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

 

 

Em meio ao processo de inclusão, os alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) 
motoras enfrentam dificuldades em desenvolver a aprendizagem da escrita, por falta de 
recursos que auxiliem nesse processo. Portanto, esta pesquisa teve por objetivo, realizar um 
levantamento das Tecnologias Assistivas (TA) disponíveis no mercado que possam ser 
aderidas pelas escolas de ensino regular, para auxiliar nesse processo. Recursos tecnológicos 
que promovem o desenvolvimento da escrita em alunos que, devido à necessidade motora, 
encontram-se limitados a desenvolver essa aprendizagem. Para tal estudo foi feito, além do 
levantamento das TA, uma relação destas com as variáveis da análise funcional do 
comportamento do aluno mediante a necessidade motora para a escrita. Desta forma, 
propondo assim, tecnologias que possam auxiliar o aluno de acordo com sua necessidade, 
além de promover a adaptação destes, em ambiente educacional regular, mediado pelo uso das 
tecnologias. Para a realização deste estudo adotou-se uma abordagem qualitativa exploratória, 
bibliográfica e documental, no intuito de chegar à natureza do problema, tentando abrir novos 
caminhos para que este seja resolvido por meio do uso das TA. Como apoio teórico, utilizou-
se os estudos de Galvão Filho (2009), Sartoretto (2010), Damasceno (2005), Manzini (2005), 
Bersch (2005), Schirmer (2005), Botelho et al (2010), Bonila (2005), Rose (2005), dentre 
outros. Os resultados demonstraram as Tecnologias Assistivas que se encontram disponíveis 
no mercado, podendo ser aderidas pelas escolas de ensino regular, relacionado-as com as 
variáveis da análise funcional do comportamento, promovendo assim, novos meios para 
desenvolver o processo de ensino-aprendizagem da escrita do aluno com NEE motora. 
 

Palavras – Chave: Tecnologia Assistiva, Necessidades Motoras, Análise Funcional do 
Comportamental. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT  

 

 

Amid the process of inclusion , students with mobility Special Educational Needs (SEN ) face 
difficulties in developing literacy, and a lack of resources to assist in this process . Therefore, 
this research aims, conduct a survey of Assistive Technologies (AT) available that can be 
attached by mainstream schools, to assist in this process. Technological resources that 
promote the development of writing in students who, due to motor necessity, are limited to 
developing such learning. For such a study was done and a survey of AT , compared with one 
of the variables in the functional analysis of student behavior by the driving need for writing. 
Thus, proposing thus technologies that can help the student according to his need, and to 
promote the adaptation of these in regular educational environment, mediated by the use of 
technologies. For this study we adopted an exploratory, qualitative approach literature and 
documents in order to get to the nature of the problem, trying to open new avenues for this to 
be resolved through the use of AT. As theoretical support, we used studies Galvao Filho 
(2009), Sartoretto (2010), Damascus (2005), Manzini (2005), Bersch (2005), Schirmer 
(2005), Botelho et al (2010), Bonila (2005 , Rose (2005), among others. The results showed 
that the Assistive Technologies available on the market and can be adhered by mainstream 
schools, topics related to the variables of functional behavior analysis, thus promoting new 
means to develop the teaching and learning of writing student with SEN motor. 
 

Key – words: Assistive Technology, Needs Motor, Functional Analysis of Behavior. 
  



 
 

 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

 

Figura 1. Teclado Colméia ...................................................................................................... 27 

Figura 2. Modelo de Teclado de Conceito .............................................................................. 27 

Figura 3. Tracker ..................................................................................................................... 28 

Figura 4. Teclado Ampliado para uma só mão VARGIAN  ................................................... 28 

Figura 5. Tela Tátil  ................................................................................................................. 29 

Figura 6. Roller Mouse ............................................................................................................ 29 

Figura 7. Mouse Especial ........................................................................................................ 30 

Figura 8. Modelo de uso do Magic Makey.............................................................................. 31 

Figura 9. Eugênio, o Gênio das palavras  ................................................................................ 31 

Figura 10. Lenira Luna e o Coordenador do Projeto Motrix Prof. José Antonio Borges ....... 32 

Figura 11. Teclado Amigo  ...................................................................................................... 32 

Figura 12. Rata Plaphoons  ...................................................................................................... 33 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

SUMÁRIO 

 

 

1      INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 10 

2      METODOLOGIA ........................................................................................................... 13 

2.1     MÉTODO ....................................................................................................................... 14 

3      CONCEITUAÇÃO DE TEMAS SOBRE TECNOLOGIA ASSISTIVA .................. 16 

3.1     TECNOLOGIA ASSISTIVA ......................................................................................... 16 

3.2     DEFININDO AS NECESSIDADES ESPECIAIS MOTORAS .................................... 17 

3.3     ESCOLA E INCLUSÃO x INTEGRAÇÃO .................................................................. 19 

4 TEORIAS QUE FUNDAMENTAM A ANÁLISE FUNCIONAL DO 

COMPORTAMENTO E DA ESCRITA .............................................................................. 22 

4.1      ANÁLISE FUNCIONAL DO COMPORTAMENTO .................................................. 22 

4.2     ANÁLISE COMPORTAMENTAL DA ESCRITA ....................................................... 23 

5       RESULTADOS .............................................................................................................. 26 

5.1       TA DISPONÍVEIS PARA ALUNOS COM NEE MOTORA PARA ESCRITA ........ 26 

5.1.1    Para as adaptações de hardwares .................................................................................. 26 

5.1.2   Softwares especiais de acessibilidade............................................................................ 30 

5.2    RELAÇÃO DAS TA COM AS VARIÁVEIS  DA ANÁLISE FUNCIONAL DO 

COMPORTAMENTO .............................................................................................................. 33 

6     CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................................... 37 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 38 



10 
 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

A presente pesquisa tem por finalidade apresentar um levantamento das TA 

disponíveis no mercado, que possam ser aderidas as escolas inclusivas para auxiliar no 

ensino-aprendizagem de alunos com necessidades especiais motoras, tendo como referência a 

análise funcional1 do comportamento. Esta apresentando as perspectivas de uso e conceitos 

sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), particularmente às tecnologias 

assistivas como ferramenta de auxilio à inclusão escolar de alunos com necessidades especiais 

em ambiente educacional regular. Para tal visão, foi feito um levantamento das variáveis de 

uso das TA, bem como as variáveis comportamentais do aluno com NEE motora, mediante o 

processo de aprendizagem da escrita. Nesse sentido, torna-se primordial ir à literatura para 

maior compreensão destas necessidades, teorizando as ações e as escolhas das TA. 

Mesmo diante da oferta do mercado, é perceptível a dificuldade vivenciada pelas 

redes regulares de ensino em atender Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais 

(PNEES) motoras. Está previsto na Lei nº 9394 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDBEN (BRASIL, 1996), que o atendimento educacional especializado deve ser 

“preferencialmente na rede regular de ensino” (BRASIL, 1996, Artigo 4º), compreendendo-se 

que o ensino seja gratuito aos educandos com deficiência de aprendizagem, bem como, 

aqueles com altas habilidades, talentosos ou superdotados, em todos os níveis, etapas e 

modalidades da educação. Devido à dificuldade do cumprimento legal em relação à oferta de 

professores habilitados, tecnologias assistivas e condições de trabalho para a inclusão, os 

alunos se encontram limitados para desempenhar seu aprendizado, sendo, portanto, 

imprescindível que se obtenham novos meios educativos de ensino-aprendizagem. 

Meios esses que estão disponibilizados no mercado, ou, ferramentas adaptadas nas 

escolas para facilitar a escrita de crianças e jovens com necessidades especiais motoras. 

Muitas destas desconhecidas nas escolas, sendo, portanto, necessário saber que tecnologias 

são essas e, como e quando usá-las. 

Diante deste contexto, esta pesquisa traz as tecnologias disponíveis no mercado, 

como tecnologias assistivas, concebida para oferecer aos alunos novas possibilidades de 

aprendizagem, dentro do ambiente de ensino, visto que as mesmas propiciam interação e 

comunicação através de recursos tecnológicos, como o computador. De acordo com Galvão 
                                                   
1
 Segundo Ausec e Gon (2012, p.90) “A Análise funcional procura entender as interações entre os 

comportamentos estudados e as variáveis que os determinam”. 
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Filho (2012, p. 65), as TA são “uma nova dimensão das tecnologias que vem sendo 

crescentemente estudado nos dias atuais, e que também aponta para a autonomia e 

desenvolvimento do ser humano”. Desta forma, considerando-as uma nova oportunidade de 

inclusão2 e desenvolvimento da autonomia dos alunos com NEE.  

Tal tecnologia propicia maior acessibilidade, como um instrumento de auxílio ao 

ensino-aprendizagem, tanto para os professores, como para alunos, promovendo maior 

independência na execução de suas tarefas. Segundo Galvão (2004, p. 57): 

Nos dias atuais, seguindo um movimento mundial, o paradigma que norteia as ações 
da Educação Especial no Brasil, é o da Inclusão Escolar, que preconiza a inclusão 
das crianças com necessidades educacionais especiais no sistema regular de ensino. 
Para isso é necessário que o contexto escolar crie condições para acolher a criança e 
suas necessidades. 
 

Deste modo, pode-se citar a TA como ferramenta propulsora da mediação no 

processo de inclusão dos alunos que possuem determinado tipo de NEE, em salas de ensino 

regular. Tal ferramenta tende a promover uma “inclusão” não apenas no sentido de inserir o 

aluno com necessidades especiais em ambiente educacional, mas sim, em que a qualidade 

esteja ampliada no sentido do acolhimento tanto da criança quanto da sua necessidade.  

A utilização das TA vem corroborando no processo de inclusão escolar garantindo 

assim que todos, sem distinção, tenham direito à escola e a educação, em um ambiente 

acolhedor, no qual não existam requisições ou critérios excludentes, garantindo de certa forma 

a permanência de todos.  Além disso, essa política promove uma visão mais ampla por parte 

do professor que ainda possui um olhar restrito a respeito da inserção de alunos, com 

necessidades especiais, em salas de ensino regular. A inclusão permite que o processo de 

ensino-aprendizagem aconteça de forma eficiente.   

No objetivo de propor a essas escolas novos meios de inclusão mediados pelas TA, 

foi feita uma pesquisa a partir de estudo bibliográfico e, que por meio da efetivação da 

mesma, foi possível destacar as tecnologias assistivas digitais disponíveis no mercado e suas 

possibilidades de uso para inclusão desses alunos, investigando a viabilidade das mesmas, e 

se estas estão de fato podem contribuir para o processo de inclusão de alunos com NEE em 

salas de aula de ensino regular diante da análise funcional do comportamento. 

Diante deste cenário, buscou saber na pesquisa que tecnologias assistivas se 

encontram disponíveis no mercado para auxiliar o processo de inclusão do aluno com 

limitação motora, na aprendizagem da escrita em ambiente educacional regular. Objetivou-se 

                                                   
2 Inclusão está sendo concebida segundo Bonilla (2005, p. 62), “como um conceito mais abrangente, que 
implique que o incluído é capaz de participar, questionar, produzir, decidir, transformar, é parte integrante da 
dinâmica social em todas as suas instâncias”. 
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contribuir com a literatura sobre educação inclusiva, relacionando tecnologias assistivas, 

disponíveis no mercado, com a análise funcional do comportamento de crianças e jovens com 

limitação motora.  

Como objetivos específicos: 

• Conceituar temas da literatura de educação inclusiva com TA; 

• Apresentar teorias que fundamentam a análise funcional do comportamento e da 

escrita; 

• Apresentar uma levantamento das TA disponíveis no mercado propondo-as para 

alunos com NEE motoras conforme a literatura, tendo como referência a análise 

funcional do comportamento. 

Como metodologia, o estudo utilizará uma abordagem qualitativa exploratória, do 

tipo bibliográfico e documental, com a finalidade de demonstrar a importância da utilização 

das TA para a inclusão de alunos com necessidades especiais motoras em salas de aula do 

ensino regular. Para alcançar esse estudo será considerada como fonte: a leitura de livros, 

teses, dissertações, documentos e artigos, com os quais será possível, ao longo da pesquisa, 

fazer fichamento de citações de autores da área pesquisada, resumir e organizar o texto 

dialogando com esses autores. 

Para tal estudo, esta monografia estará organizada nos seguintes tópicos, além dessa 

introdução. No tópico dois, abordar-se-á a metodologia de estudo. No tópico três o estudo 

tratará sobre temas da literatura referentes à educação inclusiva com o uso das tecnologias 

assistivas, especificamente as direcionadas necessidades educacionais motoras para a escrita. 

No tópico quatro, a pesquisa na literatura se dedicará as teorias que fundamentam a análise 

funcional do comportamento e da escrita, em alunos com NEE motora. O tópico cinco 

apresentará uma proposta de TA relacionando-as a análise funcional comportamental e da 

escrita de alunos com NEE motora, justificando as proposições. Por último, serão 

apresentadas as considerações finais da pesquisa. 
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2 METODOLOGIA  

 

 

Este capítulo é reservado para apresentar a metodologia utilizada nesta pesquisa, para 

alcançar objeto de estudo. Visando realizar um levantamento das Tecnologias Assistivas 

disponíveis no mercado que podem ser aderidas pelas escolas de ensino regular, para 

promover a inclusão de alunos com NEE motora. Apontando especificamente as TA 

direcionadas a alunos com limites motores para escrita diante da análise funcional do 

comportamento. Para tal, este estudo utilizará uma abordagem qualitativa exploratória, 

bibliográfica e documental.  

Considerando os objetivos da pesquisa, foi designada uma abordagem qualitativa 

como sendo a mais apropriada ao estudo proposto, como diz Sonza (2008, p.181) “uma 

metodologia que enfatiza a descrição, a indução, a teoria fundamentada e o estudo das 

percepções pessoais, permitindo a emergência de dados em pormenores descritivos, relativos 

a pessoas, locais e conversas”. 

A pesquisa será de cunho exploratório, visto que, o objetivo da mesma é familiarizar-

se com um assunto pouco conhecido e explorado até o citado momento. Considerando a 

finalidade do estudo, a pesquisa exploratória concederá uma maior interação sobre o assunto, 

tornando-se capaz de levantar hipóteses com mais precisão. Considerando as perspectivas de 

Gil (2002, p. 41) “estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou 

a descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que 

possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado”. 

A pesquisa bibliográfica foi escolhida, devido à mesma possibilitar o 

aprofundamento de estudo, no propósito de compreender e investigar as fundamentais 

contribuições teóricas atuais, a cerca de um determinado problema. Também, levando em 

consideração que esta é uma ferramenta essencial para qualquer tipo de investigação, 

considerando que para começar um estudo é necessário leituras sobre o assunto no qual o 

objeto está sendo abordado.  Pensando assim, procurou-se elaborar o texto a partir de material 

já publicado por autores da área, composto especialmente de livros, artigos de periódicos e 

com materiais atuais disponíveis na internet. De acordo com Derrida (NASCIMENTO, 2004, 

p.14), “o texto, desde sua etimologia, é um tecido, uma composição heterogênea feita de 

muitos fios, os quais uma vez entrelaçados implicam múltiplas camadas de leitura”. 
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A modalidade documental será utilizada para salientar de acordo com documentos e 

registros existentes a respeito do assunto em estudo, uma vez que, está sendo feita uma 

investigação sobre a realidade social. A pesquisa documental pode ser encontrada em fontes 

diversas. Baseando-se nas palavras de Santos (2000): 

[...] tabelas estatísticas, cartas, pareceres, fotografias, atas, relatórios, obras originais 
de qualquer natureza - pintura, escultura, desenho, texto etc, notas, diários, projetos 
de lei, ofícios, discursos, mapas, testamentos, inventários, informativos, 
depoimentos orais e escritos, certidões, correspondência pessoal ou comercial, 
documentos informativos arquivados em repartições públicas, associações, igrejas, 
hospitais, sindicatos. 

 

Portanto, para este caso a pesquisa documental utilizará materiais, ou seja, 

“documentos” que, a priori, receberão tratamento analítico conforme responda as indagações 

da pesquisa. A partir desta primeira análise, a seleção temática das respostas serão agrupadas 

para serem interpretadas, a fim de embasar a investigação, cumprindo desta forma seus 

objetivos. Além de considerar que a análise documental é um ponto fundamental na pesquisa 

qualitativa a interpretação dos dados construídos pela pesquisadora, visto que a mesma pode 

acrescer informações, adquiridas através do diálogo entre diferentes autores, ou até mesmo 

descobrindo novas características do problema. 

 

 

2.1   MÉTODO 

 

 

O processo utilizado para realização desta pesquisa consistiu em coletar dados de 

materiais publicados em torno da área a qual está se pesquisando, ou seja, foi feita uma busca 

por materiais que pudessem auxiliar no embasamento do assunto abordado. Para tanto, foi 

utilizado o método científico levando em consideração um pensamento reflexivo com intuito 

de chegar à natureza do problema em questão. Como diz as autoras MARCONI & 

LAKATOS, (2003, p.83): “o método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, 

com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo - conhecimentos válidos e 

verdadeiros -, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do 

cientista”. 

Para realizar o levantamento das TA, foi necessário fazer pesquisas na internet, por 

publicações sobre o assunto. Realizando uma busca por Hardwares e Softwares de 

acessibilidade para pessoas com deficiência motora para escrita. Para selecionar as TA, foi 
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necessário realizar um levantamento de suas funcionalidades, averiguando se estas poderiam 

ser utilizadas para tal necessidade tratada nesta pesquisa. Após este levantamento, buscou-se 

relacioná-lo à literatura sobre a análise funcional do comportamento, fornecendo uma 

proposta de uso das TA com maior possibilidade de êxito para os educandos com NEE. 

As leituras realizadas para a construção textual desta pesquisa contemplará conceitos 

a respeito da análise funcional do comportamento, visto que, a pesquisa também aborda o 

processo de inclusão desse aluno em ambiente educacional regular. Além disso, a mesma será 

também dedicada ao potencial técnico e pedagógico das TA, especificamente aquelas 

referentes às necessidades educacionais motoras para a escrita. Como diz Nascimento (2004, 

p. 14) “[...] a leitura é antes de tudo um ato, um modo de acesso à linguagem que implica 

efeitos discursivos mais ou menos mensuráveis dentro de certos contextos”.  
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3 CONCEITUAÇÃO DE TEMAS SOBRE TECNOLOGIA ASSISTIVA 

 

 

3.1  TECNOLOGIA ASSISTIVA 

 

 

Nos dias atuais, uma nova realidade pode ser notada no processo de inclusão. 

Diferentemente de séculos atrás, a sociedade hoje se encontra mais aberta às disparidades e à 

busca de soluções em que o outro seja legítimo e respeitado em suas diversidades. Esta 

posição, portanto, vem revendo as ações usadas em prol da inclusão do aluno com NEE em 

salas de ensino regular, bem como descobrindo novas possibilidades de inserção do 

“diferente” entre os iguais.  

No objetivo de encontrar instrumentos que proporcionassem a esses alunos tanto um 

melhor acesso, como melhor interação ao meio educacional, deparou-se com o crescente 

avanço que as TIC vêm alcançando em nossa atualidade, além, das mais variadas 

possibilidades que ela concede para o individuo relacionar-se com o conhecimento. Neste 

sentido, na área das TIC, a solução mais plausível para promover uma melhor utilização do 

espaço virtual/digital seria através das Tecnologias Assistivas. 

O termo “Tecnologia Assistiva” ainda novo em nosso cotidiano, se encontra em 

processo de edificação. O mesmo possui vários conceitos em diversos países, cada um com 

sua distinta forma de classificá-la. Portanto, concebe-se nesta pesquisa a tecnologia assistiva, 

desde uma simples bengala, até um computador adaptado para um aluno com necessidade 

especial motora, ou seja, a mesma pode utilizar-se das mais simples tecnologias até a mais 

inovadora. Como diz Galvão (2009, p. 207 apud MANZINI, 2005, p.82):  

Os recursos de tecnologia assistiva estão muito próximos do nosso dia-a-dia. Ora 
eles nos causam impacto devido à tecnologia que apresentam, ora passam quase 
despercebidos. Para exemplificar, podemos chamar de tecnologia assistiva uma 
bengala, utilizada por nossos avós para proporcionar conforto e segurança no 
momento de caminhar, bem como um aparelho de amplificação utilizado por uma 
pessoa com surdez moderada ou mesmo veículo adaptado para uma pessoa com 
deficiência. 
 

Considerando as palavras desse autor, percebe-se que as TA são adequadas para o 

processo de inclusão, de acordo com a necessidade de cada aluno. Podendo ser um simples 

projeto arquitetônico, ou até mesmo um instrumento que promoverá a este individuo 

independência, em uma tarefa à qual ele se encontrava impossibilitado de realizar devido a 

sua limitação. Sua utilização em ambiente educacional visa essencialmente promover 
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autonomia, devolvendo ao individuo habilidades que ele não desenvolveria sem um devido 

apoio, além de promover inclusão e proporcionar uma melhor qualidade de vida, visto que o 

indivíduo adquire uma autoconfiança.  

Considerando este apoio, o aluno com NEE será não apenas inserido em salas de 

ensino regular, como também haverá uma inclusão de qualidade3, já que o aluno irá se sentir 

no mesmo patamar da turma de ensino regular. De acordo com Gil (2005, p.25) o aluno com 

deficiência aprenderá “melhor e mais rapidamente, pois encontram modelos positivos nos 

colegas, podem contar com a ajuda e também podem ajudar os colegas a lidar com suas 

dificuldades e a conviver com as demais crianças”, ocorrendo, portanto, maior interação no 

meio educacional. 

Trabalhos realizados por Bersch e Schirmer (2005); Damasceno (2005); Manzini 

(2005); e Galvão Filho (2009), mencionam as TA divididas nas seguintes categorias: 

a) Auxílios para a vida diária e vida prática;  
b) Comunicação aumentativa e alternativa;  
c) Recursos de acessibilidade ao computador;  
d) Adequação postural; Auxilio de mobilidade;  
e) Sistemas de controle de ambiente;  
f) Projetos arquitetônicos para acessibilidade;  
g) Recursos para cegos ou para pessoas com visão subnormal;  
h) Recursos para surdos ou pessoas com déficits auditivos;  
i) Adaptação em veículos. 

 

Nesta pesquisa, definiu-se como Tecnologia Assistiva para se referir a todo arsenal 

de recursos que possibilitem ao aluno com NEE motora desenvolver a aprendizagem da 

escrita. Nesse sentido, como a pesquisa encontra-se voltada as necessidades especiais 

motoras, dentre as categorias de TA citadas, será mencionada principalmente a respeito dos 

recursos de acessibilidade ao computador.  

 

 

3.2 DEFININDO AS NECESSIDADES ESPECIAIS MOTORAS 

 

 

Segundo o Decreto nº 3.298 de 1999 da legislação brasileira, a pessoa com 

deficiência física se enquadra na seguinte categoria: 

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do 
corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se 

                                                   
3 Sentido do acolhimento apresentado no início do texto. 
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sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, 
tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade 
congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções; 

 

Schirmer et al. (2007) afirmam que a função física pode ser comprometida, por meio 

de amputação, má-formação ou deformação, sendo, portanto de caráter congênito ou 

adquirido. Não desconsiderando também outro fator que pode acarretar em alterações da 

função motora que é a lesão do sistema nervoso. Quando a deficiência física é causa devido a 

essa lesão é possível observar alterações principalmente no tônus muscular, causando 

movimentos involuntários, hipotonia, hipertonia e atividades tônicas reflexas. 

Esta pesquisa abrange a deficiência motora, portanto serão ressaltadas suas 

características, no objetivo de mostrar quais tecnologias podem auxiliar alunos incluídos em 

salas de ensino regular, a realizar suas atividades – escrita – de forma autônoma.  

A principal característica da deficiência motora é a dificuldade na movimentação e 

na coordenação da cabeça e/ou membros superiores e inferiores, ou seja, esta disfunção pode 

afetar o individuo tanto em sua mobilidade, como também na coordenação motora e fala.  

Um dos motivos principais dessa deficiência, nos alunos presentes em nossas 

escolas, é a ocorrência de paralisia cerebral. Esta apresenta um grupo de desordens no 

desenvolvimento dos movimentos e da postura em decorrência de uma lesão não progressiva, 

do cérebro quando se encontra ainda em desenvolvimento (TELES e NASCIMENTO, 2005). 

Com base no G1 Brasil (2012): 

A deficiência motora apareceu como a segunda mais relatada pela população: mais 
de 13,2 milhões de pessoas afirmaram ter algum grau do problema, o que equivale a 
7% dos brasileiros. A deficiência motora severa foi declarada por mais de 4,4 
milhões de pessoas. Destas, mais de 734,4 mil disseram não conseguir caminhar ou 
subir escadas de modo algum e mais de 3,6 milhões informaram ter grande 
dificuldade de locomoção. 

 
Considerando esses dados, pode-se observar que a deficiência motora encontra-se, 

como uma das deficiências que mais atinge o Brasil, ficando em segundo lugar na pesquisa. 

Considerando tamanha abrangência, ver-se a necessidade da adaptação das escolas para 

receber esses indivíduos. Adaptações tanto no espaço físico (rampas, corrimãos, assento 

especial, etc.) como no ambiente de ensino-aprendizagem (Hardware, software, etc.), visando 

promover ao aluno uma melhor acessibilidade e possibilidade de permanência em ambiente 

educacional. 

O indivíduo com deficiência motora pode possuir dificuldade na coordenação 

manual, assim como na locomoção, encontrando-se impossibilitados de desenvolver a escrita, 
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fato que desperta a seguinte questão: é possível que uma pessoa sem coordenação manual 

consiga escrever? Sim, visto que o desenvolvimento tanto da leitura como da escrita é passado 

para o aluno não de forma mecânica, mas sim de modo conceitual (SARTORETTO; 

BERSCH, 2010).  

Existem várias alternativas de adaptação que podem ser arquitetadas para promover 

essa acessibilidade aos alunos nas escolas inclusivas, o método essencial para essa ação é 

aderir ao uso das Tecnologias Assistivas. Segundo Cavalcante (2012, p. 10) levando sempre 

em consideração as necessidades específicas de cada aluno, ou seja, suas necessidades 

educativas. Podendo-se ter como apoio desde um simples engrossador de lápis, até um 

sistema de acessibilidade ao computador. 

 

 

3.3  ESCOLA E INCLUSÃO X INTEGRAÇÃO 

 

 

A diferença entre os conceitos específicos dos processos de integração e inclusão 

escolar fortalece ainda mais o valor do modelo tradicional de serviços e muitos continuam 

mantendo-o, defendendo o conceito de integração (MANTOAN, 1993, p. 1). As duas 

expressões embora possuam conceitos similares, são utilizados para expressar 

posicionamentos de inserção diferentes. Muito se discutiu sobre a questão desses termos. Qual 

das expressões seria correta a ser utilizada, quando a intenção é promover aos alunos com 

NEE um ambiente no qual, este, seja considerado igual mesmo com suas diferenças.  

Até algum tempo atrás, as escolas seguiam um modelo da integração, aceitando em 

suas salas, apenas alunos que demonstravam ter possibilidade de seguir a prática de ensino 

utilizada pelos professores, como também tinham que acompanhar o ritmo de aprendizagem, 

da maior parte dos alunos. O processo de integração possibilitava ao aluno ter acesso às 

escolas através de um leque de possibilidades educacionais, que vai da inserção às salas de 

aula do ensino regular do educando no ensino em escolas especiais. No entanto, o aluno seria 

inserido na qual atendesse, de fato, suas necessidades. Nesse sentido, o aluno que fosse 

considerado com algum tipo de dificuldade na aprendizagem, era direcionado a estudar em 

uma escola especial, sendo assim, de certa maneira “excluído”.  

No contexto da integração, as necessidades dos alunos eram julgadas como um 

problema, no qual, o aluno quem necessitava ser reabilitado, para chegar ao padrão exigido 
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pela sociedade. Segundo Gil (2005, p. 15) as escolas que utilizavam o conceito da integração 

defendiam que “quem não estivesse pronto para ingressar imediatamente na escola, precisava 

ser “preparado”, por uma classe especial ou Escola Especial, até ser considerado aceitável”. 

De acordo com Mantoan (1993, p.4): 

O processo de integração se traduz por uma estrutura educacional intitulada sistema de 
cascata, que oferece ao aluno a oportunidade, em todas as etapas da integração, de 
transitar no sistema escolar, da classe regular ao ensino especial. Trata-se de uma 
concepção de inserção parcial, porque a cascata prevê serviços segregados. 
 

Mediante essa política de inserção, os alunos que estão situados em um ambiente de 

aprendizagem segregado, dificilmente irão se deslocar para um ambiente de ensino regular. 

Dessa forma, não possibilitando que os alunos com NEE, sejam inseridos no mesmo ambiente 

do aluno dito “normal”, ou seja, em ambiente de ensino regular. 

De acordo com Gil (2005, p. 15) “a partir dos anos oitenta, esse modelo começou a ser 

questionado. Já nos anos noventa, estava consolidado o novo conceito proposto: o da Inclusão”. 

No conceito de inclusão diferentemente do da integração, a deficiência não é vista como uma 

dificuldade do aluno, e sim, a consequência da inabilidade da sociedade em acolher às 

necessidades desses alunos. As escolas hoje seguem um modelo de inclusão, na qual, tem como 

meta primordial incluir a todos, sem distinção, no ambiente de ensino regular. Esta, propondo 

ao sistema educacional, um modelo de organização, na qual, atenda as necessidades de todos, 

sendo estruturada de acordo com a dificuldade de cada um. 

A inserção pelo modelo de inclusão não se restringe a ajudar apenas os alunos que 

possuem dificuldades na escola, mas ajuda a todos os envolvidos no ambiente de ensino, 

visando assim obter êxito na corrente educativa, de forma geral.  De acordo com Mantoan 

(1993, p. 6, apud FOREST et LUSTHAUS, 1987, p. 6), a inclusão diferentemente da 

integração que possui sistema de cascata, é vista como um caleidoscópio, em que se “precisa de 

todos os pedaços que o compõem. Quando se retira pedaços dele, o desenho se torna menos 

complexo, menos rico. As crianças se desenvolvem, aprendem e evoluem melhor em um 

ambiente rico e variado”. 

O mundo hoje se encontra em processo de evolução no que diz respeito à inclusão de 

alunos com NEE em ambiente educacional regular. De acordo com Lima (2009, p. 25) “As 

mudanças provocadas pelo paradigma da educação inclusiva apresentaram o uso de novos 

recursos e a implantação de diferentes ambientes na escola regular”. Escolas regulares que se 

encontram aptas a receberem os alunos com NEE, contam com um arsenal de recursos que 

possibilitam que a inclusão ocorra de forma satisfatória.  
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Esses recursos são disponibilizados nas escolas em uma sala específica conhecida de 

“sala de recursos multifuncionais”, na qual o aluno recebe todo auxilio necessário para 

desenvolver sua aprendizagem, além de atender às necessidades pedagógicas, sociais e 

cognitivas. Considerando também que a implantação desta sala tem como objetivo aumentar 

os meios de tornar acessível o currículo do ensino regular para os alunos com NEE (LIMA, 

2009). Neste ambiente o aluno é auxiliado por um professor especializado em Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), este objetivando, conduzir o aluno a realizar atividades que 

proporcione a superação de suas limitações, rompendo barreiras que impossibilitam o mesmo 

terem uma participação ativa em ambiente educacional. 

Esse atendimento especializado conforme mencionado em outro capítulo, conta 

como apoio das tecnologias assistivas, que possibilita utilizar práticas pedagógicas 

específicas, de acordo com a necessidade do aluno. Esta, promovendo um ensino-

aprendizagem mediado pelo uso das tecnologias. 

Segundo Schirmer (2007, p. 53): 

A tecnologia assistiva, na perspectiva de inclusão escolar, não deve se voltar 
unicamente a promover uma habilidade no aluno, fazendo com que ele realize 
tarefas como as de seus colegas. A TA na educação será o meio pelo qual esse aluno 
possa fazer do seu jeito e assim ele se tornará protagonista de sua história, ativo no 
seu processo de desenvolvimento e aquisição de conhecimentos 

 

Nesta pesquisa são evidenciadas as TA que se encontram disponíveis para serem 

aderidas pelas escolas de ensino regular, visando promover aos alunos com NEE motora para 

escrita, meios (recursos, tecnologias) possibilitando que de fato ocorra a inclusão. Uma 

inclusão que em contrapartida ao conceito de integração, permita ao aluno ser inserido em 

ambiente educacional regular, mesmo com suas necessidades de aprendizagem. Considerando 

que o meio no qual o aluno esta sendo incluído será modificado pela inserção das TA para 

atender suas necessidades 
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4 TEORIAS QUE FUNDAMENTAM A ANÁLISE FUNCIONAL DO 

COMPORTAMENTO E DA ESCRITA 

 

 

4.1 ANÁLISE FUNCIONAL DO COMPORTAMENTO 

 

 

“A análise funcional se refere â investigação das relações entre as respostas de um 

indivíduo aos estímulos ambientais objetivamente identificados” (SOUZA, 1997 apud 

MORAES et al 2004). Nesta análise, existem três termos de contingência, ou seja, termos que 

possibilitam que algum evento aconteça ou não. Sendo estas: a situação na qual a resposta 

ocorre, a resposta em si, e a consequência da resposta. Isto significa que um dado 

comportamento ocorre devido a um acontecimento anterior, ou seja, o movimento do sujeito é 

como reação (resposta) a estímulos. Segundo Skinner (1978, p.45) é necessário entender não 

apenas a relação (Situação-Resposta-Consequência), mas as variáveis na qual o 

comportamento é função.  

Quando há possibilidade de observar com antecipação e exercer controle sobre um 

dado comportamento, esta é uma variável “dependente”, ou seja, um efeito na qual se busca a 

causa. Esta análise também conta com variáveis “independentes” que neste caso são as causas 

do comportamento, sendo, portanto as condições externas das quais o comportamento é 

função. Esses dois tipos de variáveis possuem uma relação entre causa e efeito, no 

comportamento. Além dessas variáveis, a análise comportamental também diferencia dois 

tipos de comportamento: o respondente e o operante. Segundo Rose (2005, p. 29) “O 

comportamento respondente engloba as reações reflexas a estímulos específicos. No 

comportamento operante, por outro lado, as consequências da resposta são de importância 

fundamental”.  O comportamento operante diferentemente do respondente, não age sobre uma 

resposta a um estímulo específico e sim um comportamento que age sobre o ambiente, 

promovendo modificações (ROSE, 2005). 

Considerando o conceito de inclusão de alunos com NEE em salas de ensino regular, 

Fornazari (2012, p. 24) diz que esses alunos “necessitam atenção diferenciada quanto aos 

métodos utilizados nas instituições de ensino”, sendo, portanto, necessário utilizar variadas 

técnicas educativas que permitam um melhor desempenho escolar, promovendo assim, a 

remoção de barreiras no processo de aprendizagem. Neste sentido sendo indispensável à 
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utilização de recursos como: tecnologia assistiva, avaliação diferenciada, prorrogação de 

prazos (AUSEC e GON, 2012). 

Diante do processo de inclusão, demonstra-se a análise funcional como um recurso 

de condicionamento do comportamento, para alcançar o objetivo esperado de adaptação dos 

alunos especiais, em ambiente de ensino regular, mediado pelas TA. Neste caso, um 

condicionamento do tipo operante, uma vez que, será feita uma associação entre um estímulo 

(utilização das tecnologias assistivas) e a consequência (adaptação do aluno e 

desenvolvimento da aprendizagem da escrita). Portanto realizar uma intervenção psicológica-

comportamental, nos alunos com NEE é de suma importância, para gerar adaptações com 

resoluções suscetíveis a suprimir a dificuldade das limitações da aprendizagem. 

Se o condicionamento com reforço4 ocorre positivamente, este promove ao aluno 

motivação, e em subsequência o aluno se sentirá motivado a desenvolver suas atividades, 

visto que, este devido à análise realizada encontra-se rodeado pelas adaptações necessárias. 

Diante deste contexto Fornazari et al. (2012, p.25) demonstra a importância de realizar a 

análise do comportamento nesses indivíduos.  

Os conceitos e princípios da análise do comportamento são possíveis de serem 
aplicados diretamente a situações educacionais, incluindo o ensino no contexto 
escolar, como, por exemplo, ao comportamento do aluno em relação às técnicas de 
ensino do professor, às contingências de reforçamento e condições do contexto, aos 
materiais de ensino [...]. 
 

Considerando as palavras de Fornazari et al (2012), vê-se a necessidade de realizar a 

análise funcional do comportamento do aluno, mediante as novas técnicas de ensino para o 

uso das TA, visando disponibilizar um ambiente propicio para que ocorra a adaptação do 

aluno nesse ambiente.  

 

 

4.2 ANÁLISE COMPORTAMENTAL DA ESCRITA 

 

 

Segundo Rose (2005, p. 31) “A perspectiva da Análise Comportamental leva a 

considerar que, em princípio, qualquer indivíduo é capaz de aprender, mesmo aqueles que 

apresentam limitações ou deficiências”. Sendo, portanto, relevante considerar que um 

indivíduo, ainda que diagnosticado com algum tipo de necessidade, poderá possuir grande 

                                                   
4 Segundo Rose (2005, p. 30) “Algumas consequências tornam mais provável a repetição de respostas similares. 
Estas são denominadas consequências reforçadoras, ou simplesmente reforços.” 
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potencial em áreas específicas, da mesma maneira que uma pessoa dita “normal” pode ter 

dificuldades de aprendizagem em alguma área. Neste contexto surge a importância de se 

realizar uma análise dos conteúdos que serão ensinados aos alunos, no intuito de reconhecer 

as dificuldades, bem como suas habilidades em determinado assunto, realizando uma 

avaliação constante dos resultados de sua prática de ensino.  

Em relação à aprendizagem da escrita, o aluno com necessidade motora, possui 

dificuldades específicas que devem ser constatadas para que o professor utilize o método de 

ensino mais adequado, para cada dificuldade. Segundo Rose (2005, p. 39), a escrita é dividida 

em modalidades que exigem do aluno habilidades motoras distintas “escrita cursiva, escrita 

em letra de forma, datilografia, escrita em Braille, taquigrafia, etc. Para ser capaz de escrever 

em qualquer uma destas modalidades, a pessoa precisa aprender as respostas motoras 

específicas”. Mediante essas modalidades o ato de escrever distingue três tipos de 

comportamentos: resposta motora, soletração e composição/edição (ROSE, 2005, p.39).  

O aluno que devido a limitações motoras encontra-se impossibilitado de aprender as 

respostas motoras5, de qualquer que seja a modalidade de escrita, mas detém habilidades em 

soletrar e compor, este poderá desenvolver a escrita de maneira satisfatória, para isso bastando 

apenas aderir ao uso das TA como ferramenta de auxilio (ROSE, 2005).  

Problemas na coordenação motora não necessariamente impossibilitam o aluno a 

aprender os componentes que envolvem o desenvolvimento da escrita. No entanto, devido à 

dificuldade do aluno na obtenção de respostas motoras, o professor acaba obtendo uma visão 

negativa sobre o potencial do mesmo. Visão, que muitas vezes acarreta em rótulos como 

“aluno especial”, “distúrbio de aprendizagem” e “deficiência mental leve” levando o aluno 

com necessidade à segregação em classes especiais (FERREIRA, 1989; CARVALHO, 1984; 

RODRIGUES, 1984; SCHNEIDER, 1974). 

Para evitar que ocorra segregação desses alunos, é de suma importância que seja 

realizada uma análise das reais necessidades apresentadas por esses indivíduos, utilizando 

métodos de ensino distintos para cada necessidade. De acordo com Rose (2005, p. 39) “muitas 

destas crianças poderiam, apesar da dificuldade motora, [...] aprender formas de escrita que 

não requerem coordenação motora tão elaborada”, para isto devendo-se trabalhar essas 

dificuldades por meio das TA, no objetivo de facilitar o desenvolvimento da aprendizagem da 

escrita. 

                                                   
5 Segundo Rose (2005, p.39) “Um dos componentes da escrita mais enfatizados no Brasil parece ser o treino de 
respostas motoras”. 
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O ato de escrever abarca uma série de componentes comportamentais, que possuem 

diferentes tipos de estímulos antecedentes. Estas segundo Rose (2005) podendo abranger 

“diferentes relações de controle de estímulo [...] que envolvem a correspondência entre 

unidades motoras e estímulos visuais ou auditivos”. Nas escolas do Brasil uma das atividades 

mais utilizadas na aprendizagem da escrita é a cópia, esta, possibilitando ao aluno o 

desenvolvimento das respostas motoras. De acordo com Rose (2005): 

A cópia envolve uma relação entre estímulos textuais e respostas motoras, de tal 
maneira que o produto destas respostas motoras é uma reprodução dos estímulos 
textuais. Esta reprodução pode envolver uma correspondência formal, quando as 
unidades da cópia são as mesmas do texto, ou pode envolver uma correspondência 
funcional entre as unidades do texto e as unidades da cópia (por exemplo: cópia 
manuscrita de um texto em letra de imprensa; cópia datilografada de um texto em 
Braille, etc.). 

 
Embora essa prática seja significante no desenvolvimento da aprendizagem da 

escrita, a cópia é apenas um dos componentes que devem fazer parte dessa aprendizagem. 

Escrever ditado é outro componente. Segundo Rose (2005) no ditado “a relação a ser 

estabelecida é entre um estímulo discriminativo vocal (ou gestual no caso de surdos-mudos) e 

uma resposta escrita”. Neste sentido, o que diferencia esses dois componentes é que na cópia 

a aprendizagem da escrita estar sob controle de estímulos visuais, já no ditado esta se encontra 

sobre controle de estímulos auditivos. 

Ao aprender os princípios básicos da escrita, o aluno se sentirá apto a desenvolver a 

aprendizagem da escrita, mesmo em meio às dificuldades apresentadas, devindas de sua 

necessidade motora. Este, auxiliado pela utilização das tecnologias poderá ser alfabetizado 

com sucesso. 

Em meio ao estudo dessas dificuldades, esta pesquisa visou propor TA, que auxiliem 

no processo da escrita (hardwares adaptados, softwares de acessibilidade) dos alunos, que 

devido sua limitação motora, não se encontram aptos a desenvolverem a escrita.  
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 TAD DISPONÍVEIS PARA ALUNOS COM NEE MOTORA PARA ESCRITA 

 

 

Esta pesquisa realizou um estudo sobre a problemática vivenciada pelas escolas de 

ensino regular em atender os alunos com Necessidades Educativas Especiais motoras. A 

pesquisa girou em torno de realizar um levantamento das TA, disponíveis no mercado, que 

pudessem ser aderidas pelas escolas inclusivas, podendo estas auxiliar o processo de 

aprendizagem da escrita. Esta pesquisa foi realizada entre os meses de abril a outubro de 

2013. Foram encontrados sete hardware adaptados que podem ser aderidos pelas escolas 

inclusivas para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem de alunos com NEE motoras 

para escrita, acreditando-se não ter esgotado esse universo tecnológico. 

 

 

5.1.1  Para as adaptações de Hardwares 

 

 

As adaptações destes componentes são realizadas nos periféricos, como: teclado, 

microfone, monitor, mouse, e outros. Isto ocorre, quando estes, em seu desenvolvimento, já 

não são adaptados ao uso para os educandos.  

De acordo com as necessidades motoras dos alunos inclusos em salas do ensino 

regular, foram encontradas disponíveis as seguintes adaptações: 

Teclado colméia: Placa de acrílico com perfurações sobre as teclas. Criada para pessoas que 

não possuem coordenação manual, evitando que o usuário devido sua disfunção não aperte 

em teclas indesejadas. Essa placa é posicionada em cima do teclado convencional. 
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Teclado de Conceito: Este tipo de teclado pode ser utilizado em conjunto ou até mesmo  

no lugar do teclado padrão. A conexão se dá por interface USB, o mesmo é acompanhado de 

lâminas, que permitem a programação e adaptação de acordo com as necessidades do sujeito. 

Um dos mais utilizados é IntelliKeys USB (Disponível em: www.click.com.br). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tracker : Este hardware permite uma pessoa sem domínio dos membros superiores, a 

possibilidade de mexer o ponteiro do mouse apenas com movimentos de cabeça. O hardware 

fica apoiado em cima do monitor do computador, este dispositivo "segue" o movimento de 

um pequeno refletor colocado na testa do utilizador. 

      
 
 
 

Figura 1 – Teclado Colméia 
                 Fonte: <http://www.lojacomoir.com.br/teclado-com-colmeia-de-acrilico-com-saida-usb-p523 

 

Figura 2 – Modelo de Teclado de Conceito 
     Fonte: <http://www.clik.com.br/intelli_01.html> 
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Teclado ampliado para uma só mão VARGIAN: Este teclado especial foi criado 

especificamente para pessoas com deficiência motora ou casos de perda do membro 

(amputação). Utilizando este hardware em formato de U, o usuário consegue com apenas uma 

mão realizar tarefas de combinação como, por exemplo, Ctrl + S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tela tátil: Esta é uma tela sensível ao toque dos dedos, respondendo ao usuário de acordo 

com os comandos táteis do cursor, possibilitando ao aluno com limites motores desenvolver a  

escrita. 

                            

                    

Figura 3 – Tracker 
Fonte: <http://www.acessibilidade.net/trabalho/Manual% 20Digital/capitulo4.htm> 

 

 

Figura 4 – Teclado ampliado para uma só mão VARGIAN 
Fonte:<http://www.tecnologiaassistiva.org.br/produtos/26/teclado-ampliado-para-uma-so-mao-vargian> 
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Roller Mouse: Este pode substituir o mouse convencional, ele possui dois roletes, para 

controlar os movimentos do cursor, como também teclas para toque simples ou duplo e uma 

chave de liga/desliga, para a função “drag” (Disponível em: www.click.com.br). 

 

 

                         

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mouse Especial - Possui esfera gigante de sete cm de diâmetro, possibilitando o movimento 

do cursor na tela do computador. Com este mouse o usuário limitado pelos movimentos 

motores, pode utilizar o mouse facilmente, pois, o mesmo não necessita que o usuário possua 

controle motor fino. O mouse possui dois botões grandes com funções equivalentes às teclas 

da esquerda e direita de um mouse convencional, além de possuir cores vivas. 

 

    Figura 5 – Tela Tátil 
                  Fonte: < http://www.clik.com.br/clik_01.html> 

 
Figura 6 – Roller Mouse 

Fonte:< http://www.click.com.br/shs_01.html> 
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5.1.2  Softwares Especiais de acessibilidade 

 

 

Os softwares são os componentes lógicos das TIC, quando desenvolvidos como 

tecnologia assistiva. Neste caso sendo, portanto, os programas especiais criados para 

auxiliarem pessoas que possuem limitações para escrita, devido sua necessidade. Promovendo 

uma melhor interação do indivíduo com a máquina. Um dos softwares mais conhecido e 

utilizado é o Windows, este possuindo várias opções de acessibilidade, bastando apenas 

configurá-las para utilizar. Podendo citar como exemplo, o mouse, o teclado, a lupa, dentre 

outros.   

Em relação ao levantamento dos softwares acessíveis que se encontram disponíveis 

para serem aderidas pelas escolas inclusivas, foram encontrados cinco Softwares. Todos com 

recursos que auxiliam no processo de ensino-aprendizagem de alunos com NEE motoras para 

escrita. Dentre estes, seguem alguns disponíveis no mercado: 

Magic Key: Este software foi desenvolvido principalmente para pessoas que possuem 

necessidade física. Ele funciona através de uma WEB CAM que é ligada ao computador, a 

mesma captura as imagens e repassa para aplicação desenvolvida. Esta aplicação determina o 

local do monitor para onde o usuário está virado e posiciona nesse local, o ponteiro do mouse. 

A partir disso, o usuário através do piscar dos olhos, consegue realizar tarefas nas quais seria 

necessário um mouse. A aplicação interpreta o piscar dos olhos como se fosse o clique do 

mouse. 

 

Figura 7 – Mouse Especial 
             Fonte:http://catalogosp.vanzetti.com.br/index.php/mouse-estacionario-de-esfera/ 
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Eugênio, o gênio das palavras: Eugênio6 é um agente de software representado por um 

gênio, é um software que roda no ambiente Microsoft Windows. O software sugere palavras 

de acordo com o que o usuário vai digitando, completando assim as palavras. Este foi 

desenvolvido para auxiliar pessoas com dificuldade na escrita devido à deficiência motora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
6 Instalação do Eugênio, disponível em: http://www.l2f.inesc-id.pt/~lco/eugenio/ 

    Figura 8 – Modelo de uso do Magic Key 
                    Fonte: <http://www.magickey.jpg.pt> 

Figura 9 – Eugênio, o gênio das palavras 
              Fonte: <http://www.l2f.inesc-id.pt/~lco/eugenio/> 
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Motrix: Este software foi criado pela UFRJ, direcionado a pessoas com necessidades visuais, 

como também para necessidade motora. Motrix7 permite ao usuário acesso à escrita, leitura e 

comunicação. Este sendo acionado por meio de comandos de voz, falados no microfone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teclado Amigo - Segundo Galvão Filho (2009) o teclado amigo “é um software gratuito 

desenvolvido na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Dispõe do recurso de 

varredura automática na qual o usuário através de um acionador conectado a um membro no 

qual ele tem controle, aciona o elemento desejado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
7 O software Motrix foi desenvolvido pelo Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (NCE/UFRJ), sendo este distribuído gratuitamente pela Internet. 

 
           Figura 10 – Lenira Luna e o coordenador do projeto Motrix Prof. José Antonio Borges 
                                 Fonte: http://intervox.nce.ufrj.br/motrix/origens.htm 
 

     Figura 11 – Teclado Amigo 
Fonte: Galvão Filho, 2009, p. 193 
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Figura12: Rata Plaphoons 
Fonte: Galvão Filho, 2009, p. 194 

Rata Plaphoons – É um software espanhol gratuito, de autoria de Jordi Lagares, e que se 

encontra disponível para download gratuito8 na internet, Galvão Filho (2009, p.194). O papel 

deste software é controlar a movimentação do mouse. Onde o usuário não precisa mover o 

mouse, basta apenas indicar a ação que deseja realizar com ele. 

Para utilizá-lo o usuário deve usar um pulsador (de cabeça, de pé, de sopro, etc.) que indique a 

ação do mouse que queria realizar em cada momento (Disponível em: http://rata-

plaphoons.programasejogos.com/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 RELAÇÃO DAS TA COM AS VARIÁVEIS DA ANÁLISE FUNCIONAL DO 

COMPORTAMENTO 

 

 

As tecnologias assistivas digitais possuem variáveis de uso e os educandos com NEE 

possuem variáveis conforme a análise funcional do comportamento. Conforme a literatura 

relaciona-se a seguir as TA e os comportamentos como proposições ao uso no ensino-

aprendizagem da escrita aos educandos com limites motores à escrita. 

 

 

 

                                                   
8 http://www.lagares.org ou http://www.xtec.cat/~jlagares/f2kesp.htm (acompanha arquivo tutorial). 
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ITENS VARIÁVEIS 
COMPORTAMENTO 

Geral Escrita 

 

 

 

Teclado colméia 

 

Localizar e manter as  

perfurações dos sinais e 

letras sobre as mesmas 

teclas do teclado 

Pessoas com NEE na 

coordenação manual 

possa digitar com menor 

possibilidade de teclar 

mais de uma tecla. 

 

Disfunção manual; 

 

Força na teclagem. 

 

 

Teclar uma letra por 

vez, formando palavras, 

orações e textos; 

Copiar do quadro e 

livro com maior 

agilidade. 

 

 

 

 

 

 

Teclado de 

Conceito 

 

Caso o usuário devido à 

limitação motora não 

conseguir pressionar 

duas teclas ao mesmo 

tempo, por exemplo 

(Shift + a). Neste 

teclado o usuário 

pressiona primeiro o 

Shift e em seguida clica 

na letra escolhida.   

 

Disfunção manual; 

 

Força na teclagem; 

 

Dificuldade em apertar 

duas teclas 

simultaneamente; 

 

Dificuldade na utilização 

do mouse. 

 

Fornece facilidade na 

escrita de palavras e 

textos, principalmente 

quando há necessidade 

de utilizar combinação 

de teclas e quando há 

necessidade de uso do 

mouse. 

 

 

Roller Mouse 

 

Clica-se na tecla da 
direita ou esquerda 
(todas as teclas possuem 
a mesma função de um 
mouse convencional). 
Para duplo e meio 
clique, são utilizadas 
teclas especiais. 

Disfunção manual, 

impossibilitando que o 

usuário segure e 

movimente o mouse; 

Permite a pessoas com 

NEE motora utilizar o 

mouse no processo de 

desenvolvimento da 

escrita. 

Quadro 01 – Relação das TA com a análise funcional do comportamento para a escrita    “continua” 
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Mouse Especial 

 

Clique nos botões da 

direita ou esquerda (que 

possui a mesma função 

de um mouse 

convencional) para 

executar alguma função, 

com o cursor do mouse 

no computador.  

 

Disfunção manual, 

impossibilitando que o 

usuário segure e 

movimente o mouse 

convencional; 

 

 

Permite a pessoas com 

NEE motora utilizar o 

mouse no processo de 

desenvolvimento da 

escrita; 

 

 

 

 

 

 

 

Magic Key 

 

 

 

È ligada uma WEB 

CAN ao computador, 

que captura as imagens 

e repassa para aplicação 

desenvolvida, com a 

finalidade do usuário 

controlar o cursor do 

mouse por meio do 

piscar dos olhos. 

 

Disfunção manual, 

impossibilitando que o 

usuário utilize o mouse. 

 

Permite a pessoas com 

NEE motora controlar o 

cursor do mouse, 

apenas com o piscar dos 

olhos. Facilitando ao 

aluno utilizar os 

componentes que 

auxiliam na escrita. 

 

 

 

 

Eugênio 

 

 

 

Ao usuário começar a 

digitar o software vai 

sugerindo palavras, 

permitindo assim que o 

usuário vá completando-

as. 

 

Disfunção manual; 

 

Força na teclagem. 

 

Copiar do quadro e 

livro com maior 

agilidade, uma vez que 

o software facilita o 

processo da escrita. 

 

 

 

Motrix 

 

 

Através de comandos de 

voz falados no 

microfone pelo usuário, 

o software auxilia o 

aluno na escrita,  

comunicação e leitura. 

 

Disfunção manual 

impossibilitando uso do 

teclado e mouse. 

 

 

 

Facilita o processo de 

desenvolvimento da 

escrita, uma vez que, o 

usuário utiliza o 

computador por meio de 

comandos de voz. 

 

 

 

 Quadro 01 – Relação das TA com a análise funcional do comportamento para a escrita    “continuação”  
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Teclado Amigo 

 

 

 

Um cursor se move 

automaticamente sobre 

elementos na tela 

(figuras, letra do 

alfabeto, etc.), no qual 

por meio de um 

acionador conectado ao 

membro sobre o qual o 

Usuário tem controle, 

escolhe a opção 

desejada.  

 

Disfunção manual 

impossibilitando uso do  

 

teclado e mouse. 

 

 

Facilita o processo de 

desenvolvimento da 

escrita. Uma vez que, 

possibilita maior 

agilidade do usuário 

com o computador. 

 

 

 

 

Rata Plaphoons 

 

 

O usuário indica a 

função que deseja 

realizar com este 

software, seja função de 

clique duplo, clique 

simples (tanto com 

botão direito, como com 

esquerdo).  

 

Disfunção manual 

impossibilitando uso do 

mouse. 

 

 

Permite a pessoas com 

NEE motora utilizar o 

mouse no processo de 

desenvolvimento da 

escrita; 

 

 

 

Por meio do levantamento das variáveis de uso das TA, como das variáveis 

comportamentais do aluno com limites motores para escrita, buscou-se demonstrar a relação 

da análise funcional, na qual temos um estímulo (o uso das TA, nas salas de ensino regular), e 

uma resposta (facilidade no desenvolvimento na aprendizagem da escrita), mediante o 

comportamento do aluno com limites motores. 

Desta maneira, busca-se contribuir para uma formação inicial e em serviço nos 

sistemas de ensino, em cursos de formação docente, nas Universidades. Esse quadro 

considera-se, um veículo de possibilidades, sem, no entanto, pensar em esgotá-las nesta 

pesquisa. 

 

Quadro 01 – Relação das TA com a análise funcional do comportamento para a escrita    “continuação” 



37 
 

 
 

6     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Na pesquisa constatou-se que muitas destas TA são desconhecidas na formação 

inicial de professores e nas escolas, durante a busca destes na literatura. Portanto, foi 

necessário o levantamento das TA, abordando seus nomes e fontes, bem como, quando usá-

las para determinados comportamentos e seu potencial para usá-las com crianças e jovens 

com limitação motora, na aprendizagem da escrita em ambiente educacional regular.  

No decorrer da pesquisa realizou-se uma conceituação de temas da literatura, 

relacionando-os para fundamentar e posicionar as TA nos debates sobre inclusão de crianças e 

jovens com NEE. Apresentou-se uma lista de tecnologias assistivas acessíveis no mercado 

para a aprendizagem da escrita de alunos com NEE motoras, considerando ao final desta que, 

existem limites além do conhecimento de sua existência, sendo estes: de busca de 

financiamento pelos sistemas de ensino e financeiros dos pais, de compromisso político para o 

uso e da formação docente nos cursos de licenciatura. 

Nessa busca de socializar, a pesquisa propôs algumas TA para alunos com NEE 

motoras, conforme a literatura, tendo como referência uma análise funcional do 

comportamento, contribuindo para a socialização destes juntos aos professores formadores e 

em formação, bem como aos gestores. 

Considerou-se como desafio na pesquisa fomentar o uso das TA nas escolas, sabendo 

que o seu acesso seria por políticas inclusivas, tanto em educação como em tecnologias, sendo 

essa disseminação uma proposta para as políticas de inclusão digital nacional, para se garantir 

acesso e permanência dos educandos na escola com qualidade em educação. 

Recomenda-se que essas TA e outras sejam mais detalhadas pela Didática e suas 

metodologias, pelas Teorias da Aprendizagem e processos avaliativos no planejamento e na 

ação, ampliando e reconhecendo sua função inclusiva, de apropriação de direitos até então 

negados, pela sua inexistência nos sistemas de ensino. 

Logo, essa pesquisa além do levantamento das TA, chamou a atenção de gestores em 

educação para tecnologias atuais que dariam maior dignidade as crianças e jovens com NEE 

de se incluírem no mercado de trabalho mais qualificados, devido a ter tido mais chances de 

qualificação, acompanhando melhor a proposta educacional de sala de aula durante sua 

escolaridade. 
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