-

ografia e Ciências podem ser incluídas nas aulas de

informática para essesdiscentes.

c) O ensino da Matemática - o docente poderá utilizar

os recursos para trabalhar com gráficos através da des-

crição dos softwares.
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