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RESUMO 

 

Empreende um olhar sobre o uso da tecnologia assistiva por meio computacional 

apoiado principalmente nos estudos de Galvão Filho e Damasceno. Com objetivo 

de analisar o processo de uso da Tecnologia Assistiva por meio dos recursos 

computacionais na inclusão de alunos com deficiência, avalia quais as 

dificuldades que professores de uma escola pública municipal do Distrito de 

Mosqueiro/Belém encontram no atendimento desses alunos. Os resultados 

evidenciaram que os recursos computacionais já estão inseridos na escola e 

contribuíram na inclusão dos alunos com deficiência. O estudo apontou para a 

necessidade de considerar as opiniões e necessidades dos principais envolvidos no 

contexto escolar. 

 

 

 
Palavras-chave: Alunos com deficiência. Professores. Tecnologia Assistiva. 

Recursos Computacionais. 
 

 
 

ABSTRACT 

Undertakes a look at the use of assistive technology for computer supported mainly 

through the studies of Galvão Filho. Aiming to analyze the process of using Assistive 

Technology through the computational resources on the inclusion of students with 

disabilities, which assesses the difficulties that teachers at a public school in the 

District of Mosqueiro / Bethlehem are in the care of these students. The results 

showed that the computing resources are already involved in school and contributed 

to the inclusion of students with disabilities. The study pointed to the need to consider 

the opinions and needs of key stakeholders in the school context. 

 

Key Word: Students with disabilities. Teachers. Assistive Technology. Computing 
Resources. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Os inúmeros avanços que emergem na sociedade atual relacionado às 

TICs têm crescido significativamente proporcionando agilidade e qualidade em todos 

os campos das relações humana. Na Educação, isso também é uma realidade que 

favorece a prática pedagógica, na qual aluno e professor podem usufruir de variados 

recursos tecnológicos por meio computacional. A demanda por uma educação 

escolar para todos evidencia também a necessidade de uma ação pedagógica 

inclusiva. 

Nesse contexto, evidenciaremos o estudo feito sobre a Tecnologia 

Assistiva (TA) desenvolvida por meio dos recursos computacionais. Desse modo, 

apresentaremos sua concepção, definição e aplicação por meio computacional na 

no contexto da educação especial, mas especificamente de alunos matriculados na 

rede pública municipal em uma escola de Mosqueiro – Belém/PA.  

A ONU divulgou em setembro de 2013 que mais de 1 bilhão de pessoas 

vivem com deficiência em todo o mundo, o que equivale a um em cada sete 

habitantes do planeta. 

No Brasil de um total de 190.755.799 pessoas residentes no Brasil, 

45.606.048 (23,9%), quase ¼ da população possuem alguma deficiência 

mental/intelectual ou física (visual, auditiva ou motora), sendo que 13.139.433 

possuem uma deficiência física severa. 

Em relação à escolarização, as matriculas na educação especial tem 

aumentado a cada ano letivo, pois há uma tendência de que as crianças com 

necessidades especiais sejam progressivamente incorporadas à rede regular. 

Contudo esse aumento do número de matrículas, contudo, não significa que haja 

inclusão real, pois os professores não estão preparados, nem mesmo as escolas 

têm infraestrutura necessária. 

Obervando o quadro atual das pessoas com deficiência surgiu a 

pergunta-problema: a escola tem exercido seu papel na promoção da inclusão e 

acesso as pessoas com deficiência a educação de qualidade? 

Por meio desse estudo objetivamos analisar como ocorre o processo de 

uso da Tecnologia Assistiva por meio dos recursos computacionais na inclusão de 

alunos com deficiência na escola, bem como avaliar a prática docente e perceber 

suas dificuldades nesse contexto. 
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O presente estudo é relevante tanto para o âmbito acadêmico, quanto 

para o contexto sócio-educacional por estimular a discussão sobre a TA, 

especificamente, sobre os recursos computacionais e sua utilização no processo de 

aprendizagem de alunos com deficiência.  

Para o contexto acadêmico esse estudo promove e estimula o 

desenvolvimento da pesquisa como ferramenta basilar para produção de 

conhecimento científico. 

No aspecto sócio-educacional a pesquisa será uma resposta positiva e 

crítica acerca das práticas implementadas pelos docentes com o uso do 

computador.  

Como metodologia de trabalho utilizamos a pesquisa bibliográfica e de 

campo. Como procedimento de coleta de dados utilizamos o questionário. As 

produções de Galvão Filho e Damasceno foram nosso alicerce bibliográfico. 

No capítulo 1 apresentaremos as considerações iniciais, o problema da 

pesquisa ,questões Norteadoras, os  objetivos geral e específicos, a relevâncias e 

delimitações do Estudo. 

No capítulo 2 trataremos da abordagem sobre Tecnologia Assistiva e 

Recursos Computacionais, conceitos, aplicações e o papel do professor nesse 

cenário. 

No capítulo 3 mostraremos todo procedimento metodologia utilizado neste 

trabalho. 

No capítulo 4 apresentaremos os resultados da pesquisa coletados por 

meio do questionário 

E No capítulo 5, as considerações finais. 

. 
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1.1 Considerações Iniciais 

 

De acordo com Galvão Filho (2010), as inúmeras transformações 

ocorridas na sociedade contemporânea no que se referem aos acelerados avanços 

das novas tecnologias da Informação e comunicação (TICs), assim como a 

crescente necessidade de inclusão social de pessoas com deficiências, assinalam 

um momento novo, no qual a valorização da diversidade humana e a superação dos 

mecanismos de exclusão social se destacam. 

"A presença crescente das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs) aponta para diferentes formas de relacionamento com o conhecimento e sua 

construção, assim como novas concepções e possibilidades pedagógicas". 

(GALVÃO FILHO; DAMASCENO, 2008, p. 25) 

As TICs têm ampliado cada dia mais o desenvolvimento do trabalho 

docente. Muitas das atividades planejadas e promovidas pelo professor passam 

direta ou indiretamente pelo uso dessa ferramentas tecnologias, as quais podem ser 

caracterizadas como 

“[...] o conjunto das ‘tecnologias portáteis’ que reúnem instrumentos de 

apresentação visual e sonora e a microinformática capaz de promover o 

desenvolvimento de novas relações com as fontes do saber, caracterizadas pela 

interatividade. As novas tecnologias associadas às telecomunicações estariam 

abrindo ao educador um novo universo de possibilidades. O conceito de ‘novo’ 

reside na possibilidade de constante renovação que certas tecnologias engendram, 

unidas à grande capacidade de armazenamento de dados e à possibilidade de 

manipulação imediata.” (SOARES, 1999 apud NEGRI, 2008, p. 31) 

Dessa maneira, podemos enquadrar os computadores pessoais, 

portáteis, as impressoras, o digitalizador de imagens (scanner), a câmera digital, 

webcam, o aparelho de CD e DVD, os diversos suportes para guardar e portar 

dados (HD externo, pendrive, cartão de memória, etc.), a telefonia móvel (os novos 

celulares – smartphones), a TV e rádio digitais, o correio eletrônico (e-mail), as 

tecnologias de acesso remoto (wireless), o Wi-Fi, o Bluetooth e todos o recursos, 

hoje, disponíveis na a "web 2.0", que 

 

"[...] é a segunda geração de serviços online e caracteriza-se por 
potencializar as formas de publicação, compartilhamento e organização de 
informações, além de ampliar os espaços para a interação entre os 
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participantes do processo. [...] A Web 2.0 tem repercussões sociais 
importantes, que potencializam processos de trabalho coletivo, de troca 
afetiva, de produção e circulação de informações, de construção social de 
conhecimento apoiada pela informática". (PRIMO, 2007, p.1) 

 

Essa gama de recursos, como vimos, podem e devem ser utilizados como 

suporte a inclusão escolar, especialmente pelos alunos com deficiência "conforme 

tem sido estudado e demonstrado em diferentes estudos, as tecnologias de 

Informação e Comunicação vêm se tornando, crescentemente, um fundamental 

instrumento de nossa cultura e sua utilização um meio concreto de interação e 

inclusão social (LÉVY, 1999 apud Galvão Filho, 2009, p. 26) 

Diante desse cenário, a escola, a sociedade civil organizada, os meios de 

comunicação, as lideranças políticas, tendem a se organizar a fim de dar uma 

resposta perante essas demandas emergentes da atual sociedade: a inclusão tanto 

social quanto digital passam a ser um desafio de todos para todos. Assim, a escola 

espaço educativo formal, diante do avanço acelerado das novas tecnologias, acaba 

assumindo, por conseguinte, seu papel no processo de ensino inclusivo. E é, 

justamente, como afirma Galvão Filho (2010, p. 14), que "[...] em meio a essas 

transformações, emerge a chamada Tecnologia Assistiva, uma área do 

conhecimento e de pesquisa que tem se revelado como um importante horizonte de 

novas possibilidades para autonomia e inclusão social da pessoa com 

deficiência.[...]" 

Sobre o uso das TICs como Tecnologia Assistiva (TA), Galvão Filho 

(2007, p. 30) explica que 

 
[...] Utilizam-se as TICs como tecnologia assistiva quando o próprio 
computador é a ajuda técnica para atingir um determinado objetivo. Por 
exemplo, o computador utilizado como caderno eletrônico para o indivíduo 
que não consegue escrever no caderno comum de papel. Por outro lado, as 
TICs são utilizadas por meio de tecnologia assistiva, quando o objetivo final 
desejado é a utilização do próprio computador, para o que são necessárias 
determinadas ajudas técnicas que permitam ou facilitem esta tarefa. Por 
exemplo, adaptações de teclado, de mouse, software especiais etc. 

 

Reconhecer a relevância desse conhecimento para nós profissionais da 

área da educação consiste uma possibilidade de desenvolver, por meio do 

computador, uma prática pedagógica centrada no discente, sobretudo, naqueles 

com deficiência, visto que o recurso computacional permite realizar diferentes tipos 

de abordagens de ensino. Porém, sabemos do grande desafio que é implementar 
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essa prática pedagógica do uso do computador como TA por inúmeros motivos, os 

quais serão tocados no decorrer deste trabalho. 

Adentrar nesse conhecimento do uso do computador como tecnologia 

assistiva favorecendo a inclusão do aluno com deficiência, abre-nos ainda mais a 

visão sobre o processo de democratização da educação pública de qualidade, do 

papel do professor como facilitador desse processo e da garantia da igualdade de 

direitos da pessoa com deficiência. 

 

A importância que assumem essas tecnologias no âmbito da Educação 
Especial já vem sendo destacada como a parte da educação que mais está 
e estará sendo afetada pelos avanços e aplicações que vêm ocorrendo 
nessa área para atender necessidades específicas, face às limitações de 
pessoas no âmbito mental, físico-sensorial e motoras com repercussão nas 
dimensões sócio-afetivas. (SANTAROSA, 1997 apud GALVÃO FILHO, 
2002). 

 

Partindo do que foi exposto até o momento sobre a importância das TICs 

– particularmente, como elas são articuladas na escola por meio dos recursos 

computacionais entendidos como TA no processo de inclusão de alunos com 

deficiência – é que evidenciaremos a problemática em torno de tal processo como 

veremos a seguir. 

 

1.2 Problema 

 

Apesar dos avanços alcançados na escola pública no sentido de 

promover a inclusão da pessoa com deficiência ao seu pleno desenvolvimento 

humano, social, educacional e cidadão, é notório e infeliz o fato de que ainda 

caminhamos lentamente rumo a uma sociedade inclusiva que promova a 

acessibilidade escolar das pessoas com deficiência. 

A ONU (http://www.unmultimedia.org/radio/portuguese/2013/09/oms-

traca-plano-para-melhorar-saude-das-pessoas-com-deficiencia/) em publicação feita 

no dia 20 de setembro de 2013 em seu site – momento em que ocorria reunião 

Internacional, em Nova York, na qual a OMS anunciava que está trabalhando num 

novo plano de sete anos para melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas com 

deficiência – divulgou que mais de 1 bilhão de pessoas vivem com deficiência em 

todo o mundo, o que equivale a um em cada sete habitantes do planeta.  



18 

Na ocasião da referida reunião, em uma entrevista a Rádio, o primeiro juiz 

cego brasileiro, Ricardo Tadeu da Fonseca, abordou obstáculos frequentemente 

enfrentados pelas pessoas com deficiência. 

"As barreiras arquitetônicas são uma expressão da barreira atitudinal. Há 
também barreiras tecnológicas que devem rompidas. As pessoas cegas, por 
exemplo se tiverem computador adequado conseguem, no computador, 
trabalhar como qualquer pessoa. As pessoas surdas têm, basicamente, a 
barreira linguística e então para elas seria importante ter a língua de sinais, 
legendas nos filmes e nos teatros". 
(http://www.unmultimedia.org/radio/portuguese/2013/09/oms-traca-plano-
para-melhorar-saude-das-pessoas-com-deficiencia/) 
 

Compreendemos que há um grande desafio a ser superado, nesse ponto, 

que á a questão da atitude, isto é, das barreiras atitudinais, as quais segundo 

Tavares e Lima (2007) "nem sempre são intencionais ou percebidas", haja vista que 

quando as detectamos encontramos dificuldade para superá-las. Entre elas temos 

os rótulos, os preconceitos, as adjetivações, ou mesmo da  qualificação do deficiente 

com um todo deficiente. 

 Há também segundo Tavares e Lima (2007) outras barreiras atitudinais 

na escola ou em outros espaços sociais que se apresentam na forma de: 

  

Ignorância: desconhecer a potencialidade do aluno com deficiência. 

Rejeição: recusar-se a interagir com a pessoa com deficiência, um aluno, 

familiares deste ou outro operador da educação. 

Inferioridade: acreditar que o aluno com deficiência não acompanhará os 

demais. Isso é incorrer num grave engano, pois todas as pessoas 

apresentam ritmos de aprendizagem diferentes. Assim sendo, ninguém 

acompanha ninguém; cada um faz seu percurso singularmente, mesmo a 

proposta docente sendo coletiva e una. 

Atitude de segregação: acreditar que os alunos com deficiência só poderão 

conviver com os de sua mesma faixa etária até um dado momento e que, 

para sua escolarização, elas deverão ser encaminhadas à escola especial, 

com profissionais especializados. 

Padronização: fazer comentários sobre o desenvolvimento dos alunos, 

agrupando-os em torno da deficiência; conduzir os alunos com deficiência 

às atividades mais simples, de baixa habilidade, ajustando os padrões ou, 

ainda, esperar que um aluno com deficiência aprecie a oportunidade de 

apenas estar na escola (achando que, para esse aluno, basta a integração 

quando, de fato, o que lhe é devido é a inclusão).[...] 
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O grande desafio da escola, nesse contexto, está no fato de que a 

concepção de acessibilidade parte da construção de uma escola inclusiva, onde haja 

a superação do paralelismo entre ensino especial e ensino regular. Logo, a escola 

passa a planejar a sua prática pautada na garantia de direitos a cidadania e atenção 

a diversidade humana. E a efetivação disso acontecerá a medida que eliminarmos 

os preconceitos e mudarmos nossa atitude em relação às diferenças: a adequação 

das estruturas físicas que permitam a  circulação e mobilidade segundo os critérios 

de acessibilidade; o acesso às tecnologias, aos códigos e às linguagens que 

possibilitem formas diferenciadas de comunicação; e a alteração das práticas 

pedagógicas que promovam a interação e valorizem as diferentes formas de 

construção do conhecimento.  

É a partir dessa visão inclusiva da escola que a Tecnologia Assistiva pode 

ser um suporte as práticas pedagógicas, pois "abrangência do conceito garante que 

TA não se restringe somente a recursos em sala de aula, mas estende-se a todos os 

ambientes da escola, propiciando o acesso e a participação efetiva de todos os 

alunos e durante todo o tempo". (GALVÃO FILHO, 2008, p. 11) 

Antes de aprofundarmos essa discussão sobre o uso da TA e dos 

recursos computacionais na escola, queremos destacar outros dados relevantes no 

que diz respeito as pessoas com deficiência. 

Segundo a OMS, as pessoas com deficiências têm as mesmas 

necessidades de saúde que as pessoas que não têm qualquer tipo de deficiência, 

como por exemplo, imunização, exames para detectar câncer e serviços de saúde 

reprodutiva. 

Recuperação 

Além disso, muitas pessoas com deficiência precisam de reabilitação para 

recuperar a força e os movimentos após ficarem internadas em coma 

diabético ou para a colocação de uma prótese depois de amputarem algum 

membro. 

Até outubro, o documento estará em consultas antes de ser apresentado, 

em Genebra, no Conselho Executivo da OMS em janeiro de 2014. 

Acesso 

Nesta sexta-feira, OMS saudou um acordo que deve marcar o fim da 

reunião da Assembleia Geral sobre a melhoria do acesso aos cuidados de 

saúde e serviços relacionados a pessoas com deficiência. 
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O objetivo do primeiro evento que junta chefes de Estado em torno do tema, 

nesta segunda-feira, inclui garantir uma contribuição maior de pessoas do 

grupo para o desenvolvimento sustentável. 

Despesas 

Segundo a OMS, metade das pessoas com deficiência em todo o mundo 

não tem condições de pagar pelos cuidados de saúde que necessitam. 

A OMS diz que 360 milhões de pessoas sofrem de perda auditiva moderada 

a profunda, mas a produção dos aparelhos de surdez atende a apenas 10% 

da necessidade global. No caso dos países em desenvolvimento, somente 

3% são beneficiados. 

Cadeira de Rodas 

Além disso,  200 milhões de pessoas não têm acesso a óculos e dos 70 

milhões que precisam de uma cadeira de rodas, entre 5 e 15% conseguem 

o aparelho. 

A intenção da OMS é incluir as pessoas com Deficiência no ambiente 

comum e implementar a agenda de desenvolvimento pós-2015. 

A agência da ONU quer abordar as barreiras enfrentadas pelo grupo no dia 

a dia e tomar medidas urgentes para beneficiar os deficientes nas políticas 

de desenvolvimento. 

(http://www.unmultimedia.org/radio/portuguese/2013/09/oms-traca-plano-

para-melhorar-saude-das-pessoas-com-deficiência) 

 

A nível mundial, vale ressaltar, também, que os países da Cúpula Ibero-

americana, reunidos em Cádiz, Espanha, declararam o ano de 2013 como sendo 

“Ano Ibero-americano para inclusão das pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho”. (http://blog.isocial.com.br/2013-e-o-ano-ibero-americano-para-inclusao-

das-pessoas-com-deficiencia-no-mercado-de-trabalho/) 

 

Com base em dados do Relatório Mundial sobre a Deficiência, da 
Organização Mundial da Saúde – OMS, 15% da população mundial tem 
algum tipo de limitação física e cerca de 90 milhões desse total vivem na 
região ibero-americana.  A predominância de deficiências é maior nos 
países de baixa renda e na população feminina, segundo esse mesmo 
relatório. 
Os chefes de Governo e de Estado da Península Ibérica e da América 
Latina reconheceram, em comunicado oficial, a necessidade de fortalecer 
políticas públicas e assegurar a inclusão trabalhista às pessoas com 
deficiência. No documento aprovado na cúpula de Cádiz, os líderes 
consideram que cerca de 80% das pessoas com deficiência em idade 
laboral estão desempregadas por falta de acessibilidade, bem como de 
conscientização do setor privado sobre o potencial destas pessoas. 
(http://blog.isocial.com.br/2013-e-o-ano-ibero-americano-para-inclusao-das-
pessoas-com-deficiencia-no-mercado-de-trabalho/) 
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GALVÃO FILHO (2007) aponta que uma sociedade inclusiva é aquela que 

inclui a todos, que é capaz de garantir o respeito a igualdade de oportunidades, que 

se adapta para atender as necessidades e diferenças, que estimula a autonomia, 

que contempla a diversidade humana e desenvolve mecanismos para construção do 

bem comum, de modo a suplantar a tão perene exclusão social. 

Em relação a oportunidade de acesso,  a Lei Federal nº 10.098 de 

19/12/2000, art 2º, define a acessibilidade como sendo: 

 

possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 
autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das 
edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por 
pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. 
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l10098.htm) 

 

Esse conceito, remete-nos, por conseguinte, ao direito constitucional de ir 

e vir. Nesse sentido, a escola deveria estar acessível as pessoas com deficiência, 

visto que está prescrito na lei. 

 
São múltiplas as dimensões da acessibilidade. A ISO assim define seis de 
suas dimensões: 
• acessibilidade arquitetônica; 
• acessibilidade de comunicação; 
• acessibilidade metodológica (ou seja, sem barreiras de métodos e 
tecnologias nas questões de estudo, trabalho, vida social...); 
• acessibilidade instrumental (sem barreiras nos instrumentos e ferramentas 
de estudo, trabalho, lazer...); 
• acessibilidade programática (sem barreiras invisíveis incluídas em políticas 
públicas, normas, regulamentos...); 
• acessibilidade atitudinal. 
Outras dimensões ainda podem ser pensadas em determinados casos, 
como a da acessibilidade financeira, aspecto determinante no acesso ao 
transporte, por exemplo. GALVÃO FILHO (2007, p. 21) 

 

Essa problemática da inclusão e da acessibilidade às pessoas com 

deficiência  não é um fato novo para nós, muito menos para o poder público. Logo, 

não pode ser justificativa para o poder público e a iniciativa privada não investirem 

em acessibilidade, pois a pessoa com deficiência já havia sido objeto de 

investigação no levantamento censitário brasileiro de 1872 e nos censos 

demográficos de 1890, 1900, 1920, 1940, 1991, 2000 e 2010. 

(http://rioparacadeirantes.blog.com/2012/10/22/censo-2010-introducao) 

Em 2010, o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) mais uma vez apontou informações sobre a pessoa com 
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deficiência, o qual investigou os seguintes tipos de deficiência: visual, auditiva, 

motora e mental/intelectual e, para as três primeiras, também verificou o grau de 

severidade. 

De um total de 190.755.799 pessoas residentes no Brasil, 45.606.048 

(23,9%), quase ¼ da população possuem alguma deficiência mental/intelectual 

ou física (visual, auditiva ou motora), sendo que 13.139.433 possuem uma 

deficiência física severa. 

 

Tabela 1 – Distribuição percentual da população residente por tipo de 

deficiência, segundo o sexo e os grupos de idade – Brasil – Censo/2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos que algumas pessoas declararam possuir mais de um tipo 

de deficiência. Por isso, quando somadas as ocorrências de deficiências, o número 

é maior do que 45,6 milhões, que representa o número de pessoas, não de 

ocorrências de deficiência. As mulheres e os idosos são maioria entre as pessoas 

com deficiência: Na pesquisa por sexo, 26,5% dos portadores de deficiência eram 

mulheres (25,8 milhões) e 21,2% eram homens (19,8 milhões). Já a avaliação por 
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idade traz os idosos no topo da lista, com 67,7% das pessoas com 65 anos ou mais 

apresentando algum tipo de deficiência (9.537.624). 

O Portal G1 em 2012 (http://g1.globo.com/brasil/noticia/2012/04/239-dos-

brasileiros-declaram-ter-alguma-deficiencia-diz-ibge.html), apresentou as 

informações divulgadas pelo IBGE sobre a distribuição e a gravidade das deficiências 

no país, onde temos de acordo com a tabela: 

 

Tabela 2 – População com deficiência no Brasil em percentagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Portal G1, 2012. 

 

Como vemos o maior percentual de pessoas com pelo menos uma das 

deficiências investigadas está no Nordeste do país, com cerca de 26,6% da população. 

No Sul e no Centro-Oeste foi registrado o menor percentual (22,5% em cada). 

O Censo mostra que a população do Nordeste aparece no topo do ranking de 

todas as deficiências investigadas. O IBGE diz que 21,2% da população nordestina tem 

deficiência visual; 5,8%, deficiência auditiva; 7,8% tem deficiência motora e 1,6%  tem 

deficiência mental ou intelectual. 

No Sul do país foi registrado o menor percentual de deficiência visual, com 

16,9%. No Centro-Oeste, 4,5% das pessoas disseram ter deficiência auditiva; 5,8% 

relataram deficiência motora. As regiões Norte e Centro-Oeste dividem o menor 

percentual de pessoas com deficiência mental ou intelectual (1,2%). 
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O IBGE também analisou as deficiências de acordo com o grau de 

severidade. No Nordeste, 4,1% das pessoas disseram ter deficiência visual severa, 

outros 2,6% disseram ter deficiência motora severa e 1,2% das pessoas disseram ter 

deficiência auditiva severa. No Sul, 1,2% dos entrevistados também disseram ter 

deficiência auditiva severa. 

Como podemos ver a partir dos dados apresentados, a questão "Pessoa 

com Deficiência“ (PcD) é realmente uma realidade mundial e que, nós, profissionais 

da educação, precisamos estar cientes do nosso papel frente essa realidade, a fim 

de estimular a inclusão com  qualidade dessas pessoas no processo de 

escolarização e de ensino-aprendizagem. 

Nesse sentido, ressaltamos outro aspecto importante a ser 

problematizado, que é o da escolarização dessas pessoas. Para isso obtivemos os 

alguns dados do IBGE, disponíveis no site da Secretaria dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência do Estado de São Paulo. 

(http://www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br/ultimas-noticias/secretaria-disponibiliza-

publicacoes-em-versao-acessivel-e-dados-do-censo-ibge2010). 

 

Quadro 1 – Pessoas com Deficiência de 15 Anos ou Mais de Idade: Nível de 
Instrução e Sexo – Brasil – Censo/2010. 

Pessoas com Deficiência de 15 Anos ou Mais de Idade 

Nível de Instrução 

Sexo % nível de instrução/ total 

de PcD acima de 15 anos 

de idade 
Masculino Feminino 

Sem Instrução e 

Fundamental 

Incompleto 

11.339.870 14.427.074 61% 

Fundamental Completo 
e Médio Incompleto 

2.523.699 3.444.195 14% 

Médio Completo e 
Superior Incompleto 

3.059.902 4.388.081 17% 

Superior Completo 1.125.020 1.683.858 6% 

Não determinado 61.591 93.356 0% 

Total 18.110.082 24.036.565 42.146.647 

Fonte: IBGE/Censo/2010 
Coleta e Organização dos Dados: Assessoria Técnica de Dados/Informações - SEDPcD/SP 

 

http://www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br/ultimas-noticias/secretaria-disponibiliza-publicacoes-em-versao-acessivel-e-dados-do-censo-ibge2010
http://www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br/ultimas-noticias/secretaria-disponibiliza-publicacoes-em-versao-acessivel-e-dados-do-censo-ibge2010
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Neste quadro podemos observar que o número total de PcD de 15 anos 

ou mais de idade, no Brasil é de 42.146.647 pessoas. Desse total, 61% não 

possuem instrução e apresentam fundamental incompleto; apenas14% apresentam 

fundamental completo e médio incompleto; 17% apresentam médio completo e 

superior incompleto e 6% apresentam superior completo. 

Segundo o site G1 da Rede Globo 

(http://g1.globo.com/educacao/noticia/2013/09/brasil-tem-403-milhoes-de-estudantes 

-na-rede-publica-diz-censo-escolar.html) dados preliminares do Censo Escolar 2013 

referente as matrículas na Educação Básica Pública (Redes Estaduais e Municipais), 

revelam que ocorreu um crescimento nas matriculas na educação especial, quando 

em 2012 foram registradas 636.451 matriculas, em 2013 estão 653.378 estudantes 

matriculados. com vemos no quadro 2: 

 
Quadro 2 – Matrículas na Educação Básica Pública – Brasil – Censo Escolar 2013. 

Matrículas na Educação Básica Pública (Redes Estaduais e Municipais) 

Censo  Escolar de 2012 
(Dados Finais) 

Censo Escolar De 2013 
(Resultados Preliminares) 

Ensino Regular Ensino Regular 

Educação Especial Educação Especial 

Educação infantil 35.383 Educação infantil 37.002 

Ensino fundamental 506.840 Ensino fundamental 516.610 

Ensino médio 39.411 Ensino médio 44.279 

Educação de Jovens e Adultos 
(Especial) 

Educação de Jovens e Adultos 
(Especial) 

EJA - Ensino fundamental 50.172 EJA - Ensino fundamental 50.187 

EJA - Ensino médio 4.645 EJA - Ensino médio 5.300 

Total - EJA Especial 54.817 Total - EJA Especial 55.047 

Total - Educação Especial 636.451 Total - Educação Especial 653.378 

Fonte: Portal G1, 2013. 
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O crescimento nas matriculas na educação especial em 2013 variou 

2,86% em relação ao ano anterior. Isso é um fato e se repete a cada ano letivo, pois 

há uma tendência de que as crianças com necessidades especiais sejam 

progressivamente incorporadas à rede regular. Contudo segundo a Dra. Andrea 

Ramal, especialista em Educação, "o aumento do numero de matrículas, contudo, 

não significa que haja inclusão real. Professores não estão preparados nem mesmo 

as Escolas têm infraestrutura necessária". 

(http://www.todospelaeducacao.org.br/comunicacao-e-midia/educacao-na-midia/283 

44/censo-escolar-aponta-matriculas-em-queda) 

A infraestrutura é um fator muito importante nesse processo é como 

percebemos vem ocorrendo nos últimos anos um esforço, talvez nem tanto pela 

vontade política, mas acreditamos pela movimentação da sociedade civil organizada 

e dos movimentos sociais, que certamente têm alcançado um nível de consciência  

acerca da importância que tem as PcD, assim como qualquer outro cidadão de 

direitos.  

Em 2007, o Ministério da Educação publicou suas diretrizes em uma política 

nacional sobre o tema que define a educação inclusiva como 

“complementar ou suplementar à escolarização” dos estudantes especiais 

matriculados em classes regulares. Um modelo que inclui, além da inserção 

da criança na sala de aula comum, uma carga horária extra cumprida, no 

turno oposto, em uma sala com recursos multifuncionais na própria escola, 

em uma escola próxima ou com um professor especializado itinerante que 

vá até os alunos. Entre 2005 e 2011, segundo o MEC, foram abertas 37.800 

dessas salas, abrangendo 90% dos municípios do país. A meta é atingir 42 

mil escolas com esse recurso até 2014. 

(http://diariodopara.diarioonline.com.br/N-171787-EDUCACAO+INCLUSIVA 

++AINDA+UMA+UTOPIA.html) 

 

Segundo aponta o Jornal Diário do Pará 

(http://diariodopara.diarioonline.com.br/N-171787-DUCACAO+INCLUSIVA++AINDA 

+UMA+UTOPIA.html), em Belém, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

(SEMEC), dispõe, atualmente, 33 salas de recursos multifuncionais montadas para 

atender os alunos com deficiência da rede municipal. O Centro de Referências em 

Inclusão Educacional da SEMEC, atende 593 alunos por 164 professores 

capacitados em atendimento educacional especializado. E de acordo com Celi 
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Denise da Costa, coordenadora do referido Centro, o desafio está na ampliação 

dessas salas a fim de atender toda a rede. 

Analisando todos esses dados e fatos a respeito da inclusão e 

acessibilidade da PcD no processo de escolarização, sentimos a necessidade 

emergente de ampliar essa discussão, não somente pelo fato de estarmos inseridos 

diretamente nesse processo, como professores do Ensino Fundamental – onde 

muitas vezes, sentirmos a angústia de nos deparar com o aluno com deficiência e 

não damos conta de atendê-los adequadamente, seja pela falta de preparo e/ou 

apoio técnico pedagógico e/ou ainda pela falta de espaço e recursos materiais 

adequados – mas também, pelo desafio intelectual e acadêmico de contribuir 

teoricamente, de maneira positiva, frente a essas demandas que a Educação 

Especial apresenta, particularmente quando reconhecemos que estamos 

mergulhados na era digital, na qual o computador, o "smartphone", o "tablet" são 

uma realidade cotidiana na vida de todo ser humano, na escola ou na vida privada. 

A partir do que foi exposto, cremos que as TICs, particularmente o 

computador, pode ser um instrumento favorável a inclusão de alunos com 

deficiência, contudo, não nos iludimos, pois sabemos que  é um grande desafio para 

a educação pública, por várias barreiras como já vimos, especialmente, de caráter 

atitudinal nossa enquanto profissionais da educação ou do poder público constituído. 

Diante dessas realidades que exigem uma constante mudança de postura 

e capacitação profissional docente, equipamento, espaço e ambiente escolar 

acessível para que haja uma prática pedagógica de qualidade por meio da qual a 

aprendizagem do aluno seja realmente o foco principal, levantamos o seguinte 

questionamento: a escola tem exercido seu papel na promoção da inclusão e acesso 

as pessoas com deficiência a educação de qualidade? 

 

1.3 Questões Norteadoras 

 

O questionamento acima suscitou-nos outras questões relevantes para o  

desenrolar da nossa pesquisa e, consequentemente, para o aprofundamento do 

problema e construção do presente estudo: 

a) Quais recursos computacionais a escola utiliza para assistir alunos com 

deficiência? 
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b) Os professores estão aptos para atender alunos com deficiência por 

meio do uso do computador? 

c) Quais as dificuldades enfrentadas pelos professores para assistir por 

meio do computador os alunos com deficiência? 

d) A escola dispõe de recursos adequados (sala de informática, sala de 

AEE, computadores, internet, software, hardware.) para atender alunos 

com deficiência? 

e) Como a TA por meio dos recursos computacionais podem contribuir 

para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos com deficiência? 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Analisar como ocorre o processo de uso da Tecnologia Assistiva por meio 

dos recursos computacionais na inclusão de alunos com deficiência na escola. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar quais recursos computacionais a escola utiliza para assistir 

alunos com deficiência. 

 Avaliar se os professores estão aptos para atender alunos com 

deficiência por meio do uso do computador. 

 Perceber quais as dificuldades enfrentadas pelos professores para 

assistir por meio do computador os alunos com deficiência. 

 Verificar se a escola dispõe de recursos adequados (sala de 

informática, sala de atendimento educacional especializado, computadores, internet, 

software, hardware, etc.) para atender alunos com deficiência. 

 Descrever como a TA por meio dos recursos computacionais podem 

contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos com deficiência. 

 

1.4 Relevância do Estudo  
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O presente estudo é relevante tanto para o âmbito acadêmico, quanto 

para o contexto sócio-educacional por estimular a discussão sobre a TA, 

especificamente, sobre os recursos computacionais e sua utilização no processo de 

aprendizagem de alunos com deficiência. A partir de uma visão crítica, essa 

pesquisa propicia a ampliação do conhecimento, da prática e técnica de ensino 

empregados na instituição pública escolar, bem como analisar os limites e avanços 

da prática docente perante o uso dos novos recursos advindos das TICs. 

Para o contexto acadêmico esse estudo promove e estimula o 

desenvolvimento da pesquisa como ferramenta basilar para produção de 

conhecimento científico não somente para nós futuros graduados, profissionais da 

educação, mas para todo corpo discente e docente, que juntos construímos, 

usufruímos e aprimoramos o conhecimento científico para colocá-lo a serviço da 

sociedade e do bem comum. 

No aspecto sócio-educacional a pesquisa será uma resposta positiva e 

crítica acerca das práticas implementadas pelos docentes com o uso do 

computador, assim como uma contribuição teórica para o desenvolvimento de 

metodologias coerentes que atendam as necessidades de alunos com deficiência, 

favorecendo, assim, a sua inclusão e a promoção com qualidade do processo de 

ensino-aprendizagem na escola pública. 

     

1.5 Delimitação do Estudo 

O estudo aqui apresentado pretendeu analisar como ocorre o processo de 

uso da tecnologia assistiva por meio dos recursos computacionais na inclusão de 

alunos com deficiência na escola. 

O lócus da pesquisa foi a Escola Municipal Abel Martins e Silva, 

localizada no Distrito Administrativo de Mosqueiro. 

Para coleta de dados utilizamos questionário com questões de caráter 

quantitativo e qualitativo aos professores do Ensino Fundamental (Ciclos I e II), que 

atuam na escola e atendem alunos com deficiência.  

  

  

2 TECNOLOGIA ASSISTIVA 
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2.1 O surgimento da TA  

  

A Tecnologia Assistiva (TA) segundo Galvão Filho (2009, p. 1) é uma 

expressão nova, pois a sua conceituação está sendo gradativamente construída, no 

entanto, “[...] qualquer pedaço de pau utilizado como uma bengala improvisada, por 

exemplo, caracteriza o uso de um recurso de Tecnologia Assistiva”.  

 
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. (MANZINI, 
2005, apud GALVÃO FILHO, 2009, p. 1) 
 

A origem da expressão Tecnologia Assistiva surgiu pela primeira vez em 

1988: 

 
O termo Assistive Technology, traduzido no Brasil como Tecnologia Assistiva, foi criado 
oficialmente em 1988 como importante elemento jurídico dentro da legislação norte-
americana, conhecida como Public Law 100-407, que compõe, com outras leis, o ADA – 
American with Disabilities Act. Este conjunto de leis regula os direitos dos cidadãos com 
deficiência nos EUA, além de prover a base legal dos fundos públicos para compra dos 
recursos que estes necessitam. Houve a necessidade de regulamentação legal deste 
tipo de tecnologia, a TA, e, a partir desta definição e do suporte legal, a população norte-
americana, de pessoas com deficiência, passa a ter garantido pelo seu governo o 
benefício de serviços especializados e o acesso a todo o arsenal de recursos que 
necessitam e que venham favorecer uma vida mais independente, produtiva e incluída 
no contexto social geral. (BERSCH, 2005 apud GALVÃO FILHO, 2009, p. 2) 

 

A referida legislação norte-americana, que regulamenta a concessão de 

verbas públicas e subsídios para a aquisição desse material, define Assistive 

Technology como recursos e serviços, isto é: 

 
todo e qualquer item, equipamento ou parte dele, produto ou sistema 
fabricado em série ou sob medida, utilizado para aumentar, manter ou 
melhorar as capacidades funcionais das pessoas com deficiência. Serviços 
são aqueles que auxiliam diretamente uma pessoa com deficiência a 
selecionar, comprar ou usar os recursos acima definidos. (BERSCH, 2005 
apud GALVÃO FILHO, 2009, p. 2) 
 
 

Fundamentados nestes critérios do American with Disabilities Act (ADA), 

outros autores definem TA como “uma ampla gama de equipamentos, serviços, 

estratégias e práticas concebidas e aplicadas para minorar os problemas funcionais 
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encontrados pelos indivíduos com deficiência” (COOK e HUSSEY, 1995 apud 

GALVÃO FILHO, 2009, p. 3).  

Vemos, assim como Galvão Filho (2009), uma ampliação do conceito de 

TA, visto que ela não se resume em simples dispositivos, equipamentos ou 

ferramentas, mas além disso, são processos, estratégias e metodologias a eles 

relacionados. 

Os serviços de TA segundo a legislação americana são os seguintes 

(PUBLIC LAW 108-364, 2004 apud GALVÃO FILHO, 2009, p. 3): 

 A avaliação das necessidades de uma TA do indivíduo com uma 
deficiência, incluindo uma avaliação funcional do impacto da provisão de 
uma TA apropriada e de serviços apropriados para o indivíduo no seu 
contexto comum. 

 Um serviço que consiste na compra, leasing ou de outra forma provê a 
aquisição de recursos de TA para pessoas com deficiências; 

 Um serviço que consiste na seleção, desenvolvimento, experimentação, 
customização, adaptação, aplicação, manutenção, reparo, substituição ou 
doação de recursos de TA; 

 Coordenação e uso das terapias necessárias, intervenções e serviços 
associados com educação e planos e programas de reabilitação; 

 Treinamento ou assistência técnica para um indivíduo com uma deficiência 
ou, quando apropriado, aos membros da família, cuidadores, responsáveis 
ou representantes autorizados de tal indivíduo; 

 Treinamento ou assistência técnica para profissionais (incluindo indivíduos 
que provêem serviços de educação e reabilitação e entidades que fabricam 
ou vendem recursos de TA), empregadores, serviços provedores de 
emprego e treinamento, ou outros indivíduos que provêem serviços para 
empregar, ou estão de outra forma, substancialmente envolvidos nas 
principais funções de vida de indivíduos com deficiência; e Um serviço que 
consiste na expansão da disponibilidade de acesso à tecnologia, incluindo 
tecnologia eletrônica e de informação para indivíduos com deficiências. 

 

2.2 Abordagem Conceitual sobre TA 

 

No âmbito europeu, segundo Consórcio EUSTAT (1999a apud GALVÃO 

FILHO, 2009, p. 4)  

 

O conceito de Tecnologia Assistiva é, com frequência, também traduzido 

pelas expressões Ajudas Técnicas ou Tecnologia de Apoio. O Consórcio 

EUSTAT – Empowering Users Through Assistive Technology, por exemplo, 

na tradução dos seus documentos para o português, utiliza a expressão 

Tecnologias de Apoio, que, para ele, “engloba todos os produtos e serviços 

capazes de compensar limitações funcionais, facilitando a independência e 

aumentando a qualidade de vida das pessoas com deficiência e pessoas 

idosas”. 
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No estudo desenvolvido pelo Consórcio EUSTAT (1999c apud GALVÃO 

FILHO, 2009, p. 4), vemos 4 documentos fundamentais: 

1- Educação em Tecnologias de Apoio para Utilizadores Finais: Linhas de 
Orientação para Formadores. 
2 - Vamos a Isso! Manual de Ajudas Técnicas para o utilizador final. 
3 - Fatores Críticos que Envolvem a Educação de Utilizadores Finais em 
Relação às Tecnologias de Apoio. 
4 – Programas de Educação em Tecnologias de Apoio para Utilizadores 
Finais na Europa. 

 

Comparando as concepções sobre TA da legislação norte-americana com 

os documentos do Consórcio EUSTAT verificamos que em ambos há uma coerência 

na definição de produtos e também serviços expressos no documento “Educação 

em Tecnologias de Apoio para Utilizadores Finais: Linhas de Orientação para 

Formadores”. Vejamos: 

 
É importante ter, à partida, uma noção clara do termo Tecnologias de Apoio 
(TA), visto tratar-se de uma expressão chave predominante nas presentes 
Linhas de Orientação. Em primeiro lugar, o termo tecnologia não indica 
apenas objetos físicos, como dispositivos ou equipamento, mas antes se 
refere mais genericamente a produtos, contextos organizacionais ou "modos 
de agir" que encerram uma série de princípios e componentes técnicos. 
Uma "tecnologia de acesso a transportes públicos", por exemplo, não 
consiste apenas numa frota de veículos acessíveis (ex. autocarros com 
plataforma elevatória), mas engloba toda a organização dos transportes, 
incluindo controlo de tráfego, implantação das paragens, informações e 
procedimentos de emissão/validação de bilhetes, serviço de clientes, 
formação do pessoal, etc. Sem uma organização deste tipo, o simples 
veículo não ofereceria qualquer "transporte público". Em segundo lugar, o 
termo de apoio é aplicado a uma tecnologia, quando a mesma é utilizada 
para compensar uma limitação funcional, facilitar um modo de vida 
independente e ajudar os idosos e pessoas com deficiência a concretizarem 
todas as suas potencialidades. (EUSTAT, 1999b apud GALVÃO FILHO, 
2009, p. 5) 
 

 

Galvão Filho (2009) que a nível Europeu, entre 2004 e 2005, foi criado o 

Consórcio EASTIN, a “Rede Européia de Informação de Tecnologias de Apoio”, cujo 

objetivo é  

“criar uma rede internacional de informações sobre Ajudas Técnicas, capaz 

de servir a todos os países europeus e que possa dar respostas 

principalmente a perguntas tais como: 

 Quantos produtos e serviços de Tecnologia de Apoio existem na Europa? 

 Quais são as especificações técnicas desses produtos? 

 Como posso ter acesso a eles? 

 Quais são as normas legais, de cada país, sobre o financiamento público e 

distribuição desses produtos? 
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 Como podemos ajudar ao usuário final a fazer a escolha adequada dos 

produtos? (EASTIN, 2005b apud GALVÃO FILHO, p. 5) 

  

Segundo Galvão (2009, p. 6), Portugal disponibilizou em 2005 “a primeira 

versão do Catálogo Nacional de Ajudas Técnicas (CNAT) um projeto ligado ao 

Secretariado Nacional para a Reabilitação e Integração das Pessoas com 

Deficiência (SNRIPC), do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS), 

com a participação de outras instituições portuguesas. O SNRIPC, no CNAT, 

apresenta uma definição bastante abrangente de Ajudas Técnicas, que é o conceito 

adotado pela Organização Mundial da Saúde na Classificação Internacional de 

Funcionalidade (CIF, 2001)”: 

 
Entende-se por Ajudas Técnicas qualquer produto, instrumento, estratégia, 
serviço e prática, utilizado por pessoas com deficiências e pessoas idosas, 
especialmente produzido ou geralmente disponível para prevenir, 
compensar, aliviar ou neutralizar uma deficiência, incapacidade ou 
desvantagem e melhorar a autonomia e a qualidade de vida dos indivíduos. 
(CNAT, 2005 apud GALVÃO FILHO, 2009, p. 5) 
 

Outra definição, segundo Galvão (2009), é a “ISO 9999:2002”, a qual se 

refere a Ajudas Técnicas como: 

qualquer produto, instrumento, equipamento ou sistema tecnológico, de 
produção especializada ou comumente à venda, utilizado por pessoa com 
deficiência para prevenir, compensar, atenuar ou eliminar uma deficiência, 
incapacidade ou desvantagem (ISO 9999:2002 apud GALVÃO FILHO, 
2009, p. 7) 
 
 

Galvão (2009) nos faz compreender que não há uma classificação 

fechada sobre a TA segundo os documentos do Consórcio Europeu EUSTAT. Mas 

“o importante é ter claro o significado da expressão Tecnologia de Apoio e seus 

objetivos, e que a melhor forma de classificar depende dos objetivos a que se quer 

chegar: catalogação, ensino, difusão de informações, organização de serviços de 

aconselhamento, etc”. (EUSTAT, 1999b apud GALVÃO FILHO, 2009, p. 8) 

 

O Consórcio EUSTAT (1999b apud GALVÃO FILHO, 2009) de acordo 

com seus objetivos educacionais prefere a reflexão sobre o HEART – Horizontal 

European Activities in Rehabilitation Technology – de classificação de TA, o qual 

surgiu no âmbito do Programa TIDE – Technology Initiative for Disabled and Elderly 

People – da União Européia, que propõe três grandes áreas de formação em 



34 

relação a essas Tecnologias de Apoio: componentes técnicos, componentes 

humanos e componentes sócio-econômicos. 

 

Considerando como objetivo principal das Tecnologias de Apoio o uso de 
tecnologias que ajudem a ultrapassar as limitações funcionais dos seres humanos 
num contexto social, é de extrema importância identificar não só os aspectos 
puramente tecnológicos, mas também os aspectos relacionados com os fatores 
humanos e sócio-econômicos.[...] Um modelo de formação e treino em tecnologias 
de apoio deve ser baseado num modelo de desenvolvimento humano que tenha em 
consideração os problemas que as pessoas com deficiência apresentam quando 
tentam adaptar-se a um ambiente adverso. (EUSTAT, 1999b apud GALVÃO FILHO, 
2009, p. 8) 

 
 

De acordo com Galvão Filho (2009), concluímos que esta concepção é 

mais ampla, pois apresenta a necessidade de considerar não só os aspectos 

tecnológicos, mas também as condições socioeconômicas. A partir dessa visão é 

possível compreender que a participação da PcD será tanto mais deficiente se as 

condições de acessibilidade que lhe é oferecida forem mais ou menos 

desfavoráveis.  

 

A nível de Brasil, de acordo com Galvão Filho (2009, p. 10), 

o processo de apropriação e sistematização do conceito e classificação de 
Tecnologia Assistiva, é ainda mais incipiente e recente. A expressão 
“Tecnologia Assistiva” com frequência é utilizada na língua portuguesa ao 
lado das expressões “Ajudas Técnicas” e “Tecnologia de Apoio”, na maioria 
das vezes como sinônimos, em outras, apontando diferenças no sentido de 
cada uma delas.[...] 

 

 

Na legislação brasileira é utilizada a expressão “Ajudas Técnicas” no 

decreto 3298 de 1999 e no Decreto de 5296 de 2004, o qual regulamenta as leis nº 

10.048 de 08 de novembro de 2000 e 10.098 de 19 de dezembro de 2000. 

(GALVÃO, 2009) 

 

O Decreto 3298/1999 define Ajudas Técnicas, no seu artigo 19, como:  

Os elementos que permitem compensar uma ou mais limitações funcionais 
motoras, sensoriais ou mentais da pessoa portadora de deficiência, com o 
objetivo de superar as barreiras de comunicação e da mobilidade e de 
possibilitar sua plena inclusão social. (CEDIPOD, 2007 apud GALVÃO 
FILHO, 2009, 11) 
 

Por sua vez, o Decreto 5296/2004 utiliza a seguinte definição, no seu 

artigo 61: 
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Para fim deste Decreto, consideram-se ajudas técnicas os produtos, 
instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados ou especialmente 
projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa portadora de 
deficiência ou com mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia pessoal, 
total ou assistida. (BRASIL, 2004 apud GALVÃO FILHO, p. 11) 
 

Como percebemos, a partir da análise de GALVÃO FILHO (2009, p. 11), 

falta no conceitos da formulação brasileira em relação a outras concepções a 

amplitude da ideia de "Serviços de Ajudas Técnicas, de metodologias e práticas, 

além das ferramentas e dispositivos". Contudo, em relação ao conceito de "Desenho 

Universal", o Decreto 5296 também traz uma importante contribuição a caminho de 

uma sociedade mais inclusiva, sobretudo, à Acessibilidade e à Tecnologia Assistiva. 

No Desenho Universal apresentado  nesse Decreto, temos o seguinte: 

 
concepção de espaços, artefatos e produtos que visam atender 
simultaneamente todas as pessoas, com diferentes características 
antropométricas e sensoriais, de forma autônoma, segura e 
confortável, constituindo-se nos elementos ou soluções que 
compõem a acessibilidade. (BRASIL, 2004 apud GALVÃO FILHO, p. 
11) 
 

A acessibilidade também é apresentada no Decreto 5296 como: 

as condições para utilização, com segurança e autonomia, total ou 
assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das 
edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e 
meios de comunicação e informação, por pessoa com deficiência ou 
com mobilidade reduzida. (BRASIL, 2004 apud GALVÃO FILHO, p. 
11) 
 

Esse conceito de Desenho Universal é estudado a partir de sete 

princípios: 

1. Equiparação nas possibilidades de uso: o design é útil e comercializável 
às pessoas com habilidades diferenciadas. 
2. Flexibilidade no uso: o design atende a uma ampla gama de indivíduos, 
preferências e habilidades. 
3. Uso Simples e intuitivo: o uso do design é de fácil compreensão. 
4. Captação da informação: o design comunica eficazmente, ao usuário, as 
informações necessárias. 
5. Tolerância ao erro: o design minimiza o risco e as consequências 
adversas de ações involuntárias ou imprevistas. 
6. Mínimo esforço físico: o design pode ser utilizado de forma eficiente e 
confortável. 
7. Dimensão e espaço para uso e interação: o design oferece espaços e 
dimensões apropriados para interação, alcance, manipulação e uso. 
(SERPRO, 2007) 
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Conforme a “Carta do Rio”, elaborada na Conferência Internacional sobre 

Desenho Universal “Projetando para o Século XXI”, em dezembro de 2004; 

O propósito do desenho Universal é atender às necessidades e viabilizar a 
participação social e o acesso aos bens e serviços a maior gama possível 
de usuários, contribuindo para a inclusão das pessoas que estão impedidas 
de interagir na sociedade e para o seu desenvolvimento. Exemplos desses 
grupos excluídos são: as pessoas pobres, as pessoas marginalizadas por 
uma condição cultural, social, ética, pessoas com diferentes tipos de 
deficiência, pessoas muito obesas e mulheres grávidas, pessoas muito altas 
ou muito baixas, inclusive crianças, e outros, que por diferentes razões são 
também excluídas da participação social. (CARTA DO RIO, 2004) 

 

A discussão sobre TA a partir do conceito de "Desenho Universal" vai 

além de projetos específicos, adaptações e espaços separados 

 

 é importante para a discussão sobre Tecnologia Assistiva, porque trás 

consigo a idéia de que todas as realidades, ambientes, recursos, etc., na sociedade 

humana, devem ser concebidos, projetados, com vistas à participação, utilização e 

acesso de todas as pessoas. Essa concepção, portanto, transcende a ideia de 

projetos específicos, adaptações e espaços que isolam, que discriminam para uma 

concepção inclusiva, onde todos tenham igual acesso a cidadania. (GALVÃO, 2009) 

Há quem defenda a utilização da expressão como é o caso do autor 

Romeu Sassaki: 

Mas como traduzir assistive technology para o português? Proponho que 
esse termo seja traduzido como tecnologia assistiva pelas seguintes razões: 
Em primeiro lugar, a palavra assistiva não existe, ainda, nos dicionários da 
língua portuguesa. Mas também a palavra assistive não existe nos 
dicionários da língua inglesa. Tanto em português como em inglês, trata-se 
de uma palavra que vai surgindo aos poucos no universo vocabular técnico 
e/ou popular. É, pois, um fenômeno rotineiro nas línguas vivas. Assistiva 
(que significa alguma coisa "que assiste, ajuda, auxilia") segue a mesma 
formação das palavras com o sufixo "tiva", já incorporadas ao léxico 
português.[...] Nestes tempos em que o movimento de vida independente 
vem crescendo rapidamente em todas as partes do mundo, o tema 
tecnologia assistiva insere-se obrigatoriamente nas conversas, nos debates 
e na literatura. Urge, portanto, que haja uma certa uniformidade na 
terminologia adotada, por exemplo com referência à confecção/fabricação 
de ajudas técnicas e à prestação de serviços de intervenção tecnológica 
junto a pessoas com deficiência. (SASSAKI, 1996 apud GALVÃO FILHO, 
2009, p. 13) 

 

A partir de então, dessa necessidade emergente por um padrão 

conceitual, é que surge em nosso país o Comitê de Ajudas Técnicas, criado no 

âmbito da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República 

(SEDH/PR), ligado a CORDE – Coordenadoria Nacional para a Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência, o qual é responsável por:  
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I. elaborar e aprovar o Regimento Interno e o Plano de Ação do Comitê 
de Ajudas Técnicas; 
II. monitorar o cumprimento das ações e medidas constantes no Plano 
de Ação do Comitê de Ajudas Técnicas; 
III. apresentar propostas de políticas governamentais e parcerias entre a 
sociedade civil e órgãos públicos referentes à área de ajudas técnicas; 
IV. estruturar as diretrizes da área de conhecimento; 
V. realizar levantamento dos recursos humanos que atualmente 
trabalham com o tema; 
VI. detectar os centros regionais de referência em ajudas técnicas, 
objetivando a formação de rede nacional integrada; 
VII. estimular nas esferas federal, estadual, municipal, a criação de 
centros de referência em ajudas técnicas; 
VIII. propor a criação de cursos na área de ajudas técnicas, bem como o 
desenvolvimento de outras ações com o objetivo de formar recursos 
humanos qualificados na área; e 
IX. propor a elaboração de estudos e pesquisas relacionados com o 
tema de ajudas técnicas. (GALVÃO FILHO, 2009, p. 14) 
 
 

Esse mesmo Comitê estabelece a expressão “Tecnologia Assistiva" como 

sendo a mais adequada pelos seguintes motivos: 

• Por ser uma tendência nacional já firmada no meio acadêmico, nas 
organizações de pessoas com deficiência, em setores governamentais 
(MEC, MCT, CNPq), Institutos de Pesquisa (ITS Brasil) e no mercado de 
produtos. 
• Pelo primeiro objetivo do Comitê de Ajudas Técnicas, explicito no Artigo 66 
do Decreto 5296/2004, relativo à estruturação das diretrizes da área do 
conhecimento. A expressão Tecnologia Assistiva seria a mais compatível 
como a denominação de uma área de conhecimento, a ser oficialmente 
reconhecida. 
• Por ser uma expressão bastante específica ao conceito ao qual 
representa, diferentemente das expressões “Ajudas Técnicas” e “Tecnologia 
de Apoio”, que são mais genéricas e também utilizadas para referirem-se a 
outros conceitos e realidades diferentes. (CAT, 2007.b apud GALVÃO 
FILHO, 2009, p. 14) 

 

O CAT, também define que: 

Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica 
interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, 
práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à 
atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou 
mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de 
vida e inclusão social” (Comitê de Ajudas Técnicas, CORDE/SEDH/PR, 
2007 apud GALVÃO FILHO, 2008). 

 

“É considerada Tecnologia Assistiva, portanto, desde artefatos simples, 

como uma colher adaptada ou um lápis com uma empunhadura mais grossa para 

facilitar a preensão, até sofisticados programas especiais de computador que visam 

à acessibilidade”.  (GALVÃO FILHO, 2008, p. 5) 
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2.3 O Papel Professor diante dos Recursos Computacionais 

 

O avanço tecnológico juntamente com a necessidade de informar e 

comunicar de forma mais rápida e eficaz vem exigindo dos diversos profissionais 

mudanças de posturas diante da demanda social, cultural e econômica de 

qualificação profissional. Na educação, não seria diferente, a emergência de práticas 

pedagógicas comprometidas com educação contemporânea é evidente, pois nesse 

cenário, os professores precisam constantemente buscar cursos e/ou oficinas de 

formação e atualização –  a formação continuada, a fim de mediar com maior 

qualidade os processos inclusivos. Logo, mais do que conhecer é necessário se 

apropriar das teorias e técnicas condizentes no uso dessas ferramentas, haja vista 

serem uma realidade cotidiana para os estudantes, independente da classe social. 

As novas mídias – celulares (smartphones), tablets, redes sociais estão 

no auge. Por isso, qualificar a prática pedagógica, diante deste cenário, é um dos 

caminhos mais viáveis nessa desafiadora tarefa. 

A esse respeito Galvão Filho e Damasceno (2008,p. 21) destacam que 

   

Com o avanço das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e a 

introdução de computadores nas escolas, uma ação fundamental que se fez 

e ainda se faz necessária é a formação e capacitação continuada dos 

educadores quanto à utilização das ferramentas computacionais em sua 

prática de ensino. A incorporação da informática no contexto educacional 

vai além da disponibilização de computadores às escolas e implica 

essencialmente em mudanças educacionais que possam romper com os 

modelos tradicionais de educação, meramente instrucionais, começando 

pela formação continuada do educador.  

 

Para Mercado (1998) os professores tem uma função "re(criadora) 

sistemática". E para efetivar seu papel, precisam caminhar em parceria com seus 

alunos estimulando a exploração, a descoberta, de maneira a garantir a 

aprendizagem de ambos. Nesse sentido, o professor precisa caminhar e ao mesmos 

tempo incorporar na sua metodologia: 

 conhecimento das novas tecnologias e da maneira de aplicá-las; 
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 estímulo à pesquisa como base de construção do conteúdo a ser 
veiculado através do computador, saber pesquisar e transmitir o gosto pela 
investigação a alunos de todos os níveis; 

 capacidade de provocar hipóteses e deduções que possam servir de base 
à construção e compreensão de conceitos; 

 habilidade de permitir que o aluno justifique as hipóteses que construiu e 
as discuta; 

 especialidade de conduzir a análise grupal a níveis satisfatórios de 
conclusão do grupo a partir de posições diferentes ou encaminhamentos 
diferentes do problema; 

 a capacidade de divulgar os resultados da análise individual e grupal de tal 
forma que cada situação suscite novos problemas interessantes à pesquisa; 
(MERCADO, 1998, p. 3) 

 

Mercado (1998, p. 3) ainda aponta que perfil do professor dessa sociedade do 

conhecimento deve alguém: 

Comprometido - com as transformações sociais e políticas; com o projeto 
político-pedagógico assumido com e pela escola; 
Competente - evidenciando uma sólida cultura geral que lhe possibilite uma 
prática interdisciplinar e contextualizada, dominando novas tecnologias 
educacionais. Um profissional reflexivo, crítico, competente no âmbito da 
sua própria disciplina, capacitado para exercer a docência e realizar 
atividades de investigação; 
Crítico - que revele, através da sua postura suas convicções, os seus 
valores, a sua epistemologia e a sua utopia, fruto de uma formação 
permanente; seja um intelectual que desenvolve uma atividade docente 
crítica, comprometida com a idéia do potencial do papel dos estudantes na 
transformação e melhoria da sociedade em que se encontram inseridos; 
Aberto à mudanças - ao novo, ao diálogo, à ação cooperativa; que 
contribua para que o conhecimento das aulas seja relevante para à vida 
teórica e prática dos estudantes; 
Exigente - que promova um ensino exigente, realizando intervenções 
pertinentes, desestabilizando, e desafiando os alunos para que desencadeie 
a sua ação reequilibradora; que ajude os alunos a avançarem de forma 
autônoma em seus processos de estudos, e interpretarem criticamente o 
conhecimento e a sociedade de seu tempo; 
Interativo - que concorra para a autonomia intelectual e moral dos seus 
alunos trocando conhecimentos com profissionais da própria área e com os 
alunos, no ambiente escolar, construindo e produzindo conhecimento em 
equipe, promovendo a educação integral, de qualidade, possibilitando ao 
aluno desenvolver-se em todas as dimensões: cognitiva, afetiva, social, 
moral, física, estética. 

Dessa forma, compreendemos a importância do engajamento profissional 

consciente, o qual deve potencializar ao professor a melhor maneira de utilização 

dos recursos computacionais para a melhoria do processo ensino-aprendizagem, no 

qual aluno e professor sejam sujeitos ativos na construção do conhecimento. 

Formar professores, neste contexto, exige: 
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 mudanças na forma de conceber o trabalho docente, flexibilização dos 

currículos nas escolas e as responsabilidades da escola no processo de 

formação do cidadão; 

 socialização do acesso à informação e produção de conhecimento para 

todos; 

 mudança de concepção do ato de ensinar em relação com os novos 

modos de conceber o processo de aprender e de acessar e adquirir 

conhecimento; 

 mudança nos modelos/marcos interpretativos de aprendizagem, passando 

do modelo educacional predominante instrucionista, isto é, que o ensino se 

constrói a partir da aplicação do conhecimento teórico formulado a partir das 

ciências humanas e sociais que dariam fundamentos para a educação; 

 construção de uma nova configuração educacional que integre novos 

espaços de conhecimentos em uma proposta de inovação da escola , na 

qual o conhecimento não está centrado no professor e nem no espaço físico 

e no tempo escolar, mas visto como processo permanente de transição, 

progressivamente construído, conforme os novos paradigmas; 

 desenvolvimento dos processos interativos que ocorrem no ambiente 

telemático, sob a perspectiva do trabalho cooperativo. (MERCADO, 2008, p. 

4) 

O professor, nessa sociedade das novas TICs, tem a oportunidade de 

estimular no aluno o trabalho colaborativo, pois os recurso computacionais permitem 

que haja interação e colaboração entre aluno-aluno e aluno-professor. 

Os ambientes educativos devem ter como foco central a autonomia, a 
criatividade e o espírito investigativo. Com esse desafio presente, o 
professor precisa optar por metodologias que contemplem o paradigma 
emergente, a partir de contextualizações que busquem levantar situações-
problema, que levem a produções individuais e coletivas e a discussões 
críticas e reflexivas, e, especialmente, que visem à aprendizagem 
colaborativa.(http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/2sf.pdf) 
 
 

Esse novo paradigma emergente segundo BEHRENS 

(http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/2sf.pdf) permite ao professor optar por 

diversas metodologias, entre elas as de aprendizagem por projetos. 

 

A perspectiva de propor uma aprendizagem baseada em projetos leva cada 
docente a analisar, a refletir e a criar sua própria prática pedagógica. 
Enfatiza-se que o sucesso da metodologia baseada em projetos e da 
aprendizagem colaborativa com tecnologia interativa implica a vivência de 
situações diferentes das que os alunos estão acostumados numa ação 
docente conservadora. Na proposição da metodologia de aprendizagem 
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colaborativa por projetos, não existem receitas e prescrições a serem 
seguidas, embora algumas recomendações possam ser apresentadas, tais 
como: a investigação de problemas, a contextualização do tema, a tomada 
de decisões em grupo, as situações de troca, a reflexão individual e 
coletiva, a tolerância e a convivência com as diferenças, as constantes 
negociações e as ações conjuntas. Ressalta-se que o professor, ao optar 
por essa metodologia, instiga a responsabilidade do aluno pelo seu próprio 
aprendizado e pelo aprendizado do grupo. A vivência fraterna e solidária 
nas situações de aprendizagem tende a se estender às relações do 
estudante com os demais membros da sociedade, e só esse procedimento 
bastaria para defender a relevância desta metodologia. 
(http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/2sf.pdf)  

 

Acerca desse contexto de mudança,  

Vale ressaltar que um novo modelo de educação está sendo desenhado a partir das 

novas tecnologias, alterando os paradigmas da educação e rompendo com os padrões do ensino 

tradicional, beneficiando as escolas, os educadores e os alunos. O novo modelo de educação requer, 

ainda, novas políticas públicas que atendam a estas mudanças, oferecendo recursos e projetos que 

beneficiem as escolas e o educador em sua formação ou em cursos de aperfeiçoamento, ajudando a 

transformar sua prática pedagógica e garantindo que ele cumpra seu papel perante a sociedade. 

Galvão Filho e Damasceno (2008, p. 24) 

Os recursos computacionais estão presentes na escola e podem 

favorecer a aprendizagem dos alunos, inclusive daqueles com deficiência. Mas 

como vimos a formação docente é basilar para que o atendimento educacional 

ocorra com qualidade. Essa formação precisa ser contínua apoiada pela Secretaria 

de Educação de cada município, garantindo, assim, o direto de todo cidadão 

brasileiro que é o da educação gratuita e de qualidade. 

"Um curso de formação em novas tecnologias prevê espaços para o 

desenvolvimento de atividades de integração de tecnologias em educação, como 

trabalhar em grupos que desenvolvem formas de utilizar as tecnologias com 

finalidade educacional". (MERCADO, 2008, p.5) 

Para essa capacitação: 

 professores se apropriam das novas tecnologias como um recurso próprio, 

como livros e lápis, e não como uma "caixa preta" imposta externamente; 

 educação permanente é um componente essencial da formação de 

professores. Seria útil que existissem centros de apoio em que os 

professores pudessem testar programas e receber orientações sobre o uso; 
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 há considerável necessidade para a cooperação local e interregional, 

estimulada através de encontros periódicos e jornais para a troca de 

experiências e de programas, estimulados pelo governo ou outras 

instituições; 

 enfatizar atitudes pedagógicas de inovação e interação nas equipes 

interdisciplinares; 

 uma visão integrada de ciência e tecnologia que busque entender os 

processos científicos e a mudança nos paradigmas científicos. Isso é 

recomendado de maneira a se colocar a tecnologia educacional na 

perspectiva de um esforço científico; (MERCADO, 2008, p.5) 

O papel do professor, diante das novas tecnologia, particularmente o 

computador, consiste, portanto, em proporcionar o uso consciente e crítico na 

adequação de metodologias capazes de promover a inclusão do aluno na educação 

digital, conduzindo-o a novas experiências, que lhe permitam protagonizar a sua 

aprendizagem com autonomia e segurança. 

 

2.4 A Inclusão de alunos deficientes: TA por meio Computacional 

 

O processo de inclusão das pessoas com deficiência é uma realidade em 

nosso país. 

 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), no 9.394/96, 
apresenta-se como um marco muito significativo na educação brasileira, 
uma vez que ela prevê a inclusão e a ampliação do atendimento 
educacional, em rede pública, aos educandos com necessidades especiais 
nos níveis de educação infantil e superior. Esta lei  é fundamental e abre 
uma perspectiva para essas crianças. Braga (1996) declara que Vygotsky 
versava que o futuro das crianças com necessidades especiais depende 
muito da possibilidade que elas venham a ter de interação com o meio 
social. Para a autora, o meio contribui significativamente no 
desenvolvimento da criança com necessidades especiais, e o contato com o 
outro provoca, na criança, um desenvolvimento intrapsicológico melhor. 
Russo (1994, p. 37) acrescenta afirmando que, nas pessoas com 
necessidades especiais, pode-se formar uma delimitação secundária para a 
sua dificuldade, caracterizada pela ausência de experiências socioculturais 
que lhes é imposta durante sua trajetória de vida. Essas delimitações 
podem ser tão fortes nas características pessoais desses indivíduos que 
passam a fazer parte do quadro de suas patologias. (SCHLÜNZEN 
(http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/2sf.pdf) 
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De acordo com Vygotsky (1994, p.40 apud GALVÃO FILHO, 2009, p. 

116): 

Desde os primeiros dias do desenvolvimento da criança, suas atividades 
adquirem um significado próprio num sistema de comportamento social e, 
sendo dirigidas a objetos definidos, são refratadas através do prisma do 
ambiente da criança. [...] Essa estrutura humana complexa é o produto de 
um processo de desenvolvimento enraizado nas ligações entre a história 
individual e a história social. 
 

A criança desde cedo precisa ser estimulada para que gradativamente 

desenvolva sua estrutura intrapsíquica e interpsíquica (VIGOTSKY, 1989, 1994 apud 

GALVÃO FILHO, 2009, p. 116) 

 

O ser humano conseguiu evoluir como espécie graças à possibilidade de ter 
descoberto formas indiretas, mediadas, de significar o mundo ao seu redor, 
podendo, portanto, por exemplo, criar representações mentais de objetos, 
pessoas, situações, mesmo na ausência dos mesmos. Essa mediação pode 
ser feita de duas formas: através do uso dos signos e do uso dos 
instrumentos. Ambos auxiliam no desenvolvimento dos processos 
psicológicos superiores (GALVÃO, 2004, p. 87). 
 

"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". (GALVÃO FILHO, 2009, p. 116) 

 

A inclusão social da pessoa com deficiência seja por meio de instrumento 

de mediação, seja por meio computacional ou virtual, precisa ser uma realidade em 

nossa sociedade, especialmente no ambiente escolar. 

 
As crianças com deficiência (física, auditiva, visual ou mental) têm 
dificuldades que limitam sua capacidade de interagir com o mundo. Estas 
dificuldades podem impedir que estas crianças desenvolvam habilidades 
que formam a base do seu processo de aprendizagem. (VALENTE, 1991, p. 
01 apud GALVÃO FILHO, 2009, p. 118) 

 
Diante dessa realidade, muitas vez  

 
[...] é frequente o problema motor ser acompanhado de problemas de 
aprendizagem, devido ao absentismo escolar (por doenças, intervenções 
cirúrgicas, superproteção familiar, etc.), à limitação das experiências 
adquiridas ao longo do seu desenvolvimento e a outras causas (MUÑOZ, 
BLASCO e SUÁRES, 1997, p. 301 apud GALVÃO, 2009, p. 118). 

 

Esse distanciamento da convivência e da interação cotidiana prejudicam 

ainda mais a criança, haja vista que 
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Há uma característica mais fundamental da inteligência (e também da 
percepção) que Piaget enfatizou em várias publicações: em todos os 
níveis evolutivos, a cognição é uma questão de ações reais realizadas 
pelo sujeito [...] De acordo com Piaget, as ações realizadas pelo sujeito 
constituem a substância ou a matéria-prima de toda a adaptação 
intelectual e perceptual. (FLAVELL, 1988, p. 81 apud GALVÃO, 2009, p 
119) 
 

Há uma grande incoerência no que se refere ao desenvolvimento de uma 

PcD em relação a outra sem deficiência, que é o fato de que  

 

O desenvolvimento de uma criança com deficiência física ou 
sensorial não é inferior ao de outra criança, mas sim, diferente, 
singular, pois ela aprende caminhos alternativos para compensar, 
por exemplo, a falta de determinadas experiências motoras ou 
sensoriais, para elaboração do seu pensamento, sendo a 
experiência social o alicerce dos processos compensatórios 
(PERES, 2003 apud GALVÃO FILHO, 2009, p. 123). 

 

Segundo Galvão,  

 

Essa realidade é verdadeira não somente na sua dimensão psicológica. 
Também na dimensão biológica, novos estudos têm detectado a utilização 
feita pelo cérebro de vias compensatórias, através da chamada 
“plasticidade cerebral”, estudos esses que também destacam a importância 
das interações, dos estímulos externos, para a aceleração do aparecimento 
dessas vias compensatórias (novas redes neurais). (GALVÃO FILHO, 2009, 
p. 123) 
 

Peres também enfatiza que  
 
No atual estágio de desenvolvimento da ciência, supõe-se que, quando 
ocorre uma lesão cerebral, os neurônios lesados não se regeneram. Porém, 
estudos têm demonstrado que, a partir de uma lesão ocorrida, o cérebro é 
capaz de realizar novas conexões entre os neurônios saudáveis, as quais 
permitem que esse cérebro passe a comandar e controlar, a partir da 
estimulação desses neurônios saudáveis, as mesmas atividades motoras, 
por exemplo, que normalmente só poderiam ser executadas em decorrência 
das conexões dos neurônios que foram lesados. E isso porque, como 
mostra Peres, “muitas das sinapses preexistentes no sistema nervoso 
central permanecem inativas ao longo da vida e somente serão ativadas se 
ocorrer uma lesão como na paralisia cerebral, mostrando que as conexões 
sinápticas podem ser modificadas permitindo a aprendizagem (PERES, 
2003, p. 84 apud GALVÃO FILHO, 2009, p. 123). 
 

Em relação a importância da interação socal, Braga afirma que 
Também em função disso, portanto, fica evidente a importância dos 
estímulos externos e das interações sociais, para o desenvolvimento da 
pessoa com uma lesão cerebral. Na paralisia cerebral a interação da 
criança com as pessoas e os fenômenos que a cercam possibilita o 
surgimento de caminhos, tanto do ponto de vista do substrato neurológico 
quanto funcional, que viabilizam a superação de obstáculos gerados pela 
lesão cerebral [...] Para Vygotsky,futuro destas crianças depende muito da 
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possibilidade que elas venham a ter de interação com o meio social. 
(BRAGA, 1995, p. 72 apud GALVÃO FILHO, 2009, p. 124) 

 

 

Em conformidade com a situação acima, Bonilla (2005 apud GALVÃO, 

2009) expõe que geralmente ao ingressar na escola ocorre um reforçamento da 

independência e passividade desse aluno, não permitindo o seu desenvolvimento. 

Sobre isso ele chama a atenção: 

 
São exemplos de padrões naturalizados pela escola os métodos e 
programas calcados em lógicas lineares e a preocupação demasiada 
em possibilitar aos educandos o mero acesso a informações, 
descuidando-se de torná-las significantes. Presa a ritos e padrões, a 
escola se fechou para as transformações sociais que ocorrem no 
contexto onde está inserida, de forma que hoje se observa uma 
distância muito grande entre o mundo da escola e o mundo fora dela, 
seja este o mundo do trabalho, seja o do lazer. (BONILLA, 2005, p. 69) 

De outra forma, é bem diferente quando o educador vê o aluno 
com deficiência a partir do seu potencial, das suas capacidades e 
também de suas possibilidades de criar rotas alternativas por 
meio de supercompensações. 

 

O aluno com deficiência, por conseguinte, não pode ser tratado com um 

incapaz, mas deve ser estimulado a dar os primeiros passos, a fim de exercitar seus 

próprios interesses para desenvolver sua "capacidade de pensar, comparar, formular 

e testar ele mesmo suas hipóteses, relacionando conteúdos e conceitos. E possa 

também errar, para que reformule e reconstrua suas hipóteses, depurando-as". 

(GALVÃO FILHO, 2009) 

 
Por tudo isso, portanto, a mediação instrumental para a atribuição de sentidos aos 

fenômenos do meio, e para a busca de “rotas alternativas” para a construção de conhecimentos, 

encontra na Tecnologia Assistiva um forte aliado, na realidade específica da pessoa com deficiência. 

Sendo as riquezas da experiência social o alicerce dos processos compensatórios (PERES, 2003), a 

Tecnologia Assistiva surge, para a pessoa com deficiência, em muitos casos como um privilegiado 

elemento catalisador e estimulador na construção de novos caminhos e possibilidades para o 

aprendizado e desenvolvimento, na medida em que se situa com instrumento mediador, 

disponibilizando recursos para o “empoderamento” dessa pessoa, permitindo que possa interagir, 

relacionar-se e competir em seu meio com ferramentas mais poderosa, proporcionadas pelas 

adaptações de acessibilidade de que dispõe. (GALVÃO FILHO, 2009,p. 127) 

 

Nesse sentido, a TA apresenta classificada em três grupos, segundo 

galvão filho (2008, p. 9) 
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1- Adaptações físicas ou órteses. 
São todos os aparelhos ou adaptações fixadas e utilizadas no corpo 
doaluno e que facilitam a interação do mesmo com o computador. 
2- Adaptações de hardware. 
São todos os aparelhos ou adaptações presentes nos componentes físicos 
do computador, nos periféricos, ou mesmo, quando os próprios periféricos, 
em suas concepções e construção, são especiais e adaptados. 
3- Softwares especiais de acessibilidade. 
São os componentes lógicos das TIC quando construídos como Tecnologia 
Assistiva. Ou seja, são os programas especiais de computador que 
possibilitam ou facilitam a interação do aluno com deficiência com a 
máquina. 

 

 

3 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

 

3.1 Tipos de Pesquisa 

 

A construção desse estudo ocorreu por meio de pesquisa bibliográfica 

sobre autores que apresentam estudos desenvolvidos na área em questão a fim de 

se ter uma visão mais clara a respeito da temática abordada, assim como um 

referencial teórico inicial que permitisse dar os primeiros passos para se alcançar os 

objetivos da pesquisa. 

A importância desse estudo bibliográfico como afirma Manzo (1971 apud 

Marconi e Lakatos, 2003, p. 185) "oferece meios para definir, resolver, não somente 

problemas já conhecidos, como também explorar novas áreas onde os problemas 

não se cristalizaram suficientemente". 

 

Recorremos também a pesquisa de campo por entendermos, assim como 

Marconi e Lakatos (2003), que ela nos permite chegar as respostas sobre o que foi 

problematizado nesse estudo, ou a comprovação das hipóteses, ou ainda revelar 

novos fenômenos ou as relações entre eles.  

  

 3.2 Lócus da Pesquisa 

  

Esta pesquisa ocorreu na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental Prof. Abel Martins e Silva, localizada na Av. Lalor Mota, 551, bairro de 

Carananduba no Distrito Administrativo de Mosqueiro – Belém – Pará. 
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A Escola Abel Martins dispõe de ginásio poliesportivo, área de recreação, 

copa e cozinha, área de refeitório, 14 salas, sendo: 01 (uma) diretoria, 01 (uma) 

secretaria, 01 (uma) sala de professores, 01 (uma) sala de informática com 12 

computadores conectados a internet, 11 salas de aulas, sendo uma delas dedicada à 

educação infantil com mobiliários e banheiro adaptados. 

A Escola ainda não dispõe de sala para atendimento educacional 

especializado. 

O número de funcionários é de 87, sendo 01 diretora, 01 administrador, 06 

coordenadores pedagógicos, 42 professores, 17 operacionais. 

O número total de alunos é de 1080 distribuídos em quatro turnos: manhã, 

intermediário, tarde e noite. 

As modalidades de ensino ofertadas pela escola são os Ciclos de 

Formação, que correspondem ao nove anos do Ensino Fundamental e educação de 

Jovens e Adultos (EJA), distribuídas para melhor visualização conforme a tabela 

abaixo: 

Quadro 2 – Modalidade de ensino ofertadas pela escola 

Modalidade Nº turmas Turno Alunos Total 

Educação Infantil 03 

Manhã 

Intermediário 

tarde 

25 

25 

25 

75 

Ciclo I 04 

Manhã 

Intermediário 

tarde 

35 

35 

35 

105 

Ciclo II 04 

Manhã 

Intermediário 

tarde 

35 

35 

35 

105 

Ciclo III 05 

Manhã 

Intermediário 

tarde 

00 

00 

220 

220 

Ciclo IV 03 

Manhã 

Intermediário 

tarde 

00 

90 

45 

135 

EJA 11 Noite 440 440 

Total     

Fonte: os próprios autores. 

A gestão da Escola é democrática. Há Conselho Escolar e Conselho de 

Ciclo. A cada bimestre ocorre a “hora pedagógica coletiva. 
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3.3 População e Amostra 

 

 Como nosso objetivo foi analisar como ocorre o processo de uso dos recursos 

computacionais como TA no atendimento de alunos com deficiência na escola, 

direcionamos nossa pesquisa aos professores que atuam nos Ciclos de Formação I 

e II, que corresponde ao 1º, 2º, 3º, 4º, 5º anos do Ensino Fundamental, 

particularmente aqueles que atendem alunos com deficiência em sala de aula e em 

sala de informática. Logo, o quantitativo de professores apontados para a amostra 

da pesquisa foi de 08, sendo 07 de sala de aula e 01 de sala de informática. 

 

3.4 Abordagem da Pesquisa 

  

A abordagem de nossa pesquisa é de caráter quantitativo e qualitativo, 

pois acreditamos que tais métodos se complementam possibilitando uma melhor 

compreensão dos fatos tal como afirma Pope & Mays (1995 apud Neves, 1996, p. 2): 

 

Os métodos qualitativos e quantitativos não se excluem. Embora difiram 
quanto à forma e à ênfase, os métodos qualitativos trazem como 
contribuição ao trabalho de pesquisa uma mistura de procedimentos de 
cunho racional e intuitivo capazes de contribuir para a melhor compreensão 
dos fenômenos. Pode-se distinguir o enfoque qualitativo do quantitativo, mas 
não seria correto afirmar que guardam relação de oposição. 
 

Consideramos esse aspecto da pesquisa necessário, haja vista que nos 

propomos por meio desse estudo: analisar como ocorre o processo de uso dos 

recursos computacionais como TA no atendimento de alunos com deficiência na 

escola. Logo, quantificar, representar e mostrar estatisticamente as informações 

coletadas, torna-se tão importante quanto analisar as falas, as opiniões, as 

dificuldades e os fatos apresentados pelos envolvidos no contexto de ensino-

aprendizagem, ampliando, assim a compreensão dos fatos apresentados.  

    

3.5 Instrumentos de Coleta de Dados 

                                                       

Como Instrumento de coleta de dados preferimos o questionário por 

apresentar vantagens, tais como apresenta Marconi e Lakatos (2003), que vão ao 

encontro das nossas necessidades enquanto pesquisadores:  
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a) Economiza tempo, viagens e obtém grande número de dados. 
b) Atinge maior número de pessoas simultaneamente. 
c) Abrange uma área geográfica mais ampla. 
d) Economiza pessoal, tanto em adestramento quanto em trabalho de 
campo. 
e) Obtém respostas mais rápidas e mais precisas. 
f) Há maior liberdade nas respostas, em razão do anonimato. 
g) Há mais segurança, pelo fato de as respostas não serem identificadas. 
h) Há menos risco de distorção, pela não influência do pesquisador. 
i) Há mais tempo para responder e em hora mais favorável. 
j) Há mais uniformidade na avaliação, em virtude da natureza impessoal do 
instrumento. 
I) Obtém respostas que materialmente seriam inacessíveis. 

 

O questionário foi constituídos de 24 questões de caráter objetivo e 

subjetivo, entre elas questões abertas, fechadas e de múltipla escolha.  O tempo 

estimado de resposta em média variou entre 10 e 20 minutos. Observamos, assim, a 

limitação de sua extensão e finalidade, a fim de garantir o retorno das informações 

sem causar fadiga ou desinteresse por parte dos informantes como 

metodologicamente no orientam Marconi e Lakatos (2003). 

 

3.6 Procedimentos de Coleta dos Dados 

 

A Pesquisa de campo foi realizada na Escola Municipal Abel Martins e 

Silva durante o mês de novembro, período letivo de 2013. 

No primeiro momento tivemos o contato com a direção e coordenação da 

escola a fim de informá-los sobre a natureza de nossa pesquisa e, ao mesmo tempo, 

solicitar autorização para a efetivação da mesma. Após tomarmos conhecimento das 

turmas que incluíam alunos com deficiência junto a coordenação pedagógica, fomos 

apresentados aos professores que fazem esse atendimento e em uma breve 

conversa nos apresentamos e expusemos os objetivos de nossa pesquisa. 

Fomos bem recebidos e houve o interesse dos professores em colaborar 

voluntariamente conosco neste trabalho. 

No segundo momento obtivemos informações sobre nosso lócus de 

pesquisa na secretaria da escola, as quais já foram descritas anteriormente. 

O terceiro momento foi de elaboração do referido questionário tendo em 

vista os objetivos propostos. 
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Posterior a isso houve a aplicação do questionário, o qual teve um retorno 

positivo em relação ao alcance da população indicada : 100% de retorno, isto é, dos 

08 professores selecionados obtivemos 08 questionários respondidos. 

 

3.7 Procedimentos de Análise dos Dados 

 

Os dados obtidos com a aplicação dos questionários foram 

automaticamente processados por meio do recurso "formulário" disponível no 

"Google Docs", que é uma ferramenta computacional gratuita disponibilizada para os 

usuários do Google, que permite a apresentação de forma prática e eficaz dos 

resultados de uma pesquisa por meio de variados gráficos. 

A partir de então, confrontamos os dados obtidos com os objetivos 

propostos a fim de obtermos a compreensão acerca da problemática levantada 

neste trabalho: A escola tem exercido seu papel de garantia do direito a inclusão e o 

acesso a educação de qualidade as pessoas com deficiência, haja vista as 

possibilidades que a TA por meio de recursos computacionais oferece? 

Houve também, nesse momento, a preocupação com o suporte teórico 

proporcionado pelos autores que foram a base para desenvolvimento deste estudo. 

 

4  APRESENTANDO OS RESULTADOS  

 

Os resultados aqui apresentados constituem a análise de como ocorre o 

processo de uso da Tecnologia Assistiva (TA) por meio dos recursos computacionais 

na inclusão de alunos com deficiência na escola. 

Tomando como referência os objetivos de nossa pesquisa concluímos 

que no que se refere a: 

a) Identificar quais recursos computacionais a escola utiliza para 

assistir alunos com deficiência: 

Verificamos que isso ocorre somente em sala de informática ministrado 

pelo professor de sala de informática, o qual utiliza o pacote de atividades 

"GCompris", atividades em "Flash", Atividades no "JClic" e usando jogos educativos 

disponíveis on-line, os quais favorecem segundo o professor a inclusão do aluno 

com deficiência no processo de aprendizagem.  
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Esse atendimento ocorre sem a presença do professor de sala de aula, 

pois a sala de informática com 12 computadores não comporta o número de alunos 

que em média são 30 em cada turma. Em virtude disso o atendimento ocorre em 

dois tempos de 1h. cada, o que não permite a participação do professor de sala de 

aula (regente) no acompanhamento de seus alunos durante o atendimento de sala 

de informática. 

b) Avaliar se os professores estão aptos para atender alunos com 

deficiência por meio do uso do computador:  

Percebemos na análise dos dados que os professores informantes 

demonstram muita insegurança nesse sentido e a maioria não possui formação 

específica. 

c) Perceber quais as dificuldades enfrentadas pelos professores para 

assistir por meio do computador os alunos com deficiência:  

Analisando os dados coletados vimos que 50% tem alguma formação na 

área de informática educativa e 50% não tem. Além do que 50% se consideram com 

pouca experiência e 50% sem nenhuma experiência no uso do computador com o 

deficiente. Para o AEE, 75% não tem essa formação contra 25%. Muita dificuldade 

68% contra 38% pouca dificuldade no atendimento. 

d) Verificar se a escola dispõe de recursos adequados (sala de 

informática, sala de atendimento educacional especializado, computadores, 

internet, software, hardware, etc.) para atender alunos com deficiência: 

Observamos que a Escola por não dispor de uma sala de atendimento 

educacional especializado, não tem condições de oferecer uma maior qualidade 

nesse sentido. Inclusive essa foi uma das dificuldades apresentadas pelos 

professores na 17ª pergunta do questionário. 

e) Descrever como a TA por meio dos recursos computacionais 

podem contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos com 

deficiência:  

Esse objetivo será respondida na questão nº 20. 
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4.1 Tabulando os dados da Coleta  

 

4.4 Analisando os Dados Coletados  

Apresentamos aqui os resultados obtidos a partir do questionário aplicado 

aos professores(as), sendo que esses resultados serão analisados em ordem 

crescente seguindo o roteiro de questões. Utilizaremos a alcunha "professor A", e 

assim sucessivamente, quando nos referimos ao informante a fim de resguardar sua 

identidade. Analisaremos cada questão apresentada abaixo dos gráficos que se 

seguem: 

  

1. SEXO: 

Gráfico 1 

 

 

 

Em relação ao sexo, verificamos uma quantidade expressiva de 

profissionais da educação do sexo feminino (75%), sendo elas a maioria na escola 

Abel Martins e Silva. 

Segundo o Censo Demográfico 2010 

(http://www.portalodm.com.br/primeiros-resultados-do-censo-2010-sao-divulgados-

pelo-ibge--n--569.html), o Brasil tem 96 homens para cada 100 mulheres. Há no Brasil 

uma relação de 96,0 homens para cada 100 mulheres, como resultado de um excedente 

de 3.941.819 mulheres em relação ao número total de homens. Com este resultado, 

acentuou-se a tendência histórica de predominância feminina na população do Brasil, já 

que em 2000 o indicador era de 96,9 homens para cada 100 mulheres. 

Feminino  75% 

Masculino  25% 
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A região Norte é a única, exceção, pois apresenta o número de homens 

superior ao de mulheres (relação de 101,8 para cada 100), sendo que todos os seus 

estados apresentam também razão de sexo superior a 100%. 

As mulheres também tem predominado no Ensino Superior como afirma o 

MEC (http://www.andifes.org.br/?p=22397.). Os dados do Censo Escolar da 

Educação Superior 2011-2012 revelam que a cada ano o sexo feminino sido a 

maioria nas universidades com vemos na tabela: 

 

Tabela 3 – Número de Ingressos por Processo Seletivo, Matrículas e 

Concluintes em Cursos de Graduação Presencial por Sexo, segundo a 

Categoria Administrativa - Brasil - 2001/2012 

Ano 
Categoria 

Administrativa 

Ingressos por processo seletivo Matrículas Concluintes 

Total Feminino Masculino Total Feminino Masculino Total Feminino Masculino 

2011 Total 1.686.854 908.130 778.724 5.746.762 3.174.106 2.572.656 865.161 515.809 349.352 

 
Pública 426.597 220.536 206.061 1.595.391 836.857 758.534 194.666 110.716 83.950 

 
Federal 260.650 132.248 128.402 927.086 472.766 454.320 98.383 53.909 44.474 

 
Estadual 134.738 71.058 63.680 548.202 296.073 252.129 76.980 45.013 31.967 

 
Municipal 31.209 17.230 13.979 120.103 68.018 52.085 19.303 11.794 7.509 

 
Privada 1.260.257 687.594 572.663 4.151.371 2.337.249 1.814.122 670.495 405.093 265.402 

2012 Total 1.970.392 1.075.490 894.902 5.923.838 3.286.415 2.637.423 876.091 522.020 354.071 

 
Pública 462.097 241.842 220.255 1.715.752 911.157 804.595 202.394 115.842 86.552 

 
Federal 277.501 141.871 135.630 985.202 509.844 475.358 96.270 53.002 43.268 

 
Estadual 140.175 75.052 65.123 560.505 305.760 254.745 78.489 46.094 32.395 

 
Municipal 44.421 24.919 19.502 170.045 95.553 74.492 27.635 16.746 10.889 

 
Privada 1.508.295 833.648 674.647 4.208.086 2.375.258 1.832.828 673.697 406.178 267.519 

Fonte: Mec/Inep; Tabela elaborada por Inep/Deed, 2012. 

2. IDADE: 

Gráfico 2 
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No que se refere a idade, predominou 75% a faixa etária entre 30 

e 39 anos, que significa que a maioria dos profissionais da escola são 

jovens professores. 

3. ESTADO CIVIL: 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre o estado civil dos professores, percebemos que maioria (63%) são 

casados, o que revela que entre esses profissionais, prevalece os valorização das 

união estável, da família: marido, mulher e filhos. 

 

4. CONCLUIU SUA GRADUAÇÃO EM: 

 

 

Entre 20 e 29 anos 13% 

Entre 30 e 39 anos 75% 

Entre 40 e 49 anos 13% 

Acima de 50 anos 0% 

Solteiro (a)  38% 

Casado (a)  63% 

Divorciado (a)  0% 

Viúvo (a)  0% 
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A respeito do curso de graduação, sobressaiu o Curso de Licenciatura em 

Pedagogia (88%), haja vista o fato desses professores atuarem nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental.  

 

5. QUAL A MODALIDADE DE MAIS ALTA TITULAÇÃO DE CURSO DE PÓS-

GRADUAÇÃO QUE VOCÊ COMPLETOU? 

Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciatura em Pedagogia.  88% 

Licenciatura em Matemática.  0% 

Licenciatura em Letras.  0% 

Outros  13% 

Especialização 50% 

Mestrado 0% 

Doutorado. 0% 

Não fiz curso de pós-graduação 50% 
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Em relação ao curso de pós-graduação, conferimos que 50% dos 

professores possuem uma especialização, o que mostra uma busca pela 

qualificação profissional, cujo fruto é o aprimoramento no atendimento dos 

estudantes e, consequentemente, a melhoria da  qualidade da educação básica. 

6. EM QUANTAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO VOCÊ TRABALHA? 

Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 

No que se refere a quantidade de  instituições de ensino onde o professor 

trabalha, 75% respondeu que em apenas uma, neste caso, na Escola Abel Martins e 

Silva.  Esses dados estão em relação direta com o fato de que alguns dos 

professores entraram a pouco tempo na rede municipal de ensino como veremos 

nos gráfico 8 e 10 seguintes. 

7. RENDA PESSOAL: 

Gráfico 7 

1 Instituição 75% 

2  Instituições 25% 

3  Instituições 0% 

Acima de 3 Instituições 0% 
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Acerca da questão renda pessoal, vemos que apesar da maioria (50%) 

afirmar ter  renda maior que 4 salários mínimos, outros 50% estão entre dois e 4 

salários mínimos. 

8. HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ ATUA COMO PROFESSOR NESTA ESCOLA? 

Gráfico 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Até 2 salários mínimos. 0% 

Entre 2 e 3 salários mínimos. 25% 

Entre 3 e 4 salários mínimos. 25% 

Acima de 4 salários mínimos. 50% 

Menos de 3 anos. 50% 

De 3 a 10 anos. 25% 

De 10 a 15 anos. 13% 

Mais de 15 anos. 13% 
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No aspecto tempo de atuação como professor na atual escola, notamos 

que 50%, como nos referimos na 6ª questão, tem menos de três anos de atuação 

como professor, que está relacionado ao fato de ingressarem na escola via concurso 

público que foi promovido pela SEMEC em 2012. 

9. EM QUANTOS TURNOS TRABALHA? 

Gráfico 9 

 

 

 

 

 

 

 

A respeito da quantidade de turnos de trabalho, vemos que a maioria 

(63%) trabalha em dois e três turnos, são aqueles que possuem carga horária de 

200 h. E no caso da professora que afirmou possuir 300h, trata-se do fato de que ela  

já trabalha em dois turnos e após a classificação no concurso  público de 2012 

agregou mais um turno de trabalho. Os demais (38%) que possuem 100h, são 

aqueles, como já citamos, mais recentes na escola, que entraram em 2013 através 

do concurso público da SEMEC de 2012. 

10. SEU VÍNCULO EMPREGATÍCIO É: 

Gráfico 10 

 

1 turno 38% 

2  turnos 50% 

3  turnos 13% 
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No que se refere ao vínculo empregatício, 100% dos professores que 

trabalham na Escola Abel Martins, hoje, são efetivos (concursados) em virtude da 

classificação no referido concurso público de 2012. 

11. VOCÊ MORA: 

Gráfico 11 

 

Nas proximidades desta escola e conhece a vida da comunidade. 25% 

Nas proximidades desta escola e não conhece a vida da comunidade. 0% 

Longe desta escola e conhece a vida da comunidade. 63% 

Longe desta escola e não conhece a vida da comunidade. 13% 

 

Em relação a proximidade e conhecimento da vida da comunidade, 

apesar da maioria dos professores (63%), residirem longe da Escola Abel Martins e 

Silva, eles revelaram ter conhecimento da realidade dessa comunidade escolar, fato 

Efetivo (concurso público) 100% 

Prestador de Serviço 0% 
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que mostra que esses profissionais tem interesse e disposição em compreender as 

demandas sociais e educacionais que surgem no cotidiano escolar. 

 

12. VOCÊ POSSUI FORMAÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA? 

Gráfico 12 

 

 

Sim, promovida pela SEMEC/Belém. 25% 

Sim, promovida por outro órgão público. 0% 

Sim, somente por iniciativa própria. 25% 

Não tenho formação nessa área. 50% 

 

Sobre a formação dos professores na área de informática educativa, 

observamos que 50% deles já obteve alguma formação nessa área, seja promovida 

pela própria SEMEC/ Belém seja por iniciativa própria. Isso revela,  que o interesse 

pela qualificação profissional é equiparada com aqueles, que por algum motivo, não 

possuem a referida formação. 

Ressaltamos que a necessidade de formação continuada é uma 

necessidade de todo profissional, sobretudo do professor, que pela exigência de seu 

perfil deve estar sempre de bem com o conhecimento, ou seja, apropriar-se deste é 

um fator determinante para que possa ofertá-lo aos estudantes em vista da melhoria 

educacional destes. 

Nesse sentido, Mercado (http://www.c5.cl/ieinvestiga/actas/ribie98/210M.html) 

corrobora dizendo que 

A formação de professores sinaliza para uma organização curricular 
inovadora que, ao ultrapassar a forma tradicional de organização curricular, 
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estabelece novas relações entre a teoria e a prática. Oferece condições 
para a emergência do trabalho coletivo e interdisciplinar e possibilite a 
aquisição de uma competência técnica e política que permita ao educador 
se situar criticamente no novo espaço tecnológico. 
Ao professor cabe o papel de estar engajado no processo, consciente não 
só das reais capacidades da tecnologia, do seu potencial e de suas 
limitações para que possa selecionar qual é a melhor utilização a ser 
explorada num determinado conteúdo, contribuindo para a melhoria do 
processo ensino-aprendizagem, por meio de uma renovação da prática 
pedagógica do professor e da transformação do aluno em sujeito ativo na 
construção do seu conhecimento, levando-os, através da apropriação desta 
nova linguagem a inserirem-se na contemporaneidade. 

 

Acreditamos, pois, que a formação continuada é basilar para que o 

professor possa criar condições adequadas para atuar no uso das novas 

tecnologias, particularmente o computador. Nesse sentido, Mercado 

(http://www.c5.cl/ieinvestiga/actas/ribie98/210M.html). ainda enfatiza que  

O processo de formação continuada permite condições para o professor 
construir conhecimento sobre as novas tecnologias, entender por que e 
como integrar estas na sua prática pedagógica e ser capaz de superar 
entraves administrativos e pedagógicos, possibilitando a transição de um 
sistema fragmentado de ensino para uma abordagem integradora voltada 
para a resolução de problemas específicos do interesse de cada aluno. 
Deve criar condições para que o professor saiba recontextualizar o 
aprendizado e as experiências vividas durante sua formação para a sua 
realidade de sala de aula compatibilizando as necessidades de seus alunos 
e os objetos pedagógicos que se dispõem a atingir. 

 

13. EM RELAÇÃO A SUA EXPERIÊNCIA COM O USO DO COMPUTADOR NO 

ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, VOCÊ SE CONSIDERA: 

Gráfico 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouco experiente 50% 

Experiente 0% 

Muito experiente 0% 

Não tenho experiência 50% 
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Analisamos que a experiência dos professores permeada pelo uso do 

computador com o aluno com deficiência é pequena (50%) ou ainda inexperiente 

(50%). Essa realidade aponta que utilizar o computador com alunos sem deficiência 

já é desafio, muito mais com alunos com deficiência. 

Julgamos, nessa questão, que o fato de ter ou não experiência está mais 

associada a pouca da formação (com veremos a seguir) do que a falta de 

oportunidade para atender os alunos com deficiência. 

 

14. VOCÊ POSSUI FORMAÇÃO PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO? 

Gráfico 14 

 

 

Sim, promovida pela SEMEC/Belém. 13% 

Sim, promovida por outro órgão público. 0% 

Sim, somente por iniciativa própria. 13% 

Não tenho formação nessa área. 75% 

 

Avaliando esta questão da formação para o AEE, supomos que a maioria 

dos professores (75%) não tem formação nessa área porque a política de formação 

desses profissionais ainda é incipiente, não alcança toda a rede, provavelmente pela 

falta de investimento, haja vista que, como problematizamos anteriormente, a 

demanda e o crescimento das matrículas de alunos com deficiência é real e 

crescente e, nesse sentido, o poder público caminha a passos lentos. 
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15. NO ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUAL É O GRAU DE 

DIFICULDADE QUE VOCÊ ENCONTRA NO SEU TRABALHO COTIDIANO. 

 

Gráfico 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre a questão da dificuldade no atendimento do aluno com deficiência 

no cotidiano de sala de aula, notamos que o grau "muita dificuldade" foi de 63%.  

 

16. VOCÊ CONSEGUE IDENTIFICAR O TIPO DE DEFICIÊNCIA DO SEU ALUNO? 

 

Gráfico 16 

 

Muita dificuldade 63% 

Pouca dificuldade 38% 

Nenhuma dificuldade 0% 

Não desenvolvo a atividade 0% 

Sim 88% 
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No que se refere ao tipo de deficiência, a maioria (88%) dos professores 

consegue identificar a deficiência do seu(s) aluno(s), as quais foram apontadas: 

deficiência intelectual, autismo, cegueira parcial, TGD, PC,  deficiência auditiva, 

visual. 

Esse conhecimento acerca das deficiências mostra que a maioria dos 

professores, apesar das muitas dificuldades (gráfico 15) no nível de atendimento 

desses alunos, há uma preocupação em promover a educação desses alunos. 

 

17. QUAIS AS DIFICULDADES ENCONTRADAS POR VOCÊ NO ATENDIMENTO 

DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA. 

 Gráfico 17 

 

Minha formação é insuficiente para esse atendimento. 8 32% 

A Escola não dispõe de sala de recurso multifuncionais. 8 32% 

Não tenho apoio da família. 4 16% 

Outros 5 20% 

 

No que concerne as dificuldades apresentadas no atendimento dos 

alunos com deficiência, percebemos que a maioria apontou como dificuldades as 

questões "Minha formação é insuficiente para esse atendimento" (32%) e " a 

questão "A Escola não dispõe de sala de recurso multifuncionais" (32%), 

somando 64%, seguida da questão "outras" (20%), que se refere a:  

a) "materiais apropriados para as deficiente": Acreditamos que essa fala 

está relacionada a falta de material didático pedagógico adequada aos alunos com 

deficiência. 

b) "apoio técnico especializado com frequência": Essa situação faz 

referência as visitas itinerantes que ocorrem na Escola Abel Martins por profissionais 

Não 13% 



65 

da educação especialistas em AEE. Logo a baixa frequência desses profissionais na 

escola acaba comprometendo o andamento do trabalho com alunos. 

 

c) "Falta de um P.P.A articulado com a coordenação": Nesse caso, a 

ausência de um Plano Pedagógico de Apoio bem articulado entre professores e 

coordenação poderia ser uma dos instrumentos iniciais para direcionar o 

atendimento desses alunos. 

d) "tem casos de baixa frequência da criança e da equipe técnica da 

SEMEC": A baixa frequência da Equipe Técnica da SEMEC mas uma vez é 

apresentada por outro professor(a) como uma dificuldade, além daqueles alunos 

com deficiência que tem baixa frequência e, portanto, não avançam no sua 

aprendizagem. 

e) "Turma grande, pouco tempo para trabalhar a individualidade de todos 

os aluno da turma": Esse é uma fato real que podemos observar em nossa escolas – 

a superlotação das salas de aula, onde o professor não consegue atender aqueles 

alunos que apresentam maiores limitações, como é o caso dos alunos com 

deficiência. 

 

18. VOCÊ UTILIZA O COMPUTADOR NO ATENDIMENTO DE ALUNOS COM 

DEFICIÊNCIA? Em caso afirmativo, por favor, responda a pergunta posterior. 

Gráfico 18 

 

 

 

 

Acerca da frequência semanal do 

atendimento por meio computacional do aluno 

Diariamente 0% 

2 a 3 vezes por semana 13% 

3 a 4 vezes por semana 0% 

Não utilizo. 88% 
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com deficiência, 88% dos professores não fazem uso do computador no 

atendimento de alunos com deficiência, somente o professor de sala de informática 

(13%) realiza esse atendimento até três vezes por semana. 

Averiguamos que, em virtude do número reduzido de 12 computadores 

em relação ao número de alunos por turma (média de 30 alunos), não é possível 

acompanhar a turma no atendimento em sala de informática. 

 

19. DESCREVA QUAIS RECURSOS COMPUTACIONAIS A ESCOLA UTILIZA 

PARA ASSISTIR ALUNOS COM DEFICIÊNCIA. 

Em relação a descrição dos recursos computacionais utilizados para 

assistir alunos com deficiência, o professor de sala de informática informou que 

utiliza o pacote de atividades "GCompris", atividades em "Flash", Atividades no 

"JClic" e jogos educativos disponíveis on-line, os quais favorecem segundo o 

professor a inclusão do aluno com deficiência no processo de aprendizagem pelo 

fato de tais recursos estimularem sua atenção permitindo, assim, explorar a leitura, a 

escrita e matemática obtendo bom aproveitamento.  

 

20. VOCÊ CONSIDERA QUE OS RECURSOS COMPUTACIONAIS PODEM 

CONTRIBUIR NA APRENDIZAGEM DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA? 

JUSTIFIQUE. 

Gráfico 19 

 

 

 

 

Sim. 100% 

Não. 0% 
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A respeito das considerações dos professores sobre as contribuições dos 

recursos computacionais na aprendizagem dos alunos com deficiência, observamos 

que 100% deles reconhecem a importância desse recursos como veremos a seguir. 

Do total de 08 professores, apenas 04 desejaram justificar sua opinião, as 

quais apresentaremos aqui e logo em seguinte faremos a análise.  

 

Professor A: "Os recursos computacionais podem promover um maior estímulo a 

inclusão do aluno com deficiência e, consequentemente, sua aprendizagem, por 

meio da diversidade de software que existem no mercado, mas obviamente, sem 

uma equipe de profissionais comprometidos com um plano de apoio, esse uso do 

computador torna-se inviável". 

 

Professor B: "Em se tratando de aprendizagem da leitura e escrita, o aluno com 

necessidades especiais precisam de um suporte mais amplo, para tanto utilizar de 

vídeos, filmes, programas educativos e etc. tem a função de colaborar 

significativamente para o enriquecimento do aluno, de forma lúdica". 

 

Professor C: "A informática é uma realidade hoje, como já sabemos. Porém, nem 

sempre é possível pela falta recursos na escola. Todavia, o computador contribui 

para a aprendizagem de alunos especiais, por que nem sempre o aluno especial 

sabe escrever ou ler e o trabalho com conteúdos fica prejudicado. Assim, o trabalho 

com objetos concretos, e recursos visuais ajuda muito na aprendizagem do aluno 

haja vista que exige menos tempo de elaboração que precisaria ministrando-se 

conteúdos, aumentando o rendimento mesmo que seja a longo prazo". 

 

Professor D: "a tecnologia chama a atenção mais que outros recursos. Esse 

recurso ajuda a desperta melhor o interesse do aluno, porque como qualquer outra 

criança, os recursos computacionais prendem mais a atenção e em alguns casos 

estão mais acessíveis e ajudam os alunos a desenvolverem a aprendizagem. 

 

Obsevamos que as opiniões, de um modo geral, se ratificam entre os  

professores e revelam que apesar dos recursos computacionais disponíveis, há uma 

necessidade de assegurar um plano de apoio, no qual haja o comprometido de 

todos os envolvidos nesse processo. 
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Segundo a visão dos "Professores A, B, C e D", o uso lúdico e 

direcionado do computador pode contribuir na aprendizagem dos alunos com 

deficiência pelo suporte tecnológico que ele apresenta como software, jogos 

educativos, recursos visuais e auditivos, etc., os quais despertam a atenção e, 

consequentemente, contribuem na aprendizagem. Mas além disso, é preciso haver 

um envolvimento responsável de todos os profissionais da escola para que juntos 

possam promover com sucesso a inclusão dos alunos com deficiência. 

 

21. VOCÊ É AUXILIADO POR OUTRO(S) PROFISSIONAL(IS) NO ATENDIMENTO 

DE ALUNO(OS) COM DEFICIÊNCIA EM SALA DE AULA? COMO? 

 

Gráfico 20 

 

 

 

 

 

Em relação ao apoio de outro profissional no atendimento de alunos com 

deficiência em sala de aula, percebemos que 100% dos professores tem apoio de 

outro profissional. Mas apenas 06 dos 08 professores responderam como isso 

acontece. 

 

Professor A: "Sim é necessária por que ajuda a render o trabalho. E o trabalho 

ocorre com atendimentos em alguns dias da semana acompanhamento nas 

atividades pedagógicas que são elaboradas pelo professor regente". 

 

Professor B: "com visitação semanalmente na sala". 

 

Sim. 100% 

Não. 0% 
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Professor C: "com certeza, as necessidades de cada aluno merecem a atenção de 

um professor com intuito de auxilia-los neste momento".   

 

Professor D: "Sim, é essencial. Temos um atendimento por semana com o grupo do 

AEE, onde é feito um trabalho direcionado as dificuldades de aprendizagem, 

estimulação e apoio nas avaliações, além de algumas vezes adaptarem atividades 

para as crianças". 

Professor E: "sim, porque ele realiza as atividades direcionadas ao aluno". 

 

Professor F: "sim Essa parceria tem sido fundamental, pois o aluno com deficiência 

requer uma atenção maior em virtude da sua limitações. Porém percebo que esse 

profissional não tem formação em informática educativa, o que deixa a desejar esse 

atendimento".  

 

Como verificamos, de forma unânime, os professores consideram 

fundamental essa presença de outro profissional do AEE. Mas como percebemos 

esse apoio não é cotidiano, o que seria ideal. Além disso, no atendimento na sala de 

informática, segundo o "professor F", esse profissional não tem formação em 

informática educativa. 

 

23. QUAIS ESTRATÉGIAS DE ENSINO VOCÊ DESENVOLVE PARA ATENDER 

SEU ALUNO(S) COM DEFICIÊNCIA? 

 

No aspecto sobre as estratégias de ensino desenvolvidas para atender o 

aluno com deficiência, obtivemos 100% das respostas dos professores.  

 

Professor A: "Cantigas, vídeos, pinturas,leitura gravuras compartilhadas" 

Professor B: "jogos e pinturas". 

 

Professor C: Atividades diferenciadas". 
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Professor D: "Atividades diferenciadas, de acordo com as possibilidades do 

educando, isto é, criando mecanismos para que o mesmo avance ao participar das 

tarefas e atividades de sala de aula". 

 

Professor E: "Proporcionar atividades diferenciadas sempre que possível",  

 

Professor F: Tento trabalhar com atividades diferenciadas em virtude do nível dos 

demais alunos da turma. 

Professor G: "Desenhos no caderno e atividades de socialização: como sugerir que 

o aluno especial sente entre as crianças para favorecer a interação com a turma". 

 

Professor H: "Procuro perceber que tipo de materiais lhe chamam mais a atenção, 

converso com a equipe AEE e insiro as atividades no mesmo assunto da turma, 

resguardando as devidas especificidades". 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Como pudemos perceber a Tecnologia Assistiva por meio de recursos 

computacionais já é utilizada pelo professor da sala de informática, mas ainda de 

maneira tímida, podemos assim dizer, em virtude da falta de formação para o AEE. 

Como observamos a escola não dispõe de Sala de AEE para o 

atendimento com alunos com deficiência, o que evidencia uma carência uma falta de 

política pública, também, nessa área no Distrito de Mosqueiro. 

Avaliamos que falta formação adequada dos professores seja na área de 

informática educativa seja no AEE foi uma questão que precisa ser evidenciada 

junto a Secretaria de Educação – SEMEC/ Belém a fim de garantir a melhoria do 

ensino as crianças com deficiência. 

No contexto geral consideramos que a questão da inclusão social das 

pessoas com deficiência caminha muito lentamente frente às demandas de PcD 

como problematizamos graças a política pública insipiente em nosso país no que se 

refere a educação de um modo geral, mas especialmente, a questão a inclusão e 

acessibilidade das PcD na educação pública. 

O estudo realizado foi significativo do ponto de vista acadêmico, pois nos 

inseriu no processo de pesquisa o qual é fundamental para todo profissional da 

educação, sobretudo o professor, o qual precisa constantemente se adaptar novos 

ambientes de ensino-aprendizagem. 

A qualidade da educação carece de professores capacitação para atuar 

com segurança e compromisso na construção de uma sociedade verdadeiramente 

justa, igualitária (que respeite as diferenças),  e feliz! 
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APÊNDICE A – Questionário para os Professores Pedagógicos 

Perfil Sócio-Demográfico 

*Obrigatório 

1. Sexo: * 

 Feminino 

 Masculino 
 

2. Idade: * 

 Entre 20 e 29 anos 

 Entre 30 e 39 anos 

 Entre 40 e 49 anos 

 Acima de 50 anos 
 

3. Estado Civil: * 

 Solteiro (a) 

 Casado (a) 

 Divorciado (a) 

 Viúvo (a) 
 

4. Concluiu sua graduação em: * 

 Licenciatura em Pedagogia. 

 Licenciatura em Matemática. 

 Licenciatura em Letras. 

 Outro:  
 

5. Qual a modalidade de mais alta titulação de curso de pós-graduação que 

você completou? * 

 Especialização (mínimo de 360 horas). 

 Mestrado 

 Doutorado. 

 Não fiz curso de pós-graduação 

 
6. Em quantas instituições de ensino você trabalha? * 
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 1 Instituição 

 2  Instituições 

 3  Instituições 

 Acima de 3 Instituições 

 
7. Renda pessoal: * 

 Até dois salários mínimos. 

 Entre dois e três salários mínimos. 

 Entre três e quatro salários mínimos. 

 Acima de quatro salários mínimos. 
 

8. Há quanto tempo você atua como professor nesta escola? * 

 Menos de 3 anos. 

 De 3 a 10 anos. 

 De 10 a 15 anos. 

 Mais de 15 anos. 
 

9. Em quantos turnos trabalha? * 

 1 turno 

 2  turnos 

 3  turnos 
 

10. Seu vínculo empregatício é: * 

 Efetivo (concurso público) 

 Prestador de Serviço 
 

11. Você mora: * 

 Nas proximidades desta escola e conhece a vida da comunidade. 

 Nas proximidades desta escola e não conhece a vida da comunidade. 

 Longe desta escola e conhece a vida da comunidade. 

 Longe desta escola e não conhece a vida da comunidade. 

 
12. Você possui formação específica na área de informática educativa? * 
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 Sim, promovida pela SEMEC/Belém. 

 Sim, promovida por outro órgão público. 

 Sim, somente por iniciativa própria. 

 Não tenho formação nessa área. 
 

13. Em relação a sua experiência com o uso do computador no atendimento de 

alunos com deficiência, você se considera: * 

 Pouco experiente 

 Experiente 

 Muito experiente 

 Não tenho experiência 
 

14. Você possui formação para o atendimento educacional especializado? * 

 Sim, promovida pela SEMEC/Belém. 

 Sim, promovida por outro órgão público. 

 Sim, somente por iniciativa própria. 

 Não tenho formação nessa área. 
 

15. No atendimento de alunos com deficiência, qual é o grau de dificuldade que 

você encontra no seu trabalho cotidiano. * 

 Muita dificuldade 

 Pouca dificuldade 

 Nenhuma dificuldade 

 Não desenvolvo a atividade 
 

16. Você consegue identificar o tipo de deficiência do seu aluno? * 

Se "SIM", qual seria? 

 Sim 

 Não 

Tipo de deficiência:*  

17. Quais as dificuldades encontradas por você no atendimento do aluno com 

deficiência. * 
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 Minha formação é insuficiente para esse atendimento. 

 A Escola não dispõe de sala de recurso multifuncionais. 

 Não tenho apoio da família. 

 Outro:  
 

18. Você utiliza o computador no atendimento de alunos com deficiência: * 

 Diariamente 

 2 a 3 vezes por semana 

 3 a 4 vezes por semana 

 Não utilizo. 

 
19. Você considera que os recursos computacionais podem contribuir na 

aprendizagem do aluno com deficiência? Como? * 

 Sim. 

 Não. 

Como?  

 
20. Você é auxiliado por outro(s) profissional(is) no atendimento de aluno(os) 

com deficiência em sala de aula? * 

 Sim. 

 Não. 

 
21. Você considera necessária a presença desse profissional. Como ocorre 

esse trabalho? * 

 

22. Quais estratégias de ensino você desenvolve para atender seu aluno(s) 

com deficiência? * 

 

 

 

 

 

 


