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RESUMO 
 

Através de leituras, pesquisas e análises de algumas obras de diferentes 

autores, dentre eles Filho (2009) e Sonza (2008), pretendeu-se no presente 

trabalho argumentar aspectos relevantes sobre o tema abordado mantendo 

assim o foco na Tecnologia Assistiva e nos processos de inclusão sócio-digital de 

alunos deficientes. Ao qual, percebe-se que apesar de nova a Tecnologia 

Assistiva vem acompanhando os grandes avanços tecnológicos e tornando-se 

uma eficaz ferramenta para a inclusão de pessoas deficientes em ambiente 

escolar, assim como na sociedade. Para levantamento dos dados fizemos 

aplicação de uma entrevista com questões sobre a inclusão sócio-digital de 

alunos deficientes e depois foi feita análise de conteúdo das respostas obtidas. A 

entrevista foi aplicada com algumas gestoras e professoras de algumas escolas 

que tem conceito de inclusivas na cidade de Garanhuns - PE, objetivando assim 

obter dados significantes para poder fomentar minha pesquisa e contextualizar 

sobre o tema do presente trabalho. 

 

Palavras-chave: Tecnologia Assistiva, Inclusão, acessibilidade, diversidade 

humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

Through readings, research and analysis of some works by different authors, 

among them Filho (2009) and Sonza (2008), we sought to argue in this paper 

important aspects about the topic thus keeping the focus on Assistive 

Technology and processes socio-digital inclusion of disabled students. To which, 

one realizes that despite the new Assistive Technology has been tracking the 

major technological advances and becoming an effective tool for the inclusion of 

disabled people in the school environment as well as in society. And that by 

applying an interview content analysis through a questionnaire on inclusive 

education, assistive technology and the socio-digital inclusion of disabled 

students with some managers and teachers of some schools with inclusive 

concept in the city of Garanhuns – PE, thus aiming to obtain meaningful data in 

order to promote and contextualize my research on the topic of this work. 

 

Keywords: Assistive Technology, Inclusion, Accessibility, human diversity. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A Tecnologia Assistiva ainda é considerada como um termo novo, porém 

pesquisas, trabalhos e projetos avançam gradativamente nesta área, o que 

fortalece cada vez mais o conceito de inclusão, softwares livres e de fáceis 

adaptações são encontrados facilmente na internet, assim como recursos 

órteses e próteses que podem ser construídos com mínimos recursos e 

venham a favorecer o trabalho das pessoas que estão empenhadas no serviço 

de inclusão social e digital de pessoas deficientes e o acervo continua a 

crescer. 

Já temos no Brasil um acervo considerável, e em acelerado 
crescimento de recursos tecnológicos que permitem aperfeiçoar 
a qualidade das interações entre pesquisadores, clínicos, 
professores, alunos e pais na área da Educação Especial, bem 
como de aumentar o rendimento do trabalho de cada um deles 
(CAPOVILLA, 1997). 

 

Compreende-se então que acrescentar em ambiente escolar a Tecnologia 

Assistiva, para inclusão de alunos deficientes e assim garantir que os 

mesmos possam estudar e interagir com o mundo digital tecnológico, sem 

nenhuma forma de exclusão, para que assim a sociedade da informação seja 

também uma sociedade da inclusão, onde alunos deficientes interajam com a 

internet e que possam trabalhar como qualquer pessoa indiferente de suas 

limitações. 

Então buscar novas alternativas de atendimento aos alunos deficientes 

inserindo recursos e ferramentas tecnológicas no ambiente escolar é 

bastante significativo, pois em diversas situações as limitações poderão ser 

superadas com o uso da Tecnologia Assistiva, as quais permitem seu acesso e 

acessibilidade ao computador e ao maravilhoso mundo que a tecnologia nos 

proporciona, como interação comunicação acesso a dados e informação 

relevantes ao cotidiano escolar. 

Grande quantidade de pessoas no mundo tem algum tipo de deficiência 

seja ela física, sensorial ou mental que limita suas habilidades para 

atividades diárias, daí surge à preocupação com a democratização e inclusão 

de pessoas deficientes em ambientes que utilizem a tecnologias da 
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informação e comunicação para fins educacionais, pois um dos problemas 

mais críticos enfrentados por pessoas deficientes, diz respeito a sua inserção 

em ambiente escolar e sua formação profissional, como base para a inserção 

no trabalho e integrando-o a sociedade. 

O presente trabalho visa analisar trabalhos, artigos e projetos sobre a 

Tecnologia Assistiva como uma forma de inclusão sócio-digital de alunos 

deficientes em ambiente escolar, para tal esse trabalho é descrito como uma 

pesquisa exploratória de cunho bibliográfico, com pesquisa de campo com 

análise de conteúdo e levantamento de dados por meio de entrevista, assim 

se tornando uma pesquisa Qualitativa. 

“A abordagem qualitativa de um problema, além de ser uma 
opção do investigador, justifica-se, sobretudo, por ser uma 
forma adequada para entender a natureza de um fenômeno 
social.” (Richardson, 2008). 

 

O presente trabalho está organizado baseado nos objetivos gerais e 

específicos em quatro capítulos, o primeiro capítulo aborda sobre a 

concepção de inclusão social e digital, tanto em ambiente escolar quanto na 

sociedade, o segundo capítulo trabalha o conceito de educação inclusiva: 

concepções, princípios e legislações enfatizando o processo sobre tal inclusão 

de alunos deficientes, o terceiro capítulo relata sobre a Tecnologia Assistiva e 

seu papel perante a inclusão social e digital de pessoas deficientes, enfim o 

quarto capítulo relata sobre os resultados e a obtenção e análise de dados 

significantes sobre a Tecnologia Assistiva em ambiente escolar e os 

processos de inclusão sócio-digital de alunos deficientes nestes ambientes, 

dados esses consideráveis que venham a fundamentar minha pesquisa. Para 

tal o conteúdo foi obtido através de entrevista com professoras e gestoras de 

instituições de ensino da cidade de Garanhuns - PE. 
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2. INCLUSÃO SOCIAL E DIGITAL 

 
A inclusão social oferece aos menos favorecidos oportunidades de 

acesso, através de um conjunto de ações combatendo a exclusão da vida em 

sociedade e do acesso a bens e serviços, evidenciando não as limitações do 

individuo, mas sim seus potenciais, tornando assim, a sociedade mais 

democrática perante todos os cidadãos. Para as pessoas deficientes tudo isso 

também é valido, apesar de que é a sociedade na maior parte das vezes, que 

definirá como incapacidade a deficiência, e o individuo deficiente que sofrerá as 

consequências de tal definição. Segundo Renata Vilella (2008) “É preciso 

entender que as pessoas deficientes querem, antes de tudo, inclusão e direitos”. 

 Partindo de tal princípio incluir socialmente é garantir que o individuo 

tenha acesso a todos direitos e deveres da sociedade sem qualquer forma de 

exclusão respeitando todas as diferenças e valorizando a diversidade humana, 

incluindo assim, pessoas em espaços públicos, escolas, mercado de trabalho, 

adaptando-se para acolher e promover condições acessíveis para todos os 

cidadãos, com ou sem deficiências.  

Oportunizar o acesso ao mundo virtual a todos os atores sociais 
é premissa básica para uma sociedade que preconize a 
participação ampla de todos os seus cidadãos, o respeito às 
diferenças e à igualdade de oportunidades (SONZA, 2008, p 
20).  
 

Incluir pessoas socialmente em ambientes educacionais através da 

tecnologia, onde o computador assume papel de complementação, 

aperfeiçoamento e possível mudança na qualidade de ensino, possibilitando 

uma melhora nesses ambientes, diversificando-os e os tornando mais 

inclusivos, para que pessoas deficientes e não deficientes possam gozar de um 

espaço onde possam interagir, estudar, trabalhar e etc. usufruindo de algo que 

já esta assegurado por lei e consta na Constituição Federal do Brasil (art. 208, 

III): 

§ 2o  O atendimento educacional especializado deve integrar a 
proposta pedagógica da escola, envolver a participação da 
família para garantir pleno acesso e participação dos 
estudantes, atender às necessidades específicas das pessoas 
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público-alvo da educação especial, e ser realizado em 
articulação com as demais políticas públicas; 

Art. 3o  São objetivos do atendimento educacional especializado: 

I - prover condições de acesso, participação e 
aprendizagem no ensino regular e garantir serviços de apoio 
especializados de acordo com as necessidades individuais dos 
estudantes; 

II - garantir a transversalidade das ações da educação 
especial no ensino regular; 

III - fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e 
pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino e 
aprendizagem; e 

IV - assegurar condições para a continuidade de estudos 
nos demais níveis, etapas e modalidades de ensino. (CFB Art. 
208) 

Assim, como no Estatuto da Pessoa com deficiência: 

Art. 40. É direito fundamental da pessoa com deficiência à 
educação, a fim de garantir que a mesma atinja e mantenha o 
nível adequado de aprendizagem, de acordo com suas 
características, interesses, habilidades e necessidades de 
aprendizagem.  

Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da 
comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação de 
qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda 
a forma de negligência, discriminação, violência, crueldade e 
opressão escolar. 

 

Infelizmente pensava-se erroneamente em inclusão digital, como apenas 

em o acesso a computadores para que as pessoas pudessem utilizar a ferramenta 

ou ao letramento digital, onde incluíam-se alunos em um ambiente com acesso 

ao computador ou como em alguns projetos em que os alunos ganhariam 

notebooks para o uso pessoal e capacitando-os apenas tecnicamente para o uso 

básico da ferramenta, sem o fato de ensinar corretamente a utilizar o 

computador para seu beneficio e dos demais envolvidos e sem a real capacitação 

de professores para poder incluir a ferramenta em suas aulas no processo de 

ensino – aprendizagem, acesso a informação, comunicação, entretenimento, 

entre outros da sociedade digital. O processo de inclusão social e digital dá 
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destaque à intuição, o lógico, o sensorial e aos aspectos afetivos e sociais dos 

alunos deficientes para que desenvolvam suas habilidades e potencialidades 

equiparando assim suas condições e induzindo assim a inclusão social a partir 

da digital garantindo que pessoas deficientes tornem-se inclusas em todos os 

ambientes, ampliando seu acesso à informação em formato digital, promovendo 

uma cidadania mais informada, educada e ativa, garantindo mais autonomia e 

vida independente delas, essas ações que dizem respeito à inserção do cidadão 

por meio do aprendizado, ofertando-lhe habilidades necessárias para o uso da 

tecnologia e o acesso a informação são consideradas como inclusão digital, que 

ao longo dos anos vem crescendo gradativamente com o aumento do acesso as 

tecnologias e os grandes avanços tecnológicos que propiciam uma maior 

abrangência e inclusão de deficientes em qualquer ambiente como em escolas 

com a educação inclusiva sem nenhuma forma de exclusão e com o auxilio da 

Tecnologia Assistiva. 

3. EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

3.1. CONCEPÇÕES 

 

O processo de inclusão das pessoas deficientes em ambiente escolar sem 

nenhuma forma de restrição, visando estender ao máximo a capacidade da 

pessoa deficiente na escola é conhecido como Educação Inclusiva, onde todas as 

pessoas deficientes têm direito a sua integração, escolarização e ao processo de 

inclusão social. 

A educação inclusiva deve integrar pais, alunos, escola e comunidade 

para que possa alcançar uma melhor obtenção de resultados plenos sobre o 

acesso de pessoas deficientes à escola dando maior privilégio as relações sociais 

entre todos os envolvidos, de forma que a escola possa oferecer um acesso físico 

facilitado a todos seus alunos deficientes incluindo-os em salas com os demais 

alunos ou em salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE), nas quais 

esses alunos desfrutam de recursos de acessibilidade, equipamentos específicos, 

mobiliário adequado, materiais didáticos e pedagógicos e o auxilio de 

professores capacitados para o seu atendimento. 
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Porém, o acesso dos alunos deficientes é muitas vezes dificultado por não 

conseguir se matricular em escolas próximas a sua casa, o que ajudaria bastante 

na inclusão desses alunos, pois evitaria problemas de deslocamento, que muitas 

vezes tem inviabilizado a inclusão dessas pessoas e o acesso ao processo de 

ensino e aprendizagem. Na educação inclusiva a escola propicia ao cidadão que 

amplie seus horizontes, conhecimentos e sua relação com o mundo, dando 

maior ênfase ao núcleo familiar do indivíduo, sua realidade e a realidade das 

demais pessoas, a educação inclusiva e a acessibilidade neutralizam as barreiras 

da deficiência e incluem as pessoas em um ambiente totalmente diversificado, 

abrangente e rica para a aprendizagem e inclusão, Tendo como paradigma o 

educar para que os alunos deficientes tenham uma maior autonomia, 

independência e liberdade para agir, pensar e construir seus próprios 

conhecimentos. 

A escola deve fomentar princípios para que todos os alunos deficientes ou 

não, tenham acesso a uma educação de qualidade, valorizando suas diferenças, 

o trabalho em equipe e a participação de todos os envolvidos e a comunidade 

nesse contexto escolar, para que a escola passe de uma escola tradicional para 

uma escola inclusiva através de transformações que os grandes avanços 

tecnológicos e o desenvolvimento da sociedade atual tanto na educação como 

nas demais áreas vem propiciando para que a escola assim, como as demais 

instituições possam integrar todos os cidadãos sem nenhuma forma de 

exclusão, como nas empresas que incluem deficientes no seu corpo de 

funcionários dando-lhes oportunidade para o crescimento profissional e social, 

assim a escola partindo desse princípio vem aprimorando-se para atender as 

diferenças, dando suporte e priorizando a igualdade para que todos os alunos 

exerçam seu direito a educação indiferente de ser em salas de Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) ou nas salas de ensino regular. 

 

“A transformação da escola é uma exigência do nosso tempo, 
uma exigência das novas dinâmicas e relações sociais presentes 
nos dias de hoje, e a inclusão situa-se, nesse contexto, tanto 
como causa, quanto como consequência dessas mudanças.” 
(GALVÃO FILHO, 2008, p.103). 
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Transformações essas, não apenas arquitetônicas, como construções de 

rampas de acesso e eliminação de barreiras, mas sim em seu contexto de 

construção e desenvolvimento de uma lógica inclusiva e de acesso a todos os 

seus alunos indiferente de ser ou não deficiente ou de qual a sua deficiência, 

como auditiva, visual, física, motora, múltipla, intelectual, visual e etc., mas 

visando potencializar todas as capacidades dos alunos e não os restringindo por 

suas limitações. 

3.2. PRINCÍPIOS E LEGISLAÇÃO 

 

A educação inclusiva teve seu “alavanque” quando foi adotada uma 

estrutura de ação na cidade de Salamanca, Espanha na Conferencia Mundial de 

Educação Especial entre os dias de 07 e 10 de junho de 1994, quando as 

declarações das Nações Unidas culminaram em um documento com regras e 

padrões sobre equalização de oportunidades para pessoas com deficiência, 

garantindo que pessoas deficientes tenham direito e acesso a educação, assim 

como as demais pessoas sem nenhuma forma de descriminação ou exclusão e 

que a educação torne-se prioridade para todos como citado nos parágrafos 

abaixo retirados da DECLARAÇÃO DE SALAMANCA: Princípios, Políticas e 

Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais: 

 

8. Dentro das escolas inclusivas, crianças com necessidades 
educacionais especiais deveriam receber qualquer suporte 
extra-requerido para assegurar uma educação efetiva. Educação 
inclusiva é o modo mais eficaz para construção de solidariedade 
entre crianças com necessidades educacionais especiais e seus 
colegas. O encaminhamento de crianças a escolas especiais ou a 
classes especiais ou a sessões especiais dentro da escola em 
caráter permanente deveriam constituir exceções, a ser 
recomendado somente naqueles casos infrequentes onde fique 
claramente demonstrado que a educação na classe regular seja 
incapaz de atender às necessidades educacionais ou sociais da 
criança ou quando sejam requisitados em nome do bem-estar 
da criança ou de outras crianças. 
17. A prática de desmarginalização de crianças portadoras de 
deficiência deveria ser parte integrante de planos nacionais que 
objetivem atingir educação para todos. Mesmo naqueles casos 
excepcionais em que crianças sejam colocadas em escolas 
especiais, a educação dela não precisa ser inteiramente 
segregada. Frequência em regime não integral nas escolas 
regulares deveria ser encorajada. 
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Provisões necessárias deveriam também ser feitas no sentido de 
assegurar inclusão de jovens e adultos com necessidade 
especiais em educação secundária e superior bem como em 
programa de treinamento. Atenção especial deveria ser dada à 
garantia da igualdade de acesso e oportunidade para meninas e 
mulheres portadoras de deficiências. 
 
 

Tal forma de inclusão está assegurada por lei, onde se considera como o 

conjunto de recursos educacionais que buscam estratégias que dão apoio e 

estejam à disposição de todos os alunos, oferecendo-lhes diferentes alternativas 

de atendimento e inserção de alunos em ambiente escolar tanto em salas de 

Atendimento educacional Especial (AEE), quanto em salas de ensino regular, 

assim como na sociedade. Tornando, assim a sociedade mais democrática e 

incentivando a tornar as escolas um espaço de inclusão social, como consta na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional como no citado artigo abaixo: 

 

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será 
efetivado mediante a garantia de: 
III – atendimento educacional especializado gratuito aos 
educandos com necessidades especiais, preferencialmente na 
rede regular de ensino; (LDB, 9.394/96). 
 

Nesse contexto, A escola é o lugar onde começa a luta das pessoas 

deficientes e de seus familiares pelos direitos de igualdade na sociedade e esses 

direitos também são conquistados pela educação, a inclusão é de todos, sem 

rótulos ou discriminação, a educação inclusiva é a educação que visa reverter à 

exclusão, criando também condições, espaços e estruturas para uma grande 

diversidade de pessoas e para as pessoas deficientes, está inclusão também se dá 

com o auxilio de algo que está crescendo gradativamente e tornando-se um forte 

aliado na inclusão das pessoas deficientes na escola a Tecnologia Assistiva, que 

valoriza a diversidade humana e auxilia no processo de inclusão. 

4. TECNOLOGIA ASSISTIVA. 
 

Compreende-se como Tecnologia Assistiva toda e qualquer ferramenta, 

recurso ou processo utilizado para proporcionar uma maior independência e 

autonomia à pessoa com deficiência ou dificuldades. Também o instrumento de 
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mediação para auxiliar as pessoas deficientes no ambiente e na construção de 

conhecimentos, amplificando os sentidos na interação com o meio, dando 

ênfase a as ações e interações do interagente com pessoas, máquinas, animais, 

no ambiente e etc. elevando assim suas capacidades de desenvolvimento, 

locomoção, comunicação, movimento e aprendizagem que venham a ser 

prejudicadas pela deficiência, tais ferramentas principiam dos mais simples 

artefatos, como óculos, folhas fixadas sobre uma mesa, bengala, um lápis 

engrossado até os mais diversificados softwares de computador que visam à 

acessibilidade, interação e comunicação que alargam os horizontes levando o 

mundo, de certa forma imaginada, para dentro da sala de aula, melhorando 

capacidades intelectuais tais como a criatividade e a eficácia. 

A Tecnologia Assistiva engloba e auxilia pessoas em diferentes áreas, 

como em atividades domesticas mobilidade, lazer, terapia e tratamento, 

comunicação entre outras atividades, na sala de aula os recursos devem ser 

disponibilizados de acordo com a necessidade de cada aluno para que tais 

materiais venham a favorecer o desempenho autônomo e independente em 

tarefas de rotina como escrever, ler, alimentar-se, comunicar-se, cozinhar, 

vestir-se entre outras atividades, assim, nesse auxilio constam: 

As Órteses ou adaptações físicas; que podem ou não ser fixadas ao corpo 

do usuário e auxiliam-no no cotidiano tanto social quando no escolar, 

facilitando sua interação com o computador, a sala de aula, os demais alunos e 

etc., favorecendo o desempenho autônomo e independente em tarefas rotineiras 

e cotidianas. 

Dentre alguns exemplos de órteses e adaptações físicas estão: 

 O capacete com ponteira, onde a haste fica fixada a cabeça e auxilia as 

pessoas deficientes na escrita e/ou digitação (figura 1). 
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.  
Figura 1: Capacete com ponteira. 

Fonte: http://intervox.nce.ufrj.br/~beatriz/microfenix/tecno.htm 

 

 O estabilizador de punho com abdutor de polegar que auxilia na digitação 

(Figura 2). 

 

 
Figura 2: estabilizador de punho 

Fonte: http://www.galvaofilho.net/assistiva/assistiva.htm 

 

 A pulseira de peso que reduz movimentos involuntários causados pela 

flutuação do tônus facilitando tanto à escrita, alimentação e digitação 

(Figura 3). 
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Figura 3: pulseira de punho. 

Fonte: Fonte: http://professoramarciavaleria.blogspot.com.br/2011/02/paralisia-cerebral-
tecnologia-e.html 

 

 

 A tesoura adaptada para auxilio em algumas atividades em que a pessoa 

deficiente possa maneja-la de acordo com suas habilidades (Figura 4). 

 

 
Figura 4: Tesoura Adaptada. 

Fonte: http://aee2013lucila.blogspot.com.br/2013/09/assistiva-adaptadas-tesoura-
adaptada.html 

 

 O lápis engrossado para auxilio na escrita, e o engrossador também pode 

ser utilizados em talheres para auxilio na alimentação (Figura 5). 
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Figura 5: Lápis engrossado. 

Fonte: http://zila.pbworks.com/f/engrossador+de+l%C3%A1pis.bmp 
 

Os aparelhos e hardwares; os recursos do computador ou os hardwares 

adaptados, em que os componentes físicos podem ser construídos 

especialmente ou adaptados para a utilização e acesso de pessoas deficientes. 

Dentre os exemplos de aparelhos e hardwares adaptados estão: 

 A colmeia de acrílico, uma placa com furos iguais as teclas do 

computador que podem ou não ser dispostas com tampões para 

algumas teclas, auxiliando pessoas que tenham dificuldades com 

movimentos involuntários pressione teclas indesejadas e na 

coordenação motora (Figura 6). 

 

 
Figura 6: Colmeia de acrílico. 

Fonte: http://acessibilidade.bento.ifrs.edu.br/projeto-05.php 
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 Switch Mouse, dispositivo que realiza as mesmas funções do 

Mouse convencional, possui sete acionadores de toque, podendo 

ser disposta conforme as habilidades do usuário (Figura 7). 

 

 
Figura 7: Switch Mouse. 

Fonte: http://intervox.nce.ufrj.br/~beatriz/microfenix/tecno.htm 

 

 Roller Mouse, dispositivo que substitui o Mouse com apenas dois 

roletes para controle direcionais do curso e teclas para cliques 

simples e duplo. (Figura 8). 

 

 
Figura 8: Roller Mouse. 

Fonte: http://intervox.nce.ufrj.br/~beatriz/microfenix/tecno.htm 

 

 O teclado reposicionado para digitação com o pé para pessoas sem 

movimento ou os membros superiores (Figura 9). 
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Figura 9: Teclado Reposicionado. 

Fonte: http://www.galvaofilho.net/assistiva/assistiva.htm 
 
 

Os softwares especiais; programas de computador que facilitam e 

possibilitam uma melhor interação do usuário com a máquina e demais 

componentes da sua interação. 

Alguns exemplos de softwares especiais para auxilio e inclusão: 

 As Opções de acessibilidade do Windows, muita vezes desconhecido, mas 

é  um recurso utíl e disponivel facilmente, inclui diversas modificações 

nas configurações do computador, em que este possa ser adaptado de 

acordo com as necessidades do usuario (Figura 10). 

 

 
Figura 10: Opções de Acessibilidade do Windows (Lupa). 

Fonte: http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/make-screen-items-bigger-
magnifier#1TC=windows-7 
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Figura10.1: Opções de Acessibilidade do Windows (Narrador). 

Fonte: http://windows.microsoft.com/pt-br/windows7/products/features/accessibility 
 

 
Figura 10.2: Opções de Acessibilidade do Windows (Teclado Virtual). 

Fonte: http://windows.microsoft.com/pt-br/windows7/products/features/accessibility 
 

 O Dosvox, Sistema Operacional que permite a utilização e realização de 

trabalhos em microcomputador comum por pessoas deficientes visuais, 

dando maior independencia em questões de estudo e trabalho (Figura 

11). 

 

 
Figura11: SO Dosvox. 

Fonte: http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox/ferramentas.htm 
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 Virtual Vision 8, sintetizador de voz que dá autonomia para que 

deficientes visuais utilizem o Sistema Windows, o Oficce e o Internet 

Explores através da leitura de menus e telas dos programas (Figura 12). 

 

 
Figura 12: Virtual Vision. 

Fonte: http://www.virtualvision.com.br 

 

 Dicionario de LIBRAS, dispositivo online que ao escrever a palavras ou 

texto o sistema faz a tradução para LIBRAS (Figura 13). 

 

 
Figura 13: Dicionário de LIBRAS. 

Fonte: 
http://www.dicionariolibras.com.br/website/index.asp?novoserver1&start=1&endereco

_site=www.dicionariolibras.com.br&par=&cupom=&email= 
 

 Braille Translator, ferramenta gratuita online que traduz textos para o 

Braille, muito fácil e os textos podem ser impressos tanto em impressoras 
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normais para depois furar os pontos quanto em impressoras especiais 

para Braille (Figura 14). 

 

 
Figura 14: Braille Translator. 

Fonte: http://www.brailletranslator.org 
 

 HeadMouse, software em que o usuario utiliza o rosto como Mause do 

computador , o software reconhece o rosto do usuario pela webcam. 

Onde os movimentos do rosto, olhos e boca fazem as funções do Mause 

normal (Figura 15). 

 

 
Figura 15: HeadMouse. 

Fonte: http://www.materiaincognita.com.br/headmouse-o-mouse-virtual-gratuito-
para-portadores-de-deficiencia/#axzz3Jf6ZSKkM 
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 JAWS, programa de computador que auxilia deficientes visuais fazendo a 

leitura das telas do computador e um sintetizador de voz que reconhece 

os comenados do usuario, até a própria instalação do aplicativo e 

inteiramente falada (Figura 16). 

 

 
Figura 16: JAWS. 

Fonte: http://www.freedomscientific.com/Products/Blindness/JAWS 
 

 Hand Talk, aplicativo Mobile que converte arquivos de áudio, textos e 

imagens para a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), auxilia as pessoas 

surdas na comunicação e ensina a todos interessados sinais da língua 

(Figura 17). 

 

 
Figura 17: Hand Talk. 

Fonte: http://www.handtalk.me 

 

 Livox, aplicativo que converte textos em símbolos e figuras auxiliando 

pessoas que tenham deficiencia intelectual (Figura 18). 
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Figura 18: Livox. 

Fonte: http://www.agoraeuconsigo.org 
 

Tais elementos tornam o computador acessível, como os teclados 

modificados, os leitores de telas, os softwares que aumentam o tamanho das 

informações, softwares de reconhecimento de voz, mouses especiais e etc., 

auxiliando os alunos e facilitando sua interação e mobilidade na sala de aula 

com os demais alunos e etc.. 

“É importante salientar, portanto, que Tecnologia Assistiva, no 
seu sentido mais amplo, vai além da mera consideração de 
artefato ou ferramenta, para abarcar, também, a idéia de 
metodologias, processos ou serviços.” (GALVÃO FILHO, 2008, 
p.27). 

 

Partindo de tais princípios, onde os constantes avanços tecnológicos 

caminham na direção de tornar a vida mais fácil, em que fazemos uso da 

tecnologia em ferramentas desenvolvidas com o intuito de simplificar atividades 

corriqueiras, como os televisores, controles remotos, impressoras, 

computadores, automóveis, celulares e etc.. E no meio escolar as tecnologias 

não podem ser ignoradas, pois os alunos de forma indireta ou direta, já tem 

constante contato com elas, utilizando-as para diversas finalidades e a educação 

inclusiva deve vislumbrar essas questões, questões essas em que o conceito de 

Tecnologia Assistiva pode ser entendido como acesso para proporcionar a 

pessoa deficiente independência, autonomia e qualidade de vida ampliando 

suas capacidades e dando possibilidades de acesso a dispositivos 

computacionais nas mais diversas atividades e maior autonomia, deixando mais 
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evidente o potencial de desenvolvimento e aprendizagem dos mesmos, 

indiferente de suas limitações. Partindo deste conceito a concepção de 

Tecnologia Assistiva em sala de aula, auxilia o aluno deficiente a romper 

barreiras motoras, cognitivas e sensoriais que por ventura empeçam-no de ter 

acesso às informações e/ou limitem suas expressões sobre conhecimentos 

adquiridos, favorecendo assim, tal acesso e participação ativa dos mesmos em 

projetos pedagógicos, possibilitando a manipulação de objetos de estudo e 

tornando a participação ativa do aluno no desafio de aprendizagem algo 

existente e irrestrito em um ambiente inclusivo e capacitando-o para os desafios 

do mundo que faz cada vez mais uso de tecnologia no cotidiano, em que a escola 

tem papel fundamental para proporcionar a inclusão, pois para a grande 

maioria das pessoas deficientes a escola é o principal espaço de acesso ao 

conhecimento e aos recursos e ferramentas que irão oferecer uma base sólida de 

formação e desenvolvimento. 

5. RESULTADO E DISCURSÃO DE DADOS 

 

A Tecnologia Assistiva vem avançando constantemente garantindo uma 

maior abrangência no sentido de inclusão e acessibilidade, assim como os 

estudos na área que também evoluem e garantem que mais pessoas capacitem-

se e busquem trabalhar com pessoas deficientes, para assim, garantir uma 

inclusão tanto social quanto digital destas pessoas em ambiente escolar, assim 

como na sociedade. 

 Partindo de tal principio foi realizado uma entrevista em 4 (quatro) 

instituições de ensino da cidade de Garanhuns-PE, para levantamento de dados 

buscando obter resultados significativos sobre o uso das Tecnologias Assistivas 

em ambiente escolar e a inclusão sócio-digital de pessoas deficientes neste 

ambiente, para que assim o conteúdo da entrevista possa ser analisado, para 

ressaltar o que foi defendido por alguns autores nesse trabalho. 

 

"a analise de conteúdo é, particularmente, utilizada para 
estudar material de tipo qualitativo (aos quais não se pode 
aplicar técnicas aritméticas). portanto, deve-se fazer uma 
primeira leitura para organizar as ideias incluídas para, 
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posteriormente, analisar os elementos e as regras que as 
determinam.” (RICHARDSON, 2008, p 224). 

 

 Entende-se então que analisar um conteúdo é compreender melhor um 

discurso, aprofundar em suas características para extrair dados e momentos 

mais importantes enfatizando as relações entre as respostas e as teorias 

relevantes que serviram de explicação para as descobertas e conclusões do 

trabalho. 

 Neste caso a entrevista foi realizada com gestoras e professoras que 

trabalham com os alunos deficientes nas instituições que aqui serão nomeadas 

de A, B, C e D, onde o intuito da entrevista seria analisar e descrever os dados 

sobre a inclusão nas respectivas instituições, assim foram formuladas nove (9) 

questões abertas, para que viesse servir de base para posterior análise detalhada 

de todas as questões. 

 A entrevista realizou-se entre os meses de setembro e outubro do ano de 

2014, de forma semi-estruturada, para que as respostas saíssem de maneira 

espontânea, enfatizando a opinião dos entrevistados em relação às perguntas 

elaboradas, em algumas instituições as respostas foram dadas pelas gestoras e 

em outras pelas professoras que trabalham com os alunos deficientes e já 

possuem certa experiência no trabalho de inclusão, onde foi explicada a 

finalidade da entrevista e o assunto abordado, deixando bem claro que 

poderiam responder as perguntas da forma que entendessem ser a melhor. 

 Dando inicio a entrevista a primeira questão levantada foi, “a quantidade 

de pessoas deficientes que estudam na instituição”. Na qual, as professoras das 

instituições A e D responderam que tem mais de trezentos (300) alunos; B tem 

sessenta (60) e a instituição C tem apenas três (3) alunos deficientes. 

Assim ressalto que o número de pessoas deficientes que são atendidas 

nas instituições tende a crescer conforme vão surgindo novas possibilidades de 

inserção dessas pessoas nesses ambientes e um acesso à educação de qualidade 

concentrando-se também na aceitação e valorização das diferenças, respeitando 

o aprender e os valores culturais como visto na DECLARAÇÃO DE 

SALAMANCA: Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades 

Educativas Especiais: 
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27. Crianças com necessidades especiais deveriam receber 
apoio instrucional adicional no contexto do currículo regular, e 
não de um currículo diferente. O princípio regulador deveria ser 
o de providenciar a mesma educação a todas as crianças, e 
também prover assistência adicional e apoio às crianças que 
assim o requeiram. 
30. Para crianças com necessidades educacionais especiais uma 
rede contínua de apoio deveria ser providenciada, com variação 
desde a ajuda mínima na classe regular até programas 
adicionais de apoio à aprendizagem dentro da escola e 
expandindo, conforme necessário, à provisão de assistência 
dada por professores especializados e pessoal de apoio externo. 
 

Enfatizando que todos os alunos têm direito a educação indiferente de 

suas limitações, características, interesses e habilidades que são únicas, onde as 

escolas que possuem uma orientação inclusiva vêm a tornarem-se meios 

eficazes para acolher e prover uma educação efetiva a todos, sem nenhuma 

forma de exclusão indiferente das limitações de seus alunos. 

Em relação à “quais os tipos de deficiências que são atendidas pelas 

instituições”,  

 

 

 

 

Tais respostas confirmam a análise da primeira questão em que todos os 

alunos indiferente de suas condições, limitações e características têm acesso à 

educação e as escolas devem apropriar-se de um currículo inclusivo adaptando-

se para proporcionar aos alunos uma educação de qualidade, neutralizando 

assim as barreiras das deficiências e incluindo os alunos em um ambiente 

diversificado e que estenda todas as suas capacidades sem restrições de suas 

deficiências. 

Em continuação ao questionário foi perguntado “se a escola possui 

laboratório de informática e se os alunos deficientes tem acesso aos 

computadores na instituição”. Todas responderam possuir laboratório e em que 

a maioria diz que os alunos deficientes tem acesso ao computador, apenas uma 

diz que os alunos não tem acesso. A seguir destaco a resposta dada pela 

professora da instituição D. 

A professora da instituição A não especificou a distribuição de quantidade, a 

instituição B atende a mais alunos surdos, a C atende a dois surdos e um 

deficiente físico e D atende a mais alunos com deficiência intelectual, seguido 

de síndrome de Down e autistas. 

"Sim, a instituição tem um laboratório de informática com oito (8) máquinas, 

nas quais os alunos deficientes tem acesso a esses computadores: com 

oficinas terapêuticas e programas educacionais". 
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A resposta da professora lembra o que foi dito por SONZA (2008) 

quando afirma que ambientes que perfazem uso das tecnologias da informação 

que estão em crescente desenvolvimento, possibilitando o acesso à informação 

com maior apoio a processos educativos tornando-se indiferente as limitações 

dos usuários. 

 

“O crescente desenvolvimento das tecnologias da informação 
vem contribuindo para a democratização da utilização dos 
espaços virtuais. Essa disseminação tem possibilitado: apoiar 
processos educativos mais interativos, otimizar um uso mais 
reflexivo para a informação, a comunicação e as trocas 
sociocognitivas entre usuários, oferecer alternativas àqueles que 
possuem dificuldades de horários e deslocamento e viabilizar a 
construção de respostas positivas às especificidades de cada 
usuário.” (SONZA, 2008, p.21). 
 

Sobressaindo que o uso do computador auxilia os alunos em 

determinadas situações e possibilitam maior autonomia e independência em 

atividades acadêmicas, profissionais, domesticas entre outras. O que torna a 

informação acessível a todos os usuários com limitações ou não. 

Dando continuidade ao questionário foi perguntado sobre “a importância 

Tecnologia Assistiva no ambiente escolar e o processo de inclusão social e digital 

de alunos deficientes”, todos enfatizam acreditar na importância da Tecnologia 

Assistiva. E dizem como ela é inclusiva e favorece a superação das limitações. 

Vejamos a resposta dada pela professora da instituição A. 

 

 

 

 

 

 

“sim, pois promove aos estudantes o acesso a as novas oportunidades de 

conhecimento acessíveis as áreas de deficiência, criando espaços para 

interação, comunicação, inclusão. Favorecendo o desenvolvimento dos 

estudantes através de praticas que possibilitem o acesso e a apropriação 

dessas tecnologias.”  
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A resposta acima enfatiza que a Tecnologia Assistiva tornou-se uma 

poderosa e grande aliada para a inclusão social das pessoas deficientes, 

oportunizando acesso ao conhecimento e a ambientes que antes era exclusivo e 

equiparando possibilidades a todos os usuários e que a Tecnologia Assistiva é 

uma forte aliada a todas as instituições de ensino que tendem a ser inclusivas e 

acessíveis aos seus alunos. 

“Dispor de recursos de acessibilidade, a chamada Tecnologia 
Assistiva, seria uma maneira concreta de neutralizar as 
barreiras causadas pela deficiência e inserir esse indivíduo nos 
ambientes ricos para a aprendizagem e desenvolvimento, 
proporcionados pela cultura.” (FILHO, 2009, p 116). 

 

 Outra questão levantada foi “sobre se os professores acreditavam se o uso 

da Tecnologia Assistiva em ambiente escolar poderia auxiliar no processo de 

inclusão social e digital de alunos deficientes”. As professoras das instituições 

questionadas apresentaram que acreditam que a Tecnologia Assistiva é uma 

importante forma de incluir os alunos ao meio digital. Acreditam também que 

pode vir a favorecer a superação das limitações dos alunos. 

 Em analise a tais respostas detenho-me em dizer que a Tecnologia 

Assistiva enquanto instrumento de inclusão e mediação na construção de 

sentidos, tornam acessíveis ambientes escolares e sociais que ampliam as 

capacidades de indivíduos com limitações, dando-lhes novas possibilidades, 

construção de conhecimentos e interação com o meio em que vivem, 

enfatizando o que foi dito e analisado na questão anterior.  

 Diante disso, foi questionado “se as instituições utilizam alguma 

Tecnologia Assistiva para o auxilio dos alunos deficientes no uso do 

computador”. As instituições A, B e D, responderam que fazem o uso de 

Tecnologias Assistivas. Somente a gestora da instituição C, respondeu que não 

faz o uso dessas tecnologias. Pode-se assim destacar que a instituição A, ao 

responder a questão, descreveu que faz o uso de softwares apropriados, que 

foram assim descritos na próxima questão. 

Tais softwares são facilmente encontrados gratuitamente na internet e 

seu desenvolvimento vem crescendo constantemente, o que vem a ser bastante 

significante como recurso e instrumento mediador de inclusão e acessibilidade 

para instituições inclusivas e seus usuários com ou sem limitações. 
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A área dos Softwares Especiais de Acessibilidade é uma das 
áreas nas quais os avanços têm ocorrido de forma mais 
acelerada e cujos resultados são os mais promissores. A cada dia 
surge um novo recurso, muitas vezes dando conta de 
necessidades e barreiras bastante significativas, que até então 
pareciam sem solução. Pessoas com graves comprometimentos, 
de repente, passam a contar com horizontes bem mais amplos 
em termos de atividade, comunicação e participação, por meio 
desses softwares, muitos deles disponibilizados gratuitamente. 
(FILHO, 2009, p 187). 
 

 A outra questão buscou saber se as instituições fazem o uso de softwares 

educativos para pessoas deficientes. A instituição A, B e D, responderam que 

fazem o uso de vários softwares educativos, somente a instituição C, respondeu 

que não utiliza nenhum software. Dentre os softwares citados, destacam-se os 

Softwares educativos on line; Coruja Boo; Clic Jogos; Luna jogos; Programas 

Educacionais do Linux; Dosvox; Geompris; Arie; KindsMouse; AlfaCel; 

Amiguinho Ábaco; e Jogos Educativos. 

O acesso a computadores em conjunto com a internet possibilitam que os 

usuários tenham acesso à informação e possam fazer uso de softwares e jogos 

disponíveis e acessíveis na rede mundial de computadores, o que de certa forma 

favorece e amplia a inclusão. 

Às vezes, não nos damos conta das possibilidades que temos a 
um clique de mouse, a um teclar, a um olhar, ou mesmo, a outro 
movimento voluntário que tenhamos e que nos permita acionar 
as possibilidades sociocognitivas disponibilizadas pela rede 
mundial de computadores. (SONZA 2008, p 26).  
 

E para as pessoas deficientes o mundo tecnológico oferece novas e 

significantes possibilidades, de acordo com o tamanho crescimento em que as 

invenções dos mais variados tipos são disponibilizadas e conjunto com os 

constantes avanços tecnológicos que faz com que o acervo de disponibilidades 

aumente gradativamente nos dias atuais. 

 Na seguinte questão foi perguntado se os “alunos deficientes são inclusos 

socialmente através da tecnologia nas salas com os demais alunos”, dentre as 

instituições questionadas, apenas a gestora da instituição C disse que sim, ou 

seja, que os alunos deficientes são incluídos com os demais alunos em sala de 

aula. 

Para tal a sala de aula deve ser uma extensão dos conceitos sobre 

inclusão das instituições onde o aluno seja incluído destacando-se as suas 
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potencialidades e o processo de ensino - aprendizagem deve fazer parte de um 

contexto globalizado e estar disponível a todos, refletindo assim em uma 

democratização do conhecimento, como forma de enriquecimento contínuo de 

cada um. 

 Em resposta a respectiva questão apenas uma das instituições D diz que a 

família colabora e auxilia no uso das tecnologias 

O que nos faz pensar em quão importante é a família fazer parte no processo de 

inclusão, garantindo assim que a preocupação de quem está nas escolas 

inclusivas, é de fato, garantir a inclusão aos alunos, engajar nos trabalhos 

educacionais e inclusivos, possibilitando uma melhor aprendizagem, 

desenvolvimento, acesso metodologias inclusivas diferencias e inovadoras, para 

que todos os envolvidos possam trabalhar em conjunto para uma melhor 

inclusão como de fato é garantida e costa no Estatuto da pessoa deficiente no 

paragrafo abaixo. 

VIII – a participação de pais, comunidade e organizações de 
pessoas com deficiência nos processos de planejamento e 
tomada de decisão, concernentes à provisão de serviços para 
necessidades educacionais especiais; 

 

Então finalizando a última questão abordou “se a instituição possuía sala 

de Atendimento Educacional Especializado”, e a maioria respondeu que as 

instituições possuem a referida sala e a resposta dada pela professora ad 

instituição D que: 

 

 

 

 

 

 Para tal, o atendimento nas salas de Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), deve está integrado a todas as propostas pedagógicas da 

escola, em que a família deve estar envolvida, para assim garantir atendimento a 

necessidades especificas de cada aluno atendido na sala e assim prover 

condições de para equiparar as habilidades e capacidades dos alunos para que 

Sim, temos atendimento individualizado que favorecem os que não estão 

incluídos, no entanto trabalhamos no contexto de Atendimento Educacional 

especializado, uma vez que a educação especial é modalidade de ensino 

que garante aprimorar seu desenvolvimento educacional em todo período 

da educação básica. 
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também venham usufruir da continuidade dos estudos eliminando as barreiras 

em todo o processo de ensino - aprendizagem, garantindo assim, uma inclusão e 

desenvolvimento educacional. 

Para que aja uma inclusão uniforme dos alunos em sala de aula as 

instituições devem fomentar um currículo de abrangência em todos os sentidos 

em que a escola adapte-se aos seus alunos indiferente, de serem deficientes ou 

não e disponibilizar recursos que promovam essa integração, em conjunto com 

a família, comunidades, e todos os envolvidos no processo de inclusão. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os grandes avanços tecnológicos propiciam a sociedade moderna diversa 

possibilidades de desfrutar de algo que antigamente não tinham acesso como, a 

internet, novos e cada vez mais modernos aparelhos celulares e demais recursos 

tecnológicos que a cada dia facilita a vida das pessoas, ao qual a sociedade atual 

oferece condições para que as pessoas utilizem seu conhecimento para 

compreender tudo que está ao seu redor, conhecer e adaptar-se a esses grandes 

avanços para garantir um melhor convívio entre os seres em sociedade, para 

isso foi criada pelo homem a tecnologia que desde o principio da humanidade 

vem sendo utilizada por nossos ancestrais nos mais diversos artefatos, tanto 

para caça, colheita e demais atividades realizadas. 

 A Tecnologia Assistiva ao longo dos anos vem acompanhando esse 

crescimento tecnológico e cada vez mais pessoas vem utilizando-a para que 

assim possam usufruir de algo antes impossibilitado pela sua limitação, tal 

conceito faz com que a valorização das diferenças e o reconhecimento das 

diversidades humanas apontam para a busca por uma verdadeira inclusão de 

pessoas com ou sem limitações. 

 A Tecnologia Assistiva passa a ter um grande papel para a autonomia e a 

inclusão social e digital de pessoas deficientes em ambiente escolar assim como 

na sociedade, tornando-se assim um grande auxilio para o processo de inclusão 

social e digital em ambientes que possibilitem uma educação inclusiva e busque 

alternativas que visem ampliar as capacidades das pessoas indiferente de suas 
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limitações. 

  O presente trabalho buscou analisar artigos, pesquisas e projetos 

buscando relativas informações sobre a inclusão sócio-digital de pessoas 

deficientes em ambiente escolar, o uso das Tecnologias Assistivas e os princípios 

básicos para uma sociedade inclusiva. Os capítulos abordados neste trabalho 

destacam a inclusão digital e social, a educação inclusiva, a Tecnologia Assistiva 

e a análise de dados obtidos através de entrevista com gestoras e professoras das 

instituições de ensino ao qual estão trabalhando o processo de inclusão de 

alunos deficientes. 

 Tais instituições fazem uso da Tecnologia Assistiva para auxilio e inclusão 

de alunos deficientes e o acesso aos laboratórios de informática propicia a estes 

alunos o acesso à informação e a recursos disponíveis facilmente para melhor 

interação e quebras de paradigmas excludentes, pois o uso do computador 

possibilita autonomia e independência em algumas atividades e os auxilia em 

processos educativos com o auxilio da Tecnologia Assistiva, em alguns softwares 

especiais aos quais as instituições fazem uso, promovem aos alunos maior 

interação, comunicação e inclusão enfatizando assim as potencialidades 

individuais de cada aluno.  

 Chega-se então ao final desse trabalho concluindo a análise sobre o tema 

abordado obtendo dados importantes sobre a Tecnologia Assistiva e seu papel 

fundamental no processo de inclusão de alunos deficientes em ambiente escolar, 

enfatizando assim que o trabalho está apenas no inicio de uma longa 

caminhada, que em um futuro próximo educadores, pais, gestores e demais 

envolvidos possam vir a trabalhar juntos visando reverter às dificuldades e 

obstáculos enfrentados por alunos deficientes, a favor de uma inclusão desses 

alunos em um ambiente cada vez mais inclusivo que é o ambiente escolar e que 

assim as tecnologias que estão em constantes avanços possam continuar a ser 

um auxilio cada vez mais necessário para que essa inclusão realmente possa 

existir. 
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APÊNDICE A 
Questionário 

O presente questionário encontra-se organizado em nove questões semi-

estruturadas objetivando a coleta de dados. 

  

1°. Quantas pessoas deficientes estudam na instituição? 

 

2. Destes alunos assinale quais os tipos de deficiências e a quantidade de alunos. 

Tipo de deficiência Quantidade 

 

Auditiva  

Autista  

Física  

Intelectual  

Múltipla  

Síndrome de down  

Visual (pessoas cegas ou com baixa visão)  

 

3°. Existem computadores na instituição? Se sim, todos os alunos deficientes 

tem acesso a esses computadores? 

 

4°. Você acredita que o uso da Tecnologia Assistiva em ambiente escolar pode 

auxiliar no processo de inclusão social e digital de alunos deficientes? 

 

5°. A instituição utiliza de alguma Tecnologia Assistiva para auxilio dos alunos 

deficientes no uso do computador? Se sim, cite algumas. 
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6°. A instituição faz uso de softwares educativos para pessoas deficientes? Se 

sim quais. 

 

7°. Os alunos são inclusos socialmente através da tecnologia com os alunos ditos 

“normais”? 

 

8°. Os familiares dos alunos participam de alguma maneira no auxilio com a 

tecnologia? 

 

9°. A instituição possui sala destinada ao Atendimento Educacional 

Especializado? 


