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APRESENTAÇÃO
Na busca incessante por se descobrir e entender o mundo que o rodeava, o homem, desde os primeiros passos de sua marcha evolutiva, lançou-se a aventuras exploratórias em que sua imaginação e a premência da autopreservação o fizeram enfrentar o
inóspito, superar o desconhecido, fomentar desejos. O homem crescia e, junto com ele,
crescia o mundo das coisas materiais e imateriais. Ganhou força, desenvolveu talentos e
competências, forjou pensamentos, adquiriu emoções. Impelido pela necessidade absoluta de seguir adiante, fez-se construtor de si mesmo. Experimentou, inventou, edificou e
destruiu universos; criou e modificou recursos e mecanismos que lhe garantiram ser o
dono do próprio destino. Na avassaladora ação do tempo, o elemento humano formou-se
e transformou-se. Na imperiosa procura por uma vida efetiva, o homem idealizou-a, desenhou-a, pintou-a e sobre ela ergueu os pilares que sustentaria seu espirito, seu psiquismo,
sua mente.
Os séculos avançaram e, na velocidade do tempo que passava, o conhecimento
assumia a centralidade das discussões; a humanidade expandia sua visão de mundo,
incrementava seu intelecto.
O século XX nos reservou um feixe extraordinário de inovações. Mudanças radicais
romperam velhos ditames, quebraram corroídos grilhões, derrubaram desgastados
paradigmas. À época, vivia-se a perplexidade do novo. A educação, as ciências, as artes, a
cultura, a sociedade foram invadidas pela voracidade do dinamismo das máquinas, que
anunciavam uma nova era: surgia o anseio incontrolável pelo tecnicismo, que se revelaria
em diversas vertentes e se sedimentaria em diferentes áreas do conhecimento. O homem
contemporâneo via-se aturdido por um turbilhão de novidades. Espalharam-se ideias,
alargaram-se possibilidades, estabeleceram-se perspectivas jamais imaginadas.
Fervilhavam por toda parte sentimentos expansionistas que provocariam grandes
reviravoltas no cotidiano da humanidade. A tecnologia aparecia para demonstrar a
insuperável capacidade de criação que repousa na condição humana e no inesgotável
veio do conhecimento.
Na atualidade, vivemos em meio a uma desafiadora realidade, já que somos,
diariamente, assolados por uma criatividade que escapa, muitas vezes, ao plausível. Os
limites entre o possível e o impossível não mais existem; existe o dom da projeção – o
vislumbre incontido do futuro. Na infindável fonte de experimentos, invenções e produtos
imprevisíveis e quase improváveis, vemo-nos frente a caminhos que instigam nossa
imaginação, que realizam nossas vontades, que soltam as amarras de nossos entraves. A
alta tecnologia inaugurou uma nova lógica. A tecnologia não tem fronteiras e, dela, emergiu
o fenômeno da globalização. Revolucionou as comunicações, impulsionou a educação,
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democratizou as informações, enfronhou-se em diferentes ciências, fez nascer a cultura
de massas. As máquinas, as mídias, as redes sociais transformaram o mundo local,
aproximaram os homens, diminuíram o isolacionismo, eliminaram a barreira da distância.
E nesse contexto, tão extenso, robusto e volátil, como pensar na posição que ocupa e no
papel que desempenha o indivíduo cego ou com baixa visão?
Tal interrogação nos remete a conceitos que, nas últimas décadas, vêm assumindo
lugar de destaque na sociedade, na esfera educacional, no meio científico: acessibilidade,
inclusão e cidadania. É importante não vê-los como meras palavras ou instrumentos de
articulação de discursos políticos ou ideológicos. Esses conceitos cristalizam direitos
adquiridos que precisam ser legitimados por práticas verdadeiramente conscientes e
consequentes. O movimento mundial pela inclusão vem trazendo à pessoa com deficiência
visual acesso à contemporaneidade. A cada máquina criada, a cada equipamento
disponibilizado, a cada método ou programa desenvolvido, o indivíduo com deficiência
conquista maior autonomia, seu déficit ou privação encontram menos obstáculos a
transpor.
A tecnologia assistiva, como uma via que assegura a acessibilidade e a inclusão,
fatores que, claramente, alimentam a cidadania, ganhou espaço para que diferentes vozes
fossem ouvidas, para que diferentes temas fossem veiculados, para que diferentes
propostas fossem analisadas. Eis a importância do I Simpósio Nacional de Tecnologia
Assistiva do Instituto Benjamin Constant (2015).
A diversidade de ideias, a competência inconteste de profissionais e o compromisso
de todos diante dos reclamos pela construção de uma sociedade realmente inclusiva
evidenciaram o tom desse encontro, que contou com a participação de palestrantes
convidados e profissionais/acadêmicos de diversas regiões do Brasil. Esse foi, sem dúvida,
um momento ímpar para a troca de conhecimentos e a difusão de pesquisas relacionadas
às novas tecnologias que favorecem a inclusão educacional e social das pessoas cegas,
com baixa visão e surdocegas. O certo é que, de 1825 a 2015, desde a criação do Sistema
Braille (primeiro recurso assistivo para a escrita e a leitura dos cegos) até a invenção de
máquinas de última geração, abriram-se muitas oportunidades para a pessoa com
deficiência visual, com o devido acesso à informação, à educação, à cultura, ao lazer e ao
trabalho. Assim, com esta edição especial da Benjamin Constant, contemplam-se muitos
desses trabalhos apresentados, com vistas a transformar a efemeridade da comunicação
informal em algo mais duradouro.
Maria da Gloria de Souza Almeida
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O Instituto Benjamin Constant como
instituição disseminadora de pesquisa
científica na área da deficiência visual
The Benjamin Constant Institute as disseminator institution of scientific
research in the field of visual impairment
Naiara Miranda Rust1
Fábio Garcia Bernardo2

RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo evidenciar o importante papel do Instituto Benjamin Constant (IBC),
centro de referência nacional na área de deficiência visual, como instituição que promove, discute e difunde
trabalhos e pesquisas em sua área de atuação. O artigo traz um breve histórico de sua existência e sua
estrutura atual, apresentando, ainda, a divisão de pesquisa, documentação e informação, que tem por
finalidade fortalecer, documentar e disseminar as pesquisas dentro da instituição, bem como compartilhar
esse conhecimento por meio de revistas científicas, publicações e promoção de eventos acadêmicos. Em
seguida, o trabalho faz um “raio X” do I Simpósio Nacional de Tecnologia Assistiva, promovido pelo IBC em
outubro de 2015. Apresenta, detalhadamente, os números do evento, as palestras proferidas, as oficinas e
comunicações orais apresentadas no Simpósio e a avaliação do evento feita pelos participantes. Por fim,
reitera-se a busca por um papel de protagonismo nacional na área de deficiência visual por parte da
instituição no que se refere ao atendimento especializado, diante das inúmeras demandas de uma sociedade
inclusiva e menos excludente, que possa oferecer ao deficiente visual melhores condições de vida.
Palavras-chave: Pesquisas. Instituto Benjamin Constant. Deficiência Visual.
ABSTRACT
The Present Work aims to highlight the important role of Benjamin Constant Institute (IBC), National
Reference Center in the area of visual impairment, as an institution that promotes, discusses and
disseminates work and research in its area of operation. The article brings a short history from existence,
the Current Structure, presenting a division of research documentation and information, which aims to
strengthen, document and disseminate such research within the institution, as well as sharing this knowledge
through the journals and publications and put forward academic’s events. The text makes a “X-rays” about
the First National Symposium on Assistive Technology, promoted by IBC in October 2015. It presents, in
details, numbers of the event, the lectures, workshops and oral communications presented at the Symposium
and appreciation by the participants. Finally, it reiterates the quest for a national leadership role in the field
of disability visual by IBC regarding the specialized service in front of the demands for inclusive society and
less exclusionary, which may offer the visually impaired best conditions of life.
Keywords: Researches. Benjamin Constant Institute. Visual Impairment.

1 Doutora em Ciências, professora do Instituto Benjamin Constant. E-mail: naiararust@ibc.gov.br.
2 Mestre em Ensino de Ciências e Matemática, professor do Instituto Benjamin Constant. E-mail: fabiobernardo@ibc.gov.br
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1. Introdução
O Instituto Benjamin Constant foi criado por D. Pedro II, por meio do Decreto Imperial n.º 1.428, de 12 de setembro de 1854, com o nome de Imperial Instituto dos Meninos Cegos. No dia 17 de setembro desse mesmo ano, foi inaugurado, solenemente, na
presença do imperador, da imperatriz e de todo o Ministério. Esse foi o primeiro passo
concreto no Brasil para se garantir ao cego direito à cidadania. Trinta e sete anos depois,
através do Decreto n° 1.320, em 24 de janeiro de 1891, a instituição teve seu nome modificado para o atual Instituto Benjamin Constant (IBC). “O majestoso prédio de estilo neoclássico faz parte do corredor cultural do bairro da Urca, identificado por um conjunto
arquitetônico primoroso que abriga instituições primorosas” (IBC, 2004, p. 24).
Estruturando-se de acordo com os objetivos almejados, o Imperial Instituto dos
Meninos Cegos, pouco a pouco, foi derrubando preconceitos e demonstrando que a educação e a profissionalização das pessoas cegas não eram uma utopia. Nesse sentido, após
seu fechamento em 1937, para a conclusão da segunda e última etapa do prédio, o IBC
reabriu em 1944 e, em setembro de 1945, criou seu curso ginasial, que veio a ser equiparado ao do Colégio Pedro II em junho de 1946. Com essa medida, portanto, possibilitava aos
alunos cegos o ingresso nas escolas secundárias e nas universidades.
Atualmente, o IBC busca desempenhar papel de protagonismo e destaque no
cenário nacional de pesquisas na temática da deficiência visual, com seus objetivos
redirecionados e redimensionados. Um bom exemplo disso foi o concurso público realizado em 2013, que oxigenou seu quadro de pessoal, auferindo um grande número de profissionais mestres e doutores. As ações da instituição estão voltadas ao atendimento escolar,
que oferece educação e formação desde a educação infantil até os anos finais do ensino
fundamental; à capacitação de profissionais para atuação na área de deficiência visual; ao
assessoramento escolar às instituições; à realização de consultas oftalmológicas à população; à reabilitação; à produção de material especializado, impresso em Braille, e publicações científicas; e à organização de eventos para a difusão de pesquisas acadêmicas em
sua área de atuação.
De acordo com o Regimento Interno vigente, o IBC está organizado conforme
organograma apresentado na Figura 1.
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Figura 1. Estrutura organizacional do IBC.
Disponível em <http://www.ibc.gov.br/?catid=104&blogid=1&itemid=491>

DPA – Departamento de Planejamento e Administração
DOF – Divisão de Planejamento e Execução Orçamentária e Financeira
DSG – Divisão de Serviços Gerais
DP – Divisão de Pessoal
DMP – Divisão de Material e Patrimônio
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DED – Departamento de Educação
DEN – Divisão de Ensino
DAE – Divisão de Assistência ao Educando
DAL – Divisão de Atividades Culturais e de Lazer
DOE – Divisão de Orientação Educacional, Psicológica e Fonaudiológica

DTE – Departamento Técnico Especializado
DIB – Divisão de Imprensa Braille
DDI – Divisão de Pesquisa, Documentação e Informação
DCRH – Divisão de Capacitação de Recursos Humanos
DPME – Divisão de Produção de Material Especializado

DMR – Departamento de Estudos e Pesquisas Médicas e de Reabilitação
DPMO – Divisão de Pesquisas Médicas, Oftalmológicas e de Nutrição
DRT – Divisão de Reabilitação, Preparação para o Trabalho e Encaminhamento Profissional
DOA – Divisão de Orientação e Acompanhamento

2. Divisão de Pesquisa, Documentação e Informação
Integrando o Departamento Técnico Especializado (DTE), a Divisão de Pesquisa,
Documentação e Informação (DDI) vem, nos últimos anos, implementando mudanças e
promovendo diversas ações com a finalidade de fortalecer, documentar e disseminar as
pesquisas dentro da instituição. Levar o conhecimento produzido por nossos profissionais para outras instituições de ensino e demais áreas afins, no que diz respeito à inclusão
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social da pessoa com deficiência visual, assim como estabelecer parcerias com profissionais externos e instituições de pesquisas, dentro e fora do Brasil, são alguns de nossos
objetivos.
Sales (2008) salienta que a produção do saber é um dos principais elementos da
dinâmica das sociedades contemporâneas, que se apoiam no conhecimento científico e
profissional em um nível sem precedentes na história humana. Nesse sentido, a promoção de ações, encontros e debates tem por objetivo integrar os conhecimentos de vários
campos científicos e profissionais, apoiados por instituições de pesquisa que favorecem a
multidisciplinaridade e a intensidade das trocas científicas, conforme aponta o autor.
A DDI conta com extenso acervo bibliográfico, em acesso on-line pelo site do IBC,
com cerca de 3.500 títulos relacionados à área de deficiência visual (DV). É responsável,
ainda, pela edição das revistas em braille (Pontinhos e Revista Brasileira para Cegos – RBC),
pela edição e publicação da revista técnico-científica Benjamin Constant e dos livros produzidos pela instituição, além de receber, cadastrar e encaminhar, para os demais setores,
as pesquisas relacionadas à temática DV e promover eventos em âmbito nacional. A divisão encerrou o ano de 2015 com 31 pesquisas em andamento, contando com cerca de
setenta pesquisadores cadastrados em sua base de dados.
Partindo-se do pressuposto de que o conhecimento acadêmico e científico é socialmente construído e influenciado pelos pares que compõem estruturalmente a rede de
relações entre instituições, professores e pesquisadores, e reiterando o desejo de avançar
rumo a novos desafios, o IBC, por meio da DDI, promoveu três eventos acadêmico-científicos em 2015. Um desses eventos será abordado aqui: o I Simpósio Nacional de Tecnologia Assistiva do Instituto Benjamin Constant (I SiNTA – IBC). Além de difundir pesquisas e
dar voz a professores, pesquisadores e futuros docentes, o I SiNTA – IBC se propôs a trazer
para o centro da discussão o papel das instituições e de seus profissionais diante das demandas de uma sociedade contemporânea preocupada e comprometida com o atendimento educacional especializado que está previsto nas políticas públicas de inclusão.
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De acordo com Campello (2000), os eventos científicos podem ser classificados
como congressos, conferências, palestras, simpósios, mesas-redondas, fóruns, seminários, entre outros, e têm por finalidade promover o encontro entre profissionais e/ou
estudantes de uma área específica, proporcionando a troca de experiências e a disseminação de informações. Esses eventos representam uma importante fonte de aquisição e
divulgação de novos conhecimentos, de atualização sobre os progressos recentes nas
questões que envolvem a área de atuação e/ou de estudo dos participantes, promovendo a criação de uma vasta rede de relacionamentos acadêmicos. Ainda que apresentem
diferentes nomenclaturas, os encontros científicos baseiam-se em objetivos específicos, mas quase todos apresentam semelhanças em sua estrutura, variando apenas quanto
ao tamanho do evento.
Sacristán (1999) afirma que a formação de educadores é uma das pedras angulares imprescindíveis à renovação do sistema educativo. Nesse sentido, percebemos a importância e a necessidade de se promoverem ações formativas, em busca de meios para
se estabelecer o diálogo entre professores, instituições especializadas e pesquisadores.
Nesse contexto, os eventos acadêmico-científicos desempenham papel primordial na formação dos profissionais. Lacerda et al. (2008) observaram em sua pesquisa que a participação de estudantes em eventos contribui, de maneira significativa, para aquisição de
conhecimento científico, crescimento pessoal e atualização profissional. Os autores destacam que o crescimento pessoal pode ser considerado o desenvolvimento do senso crítico, a melhora na apresentação em público e o aprendizado a partir de novas culturas.

3. I Simpósio Nacional de Tecnologia Assistiva do IBC
Ainda em 2014, os professores Anderson Valejo e Francisco José de Souza trouxeram à DDI a ideia da realização de um evento na área de Tecnologia Assistiva para
deficientes visuais. A DDI abraçou essa ideia e formou duas comissões – a Comissão
Organizadora e a Comissão Científica –, as quais nomearam o evento como “I Simpósio
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Nacional de Tecnologia Assistiva do Instituto Benjamin Constant”. Foi um longo e minucioso trabalho de organização que culminou com um grandioso evento nos dias 14, 15
e 16 outubro de 2015.
Tecnologia Assistiva é um termo ainda novo, utilizado para identificar todo o arsenal de Recursos e Serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e consequentemente promover
Vida Independente e Inclusão (Sartoretto e Bersch, 2014).

Segundo Carmo e Prado (2005), a transmissão de conhecimentos em eventos
pode ser feita de diferentes formas, como conferências, palestras e mesas-redondas, que
são apresentadas por um pesquisador especialista na área, convidado pela organização
do evento. Os demais participantes têm a oportunidade de divulgar seus trabalhos nas
modalidades de apresentação oral e pôster/painel. Os autores ressaltam que esses dois tipos de apresentação proporcionam ao participante divulgar seu trabalho, oportunizando-lhe a recepção de críticas, sugestões, apreciações e diretrizes futuras, com o consequente
enriquecimento de sua pesquisa. Alguns eventos contam ainda com cursos e oficinas, que
podem ser ministrados por convidados ou através da submissão de trabalhos pelos participantes.
Em consonância com os referenciais teóricos, o evento ofereceu palestras e mesas-redondas, que foram ministradas por profissionais das diversas áreas de conhecimento. Além disso, foram apresentados trabalhos no formato “comunicação oral” e oficinas,
proporcionando, assim, um espaço para a disseminação de conhecimentos e a realização
de debates relacionados à temática da Tecnologia Assistiva e suas implicações para as
pessoas com deficiência visual.
O SiNTA – IBC foi divulgado em todo o território nacional, por meio de correio
eletrônico enviado a pesquisadores, estudantes, instituições de ensino e secretarias de
Educação. Também foi anunciado no site do IBC, no Boletim do Centro de Estudos e Pesquisas do IBC, na Revista Brasileira de Cegos e na página que a DDI mantém na rede social
Facebook, atingindo, assim, um grande número de pessoas. Apenas na fanpage da DDI,
foram alcançadas 38 mil pessoas, com 615 interessados no evento (Figura 2).
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Figura 2. Reprodução da fanpage da DDI na rede social Facebook.
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Figura 3. Distribuição dos inscritos
nos estados brasileiros.
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No mês de maio, cinco meses antes do início das atividades, a comissão organizadora disponibilizou a página do evento. Com recursos de acessibilidade, o site possibilitou
aos participantes obter todas as informações referentes ao Simpósio, gerenciar inscrições e
enviar trabalhos, dispondo ainda de informações sobre os palestrantes, submissão de trabalhos e oficinas disponíveis, além de sugestões de hospedagem, alimentação e turismo.
O evento ofereceu 13 palestras, cinco oficinas e nove comunicações orais nos três
dias de realização. O Quadro 1 apresenta os palestrantes/conferencistas convidados e os
respectivos títulos das palestras proferidas no período da manhã, durante os três dias do
evento. É possível notar a diversidade dos assuntos relacionados ao uso da tecnologia
assistiva e ao processo de inclusão educacional e social das pessoas com deficiência visual,
o que possibilitou aos participantes do evento ampla aquisição de conhecimento.
Palestrante/Conferencista

Instituição

Título do trabalho

Prof. D.Sc. Klauss Schlünzen Júnior

Unesp

Tecnologia Assistiva e Educação a Distância

Valdenito de Souza

Proderj

Escola Virtual

Prof. D.Sc. Saul Eliahú Mizrahi
Alessandro Augusto

Instituto Nacional
de Tecnologia
Tecassistiva

Desenvolvimento de Tecnologia Assistiva para
Inclusão Escolar
Utilização da Linha Braille

Profª D.Sc. Andrea Poletto Sonza

IFRS

Tecnologia Assistiva como agenda de inclusão
de pessoas com deficiência visual

Profª D.Sc. Siobhan Victória Healy

UNIAN

Ouvindo a Matemática com Ferramentas
Digitais

UENF-RJ

Microscopia Óptica e Eletrônica para
Deficientes Visuais

Profª D.Sc. Carla Cristina Reinaldo
Gimenes de Sena

Unesp

Utilização de Recursos Diversificados no Ensino
de Conceitos Geográficos para Pessoas com
Deficiência Visual

Profª D.Sc. Shirley Rodrigues Maia

AHIMSA

Tecnologia Assistiva e Surdocegueira

Prof. D.Sc. Wallace Ugulino

PUC-RJ

Tecnologia Assistiva para Vestir: a Computação
como Elemento Empoderador do Ser Humano

Carlos Jorge

ABRASC

A Tecnologia Assistiva como Fator de
Independência para a Pessoa com
Surdocegueira

Profª D.Sc. Nadir Francisca Sant’Anna

Fabinho Fernandes
M.Sc. Edson Luiz Defendi

Praia para Todos
LARAMARA

Projeto Praia para todos
Encaminhamento para o mercado de trabalho

Quadro 1. Identificação dos palestrantes, instituições de origem e títulos da palestras ministradas
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As oficinas foram distribuídas nas tardes dos dois primeiros dias do evento. O gráfico apresentado na Figura 4 exibe o número de inscritos e de participantes nas cinco
oficinas oferecidas.

Figura 4. Número de inscritos e participantes nas oficinas.

O Quadro 2 apresenta as oficinas ofertadas, os respectivos ministrantes convidados e suas instituições de origem.

Autor (a)
Prof. DSc. Alex Fernandes da Veiga
Machado

Instituição
IFSudeste-MG

Título da oficina
Jogos Eletrônicos Aplicados à
Educação Tradicional e Especial

Prof. Thiago Duarte

IBC

Braille Fácil

Prof. DSc. Aires da Conceição Silva

IBC

Produção de Material

Alessandro Augusto
Profª DSc Maria Rita Campello
Rodrigues

TECASSISTIVA

Linha Braille

IBC

Baixa Visão

Quadro 2. Identificação dos palestrantes, instituições de origem e títulos das oficinas
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Conforme já assinalado, estudantes de pós-graduação, professores e pesquisadores tiveram a oportunidade de enviar e apresentar trabalhos na modalidade “Comunicação Oral”. Os trabalhos foram apresentados no turno da tarde, nos dois primeiros dias
do evento, abertos a todos os participantes, de modo a oferecer momentos de compartilhamento de ideias e debates após as apresentações. Foram enviados 13 trabalhos de diversas regiões do Brasil, e os aprovados, com as respectivas instituições de origem, podem
ser vistos nos quadros a seguir.

1 – “Tecnologia Assistiva: contribuições para os estudantes com deficiência visual na
educação especial” Autores (as): Suzete Viana Nascimento, Glaucia Silva de Moura
Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro
2 – “Sistema de Recomendação na Produção de Material Digital Acessível: subsídio à
práxis docente” Autores (as): Cristina Paludo Santos, Cristiane Ellwanger, Maikel Losekann
Instituição: Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões
3 – “Navegação Indoor baseada em Etiquetas RFID: possibilidades de orientação para
deficientes visuais” Autores (as): Eduardo Adams Wohlfahrt, Alexandre dos Santos Roque,
Cristina Paludo Santos Instituição: Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e
das Missões
4 – “Conversor Braile como Suporte ao Processo de Alfabetização de Crianças com
Deficiência Visual” Autores (as): Cristiane Ellwanger, Cristina Paludo Santos, Alexandre
dos Santos Roque, Gustavo Teixeira Instituição: Universidade Regional Integrada do Alto
Uruguai e das Missões

Quadro 3. Trabalhos aprovados para apresentação na modalidade “Comunicação oral”
(14 de outubro de 2015). Temática “Tecnologia Assistiva – Softwares”
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1 – “Design Inclusivo: livro ilustrado multissensorial para crianças deficientes visuais e
videntes” Autora: Aline de Souza Aride Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro
2 – “Recursos da Comunicação Alternativa no Trabalho com Crianças com Deficiência
Múltipla Sensorial – Visual/Motora” Autora: Luciana Lopes Damasceno Instituição: Centro
de Intervenção Precoce do Instituto de Cegos da Bahia
3 – “A Importância das Tecnologias Assistivas para o processo de Ensino-Aprendizagem
dos Alunos com Deficiência Visual” Autora: Gabrielle Macedo da Fonseca Instituição:
Unirio/UERJ-FFP
4 – “Pelos Olhos de quem Vê”: implicações e desafios na adaptação de um protocolo de
avaliação cognitiva para um idoso com baixa visão Autores (as): Lílian Vaughan Lima de
Oliveira, Gisely Gabrieli Avelar Castro, Paloma de Lima Mendes Medeiros de Souza
Instituição: Universidade do Estado do Pará
5 – “Formação da Face e do Palato para Deficientes Visuais” Autoras: Nadir Francisca
Sant’anna, Suzana Freitas Garcez, Larissa Mendonça Lirio, Danielle Novelli, Liliane Ribeiro
Moreira, Thalyta Nogueira De Araujo Instituição: Universidade Estadual do Norte
Fluminense

Quadro 4. Trabalhos aprovados para apresentação na modalidade “Comunicação oral”
(15 de outubro de 2015). Temática: Tecnologia Assistiva em Educação, Reabilitação e Lazer.
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Com o intuito de avaliar o I SiNTA – IBC, os participantes receberam, durante o
credenciamento, um questionário de avaliação com perguntas predefinidas quanto a programação e organização, de forma geral, e com um espaço para críticas e sugestões. As
respostas foram sintetizadas nos gráficos apresentados na Figura 5. Os dados revelam que
o evento teve grande aceitação. Em relação às críticas e sugestões, os participantes solicitaram maior duração das palestras/mesas-redondas.

Figura 5. Avaliação do evento

4. Considerações finais
Para Figueiredo (2002, apud Rocha et al., 2011), trabalhar com crianças especiais
requer aprimoramento por parte do professor, para que ele seja capaz de identificar as
particularidades de seus alunos e, assim, eliminar as barreiras existentes em suas relações
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na escola. A busca pelo conhecimento deve ser incessante e abarcar os mais diversos caminhos. Os eventos científicos têm grande importância no processo de aquisição de
conhecimentos, da comunicação científica e da transmissão de ideias, seja através das
palestras formais, seja por meio dos ambientes informais proporcionados pelos encontros entre os pares. Nesse sentido, promover um evento em âmbito nacional que reúne
um público diversificado e imbuído de anseios para debater e conhecer mais sobre a
temática da tecnologia assistiva – temática fundamental para a vida diária de pessoas cegas e com baixa visão – mostrou-se fundamental para o avanço das discussões diante da
demanda da sociedade por um atendimento educacional mais equânime e inclusivo.
O I SiNTA-IBC reuniu, professores, pesquisadores, estudantes e representantes
de instituições provenientes das mais diversas cidades do país, além da comunidade acadêmica do Instituto Benjamin Constant. Os participantes eram originários de 16 estados
brasileiros, sendo que o estado do Rio de Janeiro foi representado por mais de 15 cidades
diferentes. Com a realização desse evento, o IBC tornou-se um elo entre o meio acadêmico, pesquisadores, professores, alunos e público interessado, pois todos tiveram a oportunidade de compartilhar conhecimentos e debater acerca das pesquisas e dos avanços
promovidos pela comunidade acadêmica, centros especializados e sociedade no que diz
respeito às tecnologias assistivas disponíveis ao público DV.
A realização do I SiNTA – IBC deixou evidente que muito tem de ser feito para
proporcionar ou ampliar as habilidades funcionais das pessoas com DV. Embora diversas
pesquisas estejam sendo desenvolvidas a fim de lhes proporcionar inclusão e uma vida
mais independente, a sociedade ainda não apresenta condições plenas de acessibilidade
às pessoas com necessidades especiais em geral. Durante o evento, foi possível observar o
grande número de pessoas, professores e pesquisadores preocupados em oferecer condições adequadas aos alunos e às pessoas com DV.
Dessa forma, conclui-se que novos eventos devem ser promovidos e que o Instituto Benjamin Constant desempenha importante papel na produção e na disseminação
do conhecimento das questões relacionadas à deficiência visual.
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Tecnologia assistiva como agenda de
inclusão de pessoas com deficiência visual
Assistive technology as a means to promote inclusion of people with
visual impairment
Andréa Poletto Sonza1
Bruna Poletto Salton2
Everaldo Carniel3

RESUMO
Este artigo aborda a Tecnologia Assistiva desde a sua conceituação até exemplos de produtos, equipamentos,
recursos, metodologias, práticas e serviços voltados à independência e à autonomia de pessoas com
deficiência visual. O objetivo é contribuir para a inclusão de pessoas cegas ou com baixa visão no meio
acadêmico, laboral ou na vida diária. Busca também contribuir para a quebra de tabus, estigmas e
preconceitos ao demonstrar que, com o recurso adequado, esses sujeitos são tão capazes quanto as pessoas
sem algum tipo de deficiência.
Palavras-chave: Pessoas com deficiência visual. Tecnologia Assistiva. Inclusão.
ABSTRACT
This article discusses Assistive Technology, from concepts to examples of products, equipment, resources,
methodologies, practices and services for the independence and autonomy of the visually impaired. The
goal is to contribute to the inclusion of people who are blind or have low vision, whether in academia,
labor or in daily life. It also seeks to contribute to the breaking of taboos, stigma and prejudice by showing
that with proper resource these individuals are just as capable as people without a disability.
Keywords: Visually impaired people. Assistive Technology. Inclusion.
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Introdução
A Tecnologia Assistiva (TA) é vista como o resultado da aplicação de avanços tecnológicos em áreas já estabelecidas. É uma disciplina em que profissionais de várias áreas
do conhecimento têm o domínio, interagindo para restaurar a função humana. A TA diz
respeito a pesquisa, fabricação, uso de equipamentos, recursos ou estratégias utilizadas
para potencializar as habilidades funcionais das pessoas com deficiência. Logo, a aplicação de Tecnologia Assistiva abrange todas as ordens do desempenho humano, desde as
tarefas básicas de autocuidado até o desempenho de atividades profissionais (SEDH, 2009).
No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS),
funciona o Projeto de Acessibilidade Virtual, que tem como uma de suas principais atividades a pesquisa e o desenvolvimento de recursos de Tecnologia Assistiva de baixo custo.
É no âmbito das ações realizadas pelos profissionais desse projeto que este artigo foi desenvolvido, com o intuito de apresentar possibilidades de recursos, aplicativos e metodologias que auxiliem no processo de inclusão de pessoas com deficiência visual.
Iniciamos esta conversa discutindo os conceitos e a classificação de Tecnologia
Assistiva. Na sequência, apresentam-se exemplos de recursos de TA para pessoas com baixa
visão e cegas, incluindo equipamentos de hardware, software e aplicativos para dispositivos móveis, além de explorar os recursos que são desenvolvidos a baixo custo pelo IFRS.
Em um segundo momento, são abordados conceitos, metodologias e recursos relativos à
acessibilidade virtual e à produção de materiais digitais acessíveis.

1. Conceito e classificação de Tecnologia Assistiva
São diversos os conceitos de Tecnologia Assistiva, tanto em nível nacional quanto
em nível internacional. No Brasil, o Comitê Nacional de Ajudas Técnicas (CAT), que passou a
ser denominado Comitê Interministerial de Tecnologia Assistiva (SNPD, 2012), em reunião
plenária de 14 de dezembro de 2007, aprovou, por unanimidade, o seguinte conceito:
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.
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Já a Lei Brasileira da Inclusão (LBI) – Lei n° 13.146 (BRASIL, 2015), em seu artigo 3º,
corrobora e complementa a definição supracitada ao assinalar que Tecnologia Assistiva
ou ajuda técnica refere-se a:
produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade
e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando
à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social.

É importante salientar que, hoje, existem milhares de tecnologias espalhadas por
diversos espaços sociais, mas esses recursos podem ou não ser considerados Tecnologia
Assistiva, dependendo de sua finalidade. Enquanto as tecnologias em geral remetem às
especificidades temáticas ou setoriais, como, por exemplo, tecnologia digital, tecnologia
mecânica, eletrônica, entre outras, a TA, por sua vez, apresenta uma diferença peculiar,
pois se define por sua finalidade, ou seja, por estar destinada a promover funcionalidade,
autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social das pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou pessoas idosas, seja qual for o campo temático dessa tecnologia (CNRTA, 2014).
Para ilustrar o tema, trazemos a ideia de um aplicativo de GPS, que, para uma
pessoa sem deficiência, é considerado uma tecnologia comum, que lhe traz conforto e a
orienta, mas não a impede de se dirigir ao local de outra forma, guiando-se por orientação
visual, por exemplo. No entanto, esse mesmo aplicativo para uma pessoa cega será considerado uma Tecnologia Assistiva, pois será fundamental em sua orientação para chegar a
determinado local de forma autônoma.
O American with Disabilities Act (ADA), órgão que regulamenta os direitos dos
cidadãos com deficiência nos Estados Unidos, além de prover a base legal dos fundos
públicos para compra dos recursos de que necessitam (SARTORETTO; BERSCH, 2014), classifica os recursos de TA em 11 categorias: auxílios para a vida diária; CAA (CSA) – comunicação aumentativa (suplementar) e alternativa; recursos de acessibilidade ao computador;
sistemas de controle de ambientes; projetos arquitetônicos para acessibilidade; órteses e
próteses; adequação postural; auxílios de mobilidade; auxílios para cegos ou pessoas com
visão subnormal; auxílios para surdos ou pessoas com déficit auditivo; e adaptações em
veículos. Este artigo centra-se na categoria que diz respeito aos auxílios para pessoas cegas ou com visão subnormal, os quais serão apresentados na próxima seção.

Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 22, edição especial, p. 21-39, 2016

23

Benjamin Constant

É importante destacar ainda os serviços de Tecnologia Assistiva, que, segundo
Sartoretto e Bersch (2014), são “aqueles que auxiliam diretamente uma pessoa com
deficiência a selecionar, comprar ou utilizar os recursos de TA”. Esses serviços devem ser
transdisciplinares, envolvendo profissionais de diversas áreas, como fisioterapia, terapia
ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, enfermagem, medicina, engenharia, arquitetura,
design, educação e técnicos de várias outras especialidades, pois a escolha de um recurso
de TA deve ser realizada de maneira cuidadosa, refletida e rigorosa, sempre se levando em
conta a opinião desses técnicos especialistas e a participação do próprio usuário. É preciso
ter em mente que se trata de um recurso pessoal, devendo mostrar-se o mais adequado
possível à situação e ao contexto da pessoa que irá utilizá-lo.

2. Recursos de Tecnologia Assistiva para pessoas com deficiência visual
2.1 Auxílios para pessoas com baixa visão
Pessoas com baixa visão utilizam o computador com ampliadores de tela. Além
disso, dependendo do grau residual de visão, essas pessoas também podem utilizar os
recursos de alto contraste e os softwares leitores de tela.

2.1.1 LentePro4
Desenvolvido pelo Núcleo de Computação Eletrônica (NCE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), trata-se de um software gratuito que permite um nível de
ampliação de um a nove vezes, onde o que aparece na tela é ampliado em uma janela,
permitindo que todos os detalhes sejam percebidos, até mesmo por aqueles com grau
muito baixo de acuidade visual. Seu uso é simples, ocupa pouco espaço de memória e
permite diversas alternativas de configuração.

2.1.2 Recursos de acessibilidade do sistema operacional (Windows)
Os diversos sistemas operacionais existentes, de modo geral, trazem embutidos
no software recursos de acessibilidade. No caso do Windows, é possível aprimorar o contras4 Pode-se realizar o download do LentePro pelo site http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox/dosvox.html.
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te e ajustar as configurações de modo que o texto e as imagens apareçam ampliados.5
Esses recursos são encontrados em Painel de Controle – Central de Facilidades de Acesso.
Lá, é possível escolher a opção “Iniciar Lupa ou Configurar Alto Contraste”. No modo de
exibição da lupa, há as opções “Lente”, “Tela inteira” e “Ancorado”.

2.1.3 Lupas eletrônicas e manuais
Pessoas com baixa visão também podem fazer uso de diversas opções de lupas
eletrônicas ou manuais.

2.2 Auxílio para pessoas cegas
Para terem acesso ao meio digital, as pessoas cegas utilizam softwares leitores de
tela ou interfaces especializadas e navegam utilizando o teclado. A seguir, alguns exemplos desses softwares “falantes”.

2.2.1 Interface Especializada Dosvox6
Software desenvolvido pelo NCE (Núcleo de Computação Eletrônica) da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). O Dosvox é gratuito e oferece diversos aplicativos, como
editor de textos, gerenciador de e-mail, aplicativo de bate-papo, jogos, entre outros.

2.2.2 Softwares leitores de tela
Programas que fornecem informações por meio de síntese de voz sobre os elementos exibidos na tela do computador. Esses softwares interagem com o sistema operacional, capturando as informações apresentadas na forma de texto e transformando-as
em resposta falada por meio de um sintetizador de voz. Para navegar utilizando um leitor

5 Site da Microsoft que oferece informações sobre como facilitar a visualização no Windows: http://
windows.microsoft.com/pt-br/windows7/make-the-computer-easier-to-see-optimize-visual-display.
6 Download em: http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox.
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de tela, o usuário faz uso de comandos pelo teclado. Pessoas com baixa visão e pessoas
com dislexia também podem fazer uso dos leitores de tela. Esses softwares são pagos ou
gratuitos, e são desenvolvidos para determinado sistema operacional. Como exemplos,
temos o JAWS7 (pago, para Windows), o NVDA8 (gratuito, para Windows), o Virtual Vision9
(pago/gratuito para correntistas de alguns bancos, para Windows), o Orca10 (gratuito, para
Linux) e o VoiceOver11 (gratuito, para Mac OS).

2.2.3 Impressoras Braille
Essas impressoras, de pequeno ou grande porte, seguem o mesmo conceito das
impressoras de impacto comuns, têm velocidade variada e impressão em ambos os lados
do papel (Braille interponto) ou não. Algumas, inclusive, imprimem desenhos e existem
modelos que imprimem simultaneamente caracteres Braille e tinta em linhas paralelas.

2.2.4 Braille Fácil12
Programa gratuito, desenvolvido pelo NCE da UFRJ, que transcreve automaticamente documentos em texto para Braille, para posterior impressão. O texto pode ser digitado diretamente no Braille Fácil ou importado a partir de um editor de textos convencional.

2.2.5 Monet13
Software para imprimir desenhos e gráficos em Braille. Pode funcionar sozinho,
mas foi desenvolvido para trabalhar em conjunto com o Braille Fácil.
7 Download (versão demo) em: http://www.freedomscientific.com.
8 Download em: http://www.nvda-project.org/.
9 Maiores informações em: http://www.micropower.com.br/.
10 O Orca já vem instalado como recurso de acessibilidade padrão na distribuição Ubuntu. Maiores informações em:
https://wiki.gnome.org/Projects/Orca/Orca.pt_BR.
11 O software já vem instalado como recurso de acessibilidade padrão nos dispositivos da Apple. Maiores detalhes
em: http://www.apple.com/br/accessibility/osx/voiceover/.
12 Download gratuito em: http://intervox.nce.ufrj.br/brfacil/#download.
13 Disponível para download em: http://www.acessibilidadebrasil.org.br/joomla/softwares?id=685.

26

Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 22, edição especial, p. 21-39, 2016

Tecnologia assistiva como agenda de inclusão de pessoas com deficiência visual

2.2.6 Multiplano14
Ferramenta para a realização de atividades matemáticas, como construção de
gráficos e todas as suas implicações, funções de segundo grau, trigonometria, conteúdos
referentes a estatística e figuras geométricas, entre outras. Com o Multiplano, conceitos
abstratos podem ser apresentados na prática e demonstrados a toda a turma, o que facilita a compreensão dos referidos conceitos tanto por pessoas cegas quanto por aquelas
normovisuais.

2.2.7 Impressora térmica (fusora)
Impressora que permite a produção de diagramas em relevos táteis a partir de
documentos impressos com cartuchos de tinta à base de carbono (por impressora a laser,
jato de tinta ou por xerox). Também produz relevo a partir de desenhos feitos à mão (por
uma caneta preta específica de carbono ou lápis de carvão). O dispositivo possui um regulador de temperatura para calibrar a intensidade do relevo tátil. Cabe destacar que é possível utilizar inclusive a fonte Braille.

2.2.8 Mesa de relevos táteis
Trata-se de uma mesa que possibilita ter a resposta em áudio (previamente gravado) de cada espaço de um desenho (diagrama tátil). Para isso, é preciso baixar o desenho no software “de criação” da mesa e abrir o editor. Toda vez que o diagrama estiver
aberto, a mesa reproduzirá em áudio a informação configurada no espaço explorado. É
possível realizar a ampliação do texto na tela, redimensionar a imagem sem perder a qualidade e imprimir de acordo com a precisão tátil a ser praticada, pois a mesa tátil possui um
software de criação que processa conteúdos vetoriais no formato SVG, sendo possível esticar ou diminuir o desenho sem a perda de definição das imagens.

14 Maiores informações em: http://www.multiplano.com.br/kit.html.
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2.2.9 Rotulador PenTop15
Trata-se de um rotulador com caneta falante, comercializado. Realiza a identificação de alimentos, objetos, documentos, contas, correspondências, remédios, CDs, DVDs,
livros, roupas, perfumes, cosméticos, entre outros. O rotulador acompanha etiquetas que
são coladas nos produtos, de modo que é possível realizar a gravação de uma informação
em cada etiqueta e, quando se passa a caneta naquela etiqueta, ler a informação previamente gravada. A caneta também lê livros impressos com a tecnologia PenTop.

2.2.10 Aplicativos para dispositivos móveis
A cada ano, surge uma infinidade de novos aplicativos, com as mais variadas finalidades. Já existem, por exemplo, muitos aplicativos destinados a auxiliar pessoas com
deficiência no trabalho, na escola, nas atividades do cotidiano ou para fins ainda mais específicos. A seguir, apresentamos alguns aplicativos bastante úteis para pessoas com deficiência visual.

2.2.10.1 CamFind – identificador de objetos16
O CamFind é um aplicativo gratuito para Android e iOS (produtos da Apple), que
identifica e fornece informações/descrições sobre objetos fotográficos. Trabalha com palavras-chave e, na maioria das identificações, fornece também a cor do objeto. Para fazer a
identificação, o aplicativo realiza uma busca no banco de imagens do Google.

2.2.10.2 Money Reader17
O aplicativo, para iOS, é um identificador de cédulas que reconhece mais de 28
tipos de moeda, inclusive a brasileira. Para realizar a identificação, o Money Reader necessita que se aproxime a câmera do dispositivo móvel da cédula.
15 Maiores informações em: http://www.pentop.com.br/br/rotulador-falado-pentop.
16 Disponível para download em: http://camfindapp.com/. Demonstração do uso do CamFind em português em:
https://www.youtube.com/watch?v=Vt_zU0kobR4.
17 Maiores informações em: http://dailyiphoneblog.com/2011/07/17/real-time-object-recognition-looktel-moneyreader-iphone-app/.
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2.2.10.3 Be My Eyes18
O Be My Eyes (seja meus olhos) é um aplicativo gratuito, para iOS, que permite
que voluntários normovisuais “emprestem seus olhos” a pessoas que não enxergam, por
alguns segundos. Funciona como um sistema de câmera direta que conecta pessoas com
deficiência visual a voluntários que enxergam, permitindo que, por meio da fala e da imagem, esses voluntários realizem a descrição de qualquer objeto. A ajuda é feita por chamada de vídeo. Sempre que uma pessoa cega precisa de auxílio, realiza uma chamada
para uma rede de voluntários. Quando isso ocorre, uma notificação chega ao celular de
um voluntário e, então, estabelece-se a conexão, caso ele aceite a chamada.

2.3 Tecnologia assistiva de Baixo Custo produzida pelo IFRS19
A produção de recursos de Tecnologia Assistiva a baixo custo garante que cada
vez mais pessoas tenham acesso a esses produtos. O PAV do IFRS, em ações estabelecidas
por meio de parcerias com ministérios e outros órgãos, já desenvolve uma grande variedade de recursos de TA, como acionadores, mouses e teclados adaptados, linha Braille,
entre outros. A seguir, apresentamos alguns recursos desenvolvidos no IFRS com foco na
deficiência visual.

2.3.1 Linha Braille
A Linha Braille é um dispositivo com uma linha régua de células Braille, cujos pinos se movem para cima e para baixo, representando uma linha de texto da tela do computador. O número de células Braille da régua é variável. Em geral, são encaixados a um
teclado comum de computador, podendo ser manipulados como se fossem uma linha a
mais de teclas na parte superior ou inferior do teclado.

18 Maiores informações em: http://www.bemyeyes.org.
19 Mais informações sobre os recursos de TA produzidos no IFRS: http://napne.bento.ifrs.edu.br/downloads/
recursos_de_TA_produzidos_no_PAV.pdf.

Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 22, edição especial, p. 21-39, 2016

29

Benjamin Constant

A Linha Braille desenvolvida pelo IFRS trabalha em conjunto com o leitor de tela,
que envia a leitura para o dispositivo e efetua a transformação dos dados recebidos em
Braille. O Braille é moldado por meio de pinos que sobem e descem à medida que a leitura
é realizada. Uma vez efetuada a leitura, o usuário pode passar para o próximo foco ou
retornar ao foco anterior por meio de dois botões localizados em sua face. O equipamento
não faz uso de software proprietário ou instalação de drivers adicionais.

2.3.2 Ponteira de bengala que identifica poças d’água
A ponteira que identifica poças d’água é um acessório que substitui a ponteira
original existente nas bengalas comuns. Tem a finalidade de evitar que essas pessoas
molhem os calçados e/ou pés em lugares que acumulam água. O dispositivo “informa”
ao usuário sobre a presença das poças por meio de vibrações do conjunto (bengala e
ponteira).

2.3.3 Termomodeladora
Equipamento que possibilita a confecção de materiais táteis a partir de matrizes
criadas com relevo. Construído com um soprador, um aspirador e retalhos de MDF, o dispositivo consiste de uma caixa perfurada para a criação de vácuo (feito pelo aspirador),
onde a lâmina é aquecida pelo soprador térmico (uma espécie de secador de cabelo com
aquecimento maior). A caixa cria vácuo quando a película é aquecida, formando, então, o
relevo com a imagem da matriz colocada entre a caixa perfurada e a película. Essa termomodeladora possibilita a produção de lâminas em tamanho A4, mas o tamanho do dispositivo pode ser ampliado. A Figura 1 apresenta o desenho em perspectiva da
termomodeladora e o produto finalizado.
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Figura 1 – Termomodeladora de baixo custo produzida no IFRS.

2.4 Acessibilidade Virtual
Acessibilidade virtual significa que todos possam acessar, compreender e interagir com o computador e seus recursos. Essa forma de acessibilidade também é garantida
pela Lei nº 13.146 (BRASIL, 2015), que, em seu art. 63, estabelece que “é obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas com sede ou representação comercial no país ou por órgãos de governo, para uso da pessoa com deficiência [...]”.

2.4.1 Recomendações brasileiras de acessibilidade virtual
O eMAG 3.120 (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico, versão 3.1) é um
documento com recomendações a serem consideradas para que o processo de acessibilidade dos sítios e portais do governo brasileiro seja conduzido de forma padronizada e de

20 Disponível em: http://emag.governoeletronico.gov.br.
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fácil implementação. A Portaria nº 03, de 07 de maio de 2007, do Ministério do Planejamento, institucionaliza o eMAG como modelo brasileiro de acessibilidade de sites. O Departamento de Governo Eletrônico disponibiliza cursos on-line e gratuitos sobre acessibilidade
virtual com base no eMAG21 para quem deseja conhecer mais sobre essa área.

2.4.2 Portal de notícias acessível
O Portal A1br.org,22 implementado pela parceria entre o Prodepa (Empresa de
Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará) e o Núcleo Acessar/UFRA
(Núcleo Amazônico de Acessibilidade, Inclusão e Tecnologia da Universidade Federal Rural da Amazônia), com financiamento do CNPq, captura as notícias dos grandes sites de
notícias, disponibilizando-as em um site acessível. Na primeira fase, estão sendo disponibilizadas somente as notícias do portal G1 em algumas categorias. Nas versões seguintes,
o usuário poderá escolher sua fonte de notícia, além de o sistema reconhecer, automaticamente, a região na qual o usuário se encontra e carregar as notícias correspondentes.

2.4.3 Sites e jogos acessíveis desenvolvidos pelo IFRS
O IFRS vem desenvolvendo sites acessíveis,23 em respeito às diretrizes nacionais
(eMAG 3.1) e internacionais (WCAG 2.0) de acessibilidade. Entre algumas das funcionalidades de um site acessível, é possível destacar os recursos de acessibilidade: atalhos para locais
específicos da página, como “Ir para Conteúdo” e “Ir para Menu”, opção para alterar contraste, formulário de busca, disponibilizar o caminho das páginas percorridas, entre outros.
Além de sites acessíveis, a equipe do PAV/IFRS trabalha no desenvolvimento de
jogos, como é o caso de “As aventuras de Joca Valente”,24 um protótipo de ambiente de
reabilitação espacial e sensorial acessível às pessoas com deficiência visual. Apresenta
21 Os cursos eMAG estão disponíveis em: http://emag.governoeletronico.gov.br/curso.
22 Disponível em: http://portalacessivel.com.br ou a1br.org.
23Alguns exemplos de sites acessíveis em: http://www.ifrs.edu.br/site e http://acessibilidade.
bento.ifrs.edu.br.
24 Disponível em: http://napne.bento.ifrs.edu.br/downloads/jogos_acessiveis.zip.
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conceitos de imersão em ambientes virtuais, através da utilização de som 3D (o que dá a
noção de profundidade) e técnicas para prover o controle total do usuário sobre a interface, como meio facilitador da interação com o simulador. O teclado é utilizado como principal controle de entrada de dados, aliado à narração dos elementos visuais dispostos na
interface. O personagem principal é um cego que utiliza sua bengala para deslocamento,
como mostra a tela do jogo apresentada na Figura 2. A narração é feita por meio de voz
sintetizada.

Figura 2 – Tela do jogo “As Aventuras de Joca Valente”.

2.5 Produção de materiais digitais acessíveis pelo IFRS
Um importante trabalho realizado no âmbito do PAV/IFRS diz respeito à pesquisa
e à produção de materiais digitais acessíveis. Um documento é considerado acessível quando seu conteúdo pode ser acessado e compreendido por qualquer pessoa, e não apenas
por aquelas que enxergam bem e conseguem utilizar o mouse. No caso de pessoas com
deficiência, há várias barreiras que podem dificultar e até mesmo impedir o acesso a materiais digitais. Para pessoas cegas, por exemplo, podemos citar como barreiras as ima-
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gens sem descrição, tabelas que não fazem sentido quando lidas linearmente, falta de
sequência lógica de navegação via teclado, conteúdo longo desprovido de sumário, cores
ou outros efeitos visuais empregados para distinguir um elemento ou transmitir informações, entre outros. No caso de pessoas com baixa visão, contraste insuficiente e fontes
serifadas, entre outros pontos, podem dificultar o acesso.
No entanto, existem alguns cuidados simples que permitem minimizar ou eliminar essas barreiras, gerando documentos digitais com um bom nível de acessibilidade. A
seguir, elencam-se algumas dicas de acessibilidade para a criação de documentos em editores de texto (utilizamos como exemplo o Microsoft Word) e documentos no formato
PDF.25

2.5.1 Descrever as imagens
É preciso fornecer uma descrição apropriada às imagens do documento que transmitem conteúdo. Isso porque pessoas cegas não têm como saber o conteúdo de uma imagem. Os leitores de tela apenas informarão o conteúdo de uma imagem se o criador do
documento tiver fornecido uma descrição. Para isso, é possível disponibilizar a descrição na
legenda da figura, no próprio contexto antes ou logo após a imagem, ou, então, utilizando a
caixa de Texto Alternativo (texto “alt”). A descrição inserida na caixa de Texto Alternativo não
aparecerá visualmente no documento, mas será lida pelo leitor de tela. Para acessar e preencher a caixa de Texto Alternativo, deve-se proceder da seguinte forma:

• No Word 2007: clicar com o botão direito sobre a imagem; escolher a opção Tamanho;
escolher a aba Texto Alt.

• No Word 2010: clicar com o botão direito sobre a imagem; escolher a opção Formatar
Imagem; escolher o item Texto Alt. Inserir a descrição na caixa correspondente, conforme a Figura 3.

25 Mais informações sobre a produção de materiais digitais acessíveis, incluindo outros tipos de documentos, podem ser encontradas no artigo “Criação de Documentos Digitais Acessíveis”, em Soluções acessíveis:
experiências inclusivas no IFRS, disponível para download em: http://napne.bento.ifrs.edu.br/downloads/
livro_solucoes_acessiveis.pdf.
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Figura 3 – Opção do Microsoft Office para inserir texto alternativo para as imagens.

2.5.2 Utilizar os estilos
Uma boa utilização dos estilos (título1, título2, título3 etc.) é um dos pontos mais
importantes para que um documento seja acessível. Assim, é preciso utilizar sempre os estilos para formatar os títulos, em vez de simplesmente modificar a formatação da fonte. Os
estilos de título permitem que o usuário com leitor de tela navegue pelo documento com
mais facilidade. O leitor de tela oferece ao usuário o recurso de navegar através dos títulos.
Além disso, um usuário cego não tem como perceber visualmente a hierarquia dentro de
um texto. No entanto, se um título tiver sido formatado com o estilo Título 1, por exemplo,
quando o leitor de tela passar por ele, irá informar que se trata de um título de nível 1.
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2.5.3 Utilizar atalho para iniciar uma nova página
Quando se deseja iniciar uma nova página, o ideal é pressionar o atalho Ctrl+Enter
(para iniciar uma nova página), e não teclar Enter inúmeras vezes. Isso permite que o usuário
que está navegando com o leitor de tela vá direto ao conteúdo da próxima página, sem
passar por todas as linhas em branco inseridas quando a tecla Enter é pressionada. Quando
o leitor de tela passa por essas linhas em branco, informa ao usuário algo como “em branco”
para cada uma das linhas.

2.5.4 Não utilizar caixas de texto
Não se recomenda a utilização de caixas de texto, pois, atualmente, os leitores de
tela simplesmente ignoram o conteúdo inserido dessa forma. Se o que se procura é o
efeito visual da caixa de texto, basta digitar o texto normalmente e depois inserir uma
borda a seu redor.

2.5.5 Disponibilizar sumário com hyperlinks
Quando o documento for longo ou possuir vários títulos, é importante disponibilizar um sumário com hyperlinks para as diversas seções do documento, a fim de facilitar e
agilizar a navegação pelo teclado.

2.5.6 Escolha do tipo e a cor da fonte
Recomenda-se dar preferência às fontes sem serifa (sans-serif), como Arial e Verdana. Fontes serifadas, como Times New Roman e Cambria, dão a impressão de estar unidas devido aos prolongamentos no fim das hastes das letras, podendo confundir os
usuários com baixa visão.
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As cores escolhidas para um documento podem tanto facilitar quanto dificultar a
visualização e a compreensão das informações. Por isso, é importante criar um documento com uma boa relação de contraste entre pano de fundo e fonte.

2.5.7 Verificador de acessibilidade
A partir do Microsoft Office 2010, disponibiliza-se uma ferramenta chamada “Accessibility Checker”, ou seja, um verificador de acessibilidade do documento. Por meio dessa
ferramenta, é possível verificar se o documento contém problemas de acessibilidade. Para
realizar a verificação de acessibilidade, basta acessar a opção Arquivo > Informações >
Verificando Problemas > Verificar Acessibilidade.

2.5.8 Gerando um documento PDF com bom nível de acessibilidade
Um documento em PDF pode conter diversos elementos: texto, imagens, links,
tabelas, formulários etc. Além desses elementos que formam o conteúdo, um arquivo em
PDF pode conter uma estrutura. Essa estrutura representa um conjunto de instruções,
chamadas de “tags” ou marcações, que definem a lógica que engloba todos os elementos.
A estrutura pode definir, por exemplo, a ordem correta de leitura do documento, a apresentação correta de listas, tabelas e imagens, entre outros pontos. Essa estrutura é fundamental para a acessibilidade.
Muitas pessoas utilizam impressoras virtuais para produzir documentos em PDF,
que são softwares que geram um PDF a partir de dados enviados para a impressora, como
é o caso do CutePDF e do PDFCreator. No entanto, ao gerar PDFs dessa maneira, as marcações de acessibilidade não são preservadas. Para preservar essas marcações, é possível
criar um documento no Microsoft Word, PowerPoint, Excel ou outro programa, tomando-se os devidos cuidados para garantir a acessibilidade, e salvá-lo como PDF (disponível a partir do Office 2007) a partir do próprio software ou, então, criar um documento
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acessível utilizando o editor de PDF da Adobe (Adode Acrobat). O Adobe Acrobat (software proprietário da Adobe para criar/editar um PDF) oferece inúmeras opções para criar ou
tornar um documento acessível, disponibilizando ferramentas para verificar e modificar a
ordem de leitura, a fim de inserir texto alternativo, editar os níveis de título, acessibilizar
tabelas e formulários, entre outras funções.

Algumas Considerações
Este material, que é apenas um breve apanhado de algumas possibilidades para
uma agenda inclusiva quando o assunto é deficiência visual, visa apresentar ao leitor alguns caminhos para que as pessoas com cegueira ou baixa visão possam ser e estar no
mundo em igualdade de condições, seja no espaço acadêmico, laboral, no entretenimento ou na vida diária. O objetivo principal foi demonstrar que existe um arsenal de possibilidades tecnológicas na contemporaneidade, seja um software de acessibilidade, um
equipamento, uma estratégia, uma metodologia etc., que oferece possibilidades de inclusão das pessoas com deficiência visual, permitindo que estudem, trabalhem, produzam e
realizem atividades do cotidiano como qualquer outra pessoa.
Com isso, podemos dar vez e voz àqueles que, algumas vezes, ficam (preferimos
dizer ficaram) à margem de nossa sociedade. Está mais do que na hora de mudarmos esse
paradigma apresentando um espaço de convivência em que TODOS possam mostrar suas
potencialidades, independentemente de terem ou não alguma limitação!
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Tecnologia assistiva e educação híbrida:
possibilidades de inclusão
Assistive technology and blended learning: possibilities for inclusion
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RESUMO
O objetivo deste artigo é apresentar um cenário de uso de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação
(TDIC), Tecnologias de Autoria e Construção (TAC) e Tecnologia Assistiva (TA) voltado à efetiva inclusão e
ao desenvolvimento global de estudantes público-alvo da Educação Especial (EPAEE) (pessoas com
deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação), além da formação
de professores em contextos híbridos. Considerando que os processos de Inclusão Digital, Social e Escolar
dos EPAEE têm sido abordados por diferentes setores da sociedade e profissionais de educação, tendo
como pressuposto a busca por estratégias inovadoras de ensino, o currículo escolar deve ser reorganizado,
construindo-se uma nova filosofia educativa que busque atender às exigências definidas pela política
educacional vigente. Além disso, as TDIC são recursos potencializadores e meios para o desenvolvimento
de habilidades humanas, especialmente quando se trata de estudantes com deficiência. Por meio do cenário
vivenciado por pesquisadores da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, especialmente na
formação de professores em contextos híbridos, evidenciou-se que é necessário realizar mudanças na
formação inicial do professor, principalmente no que se refere ao fazer pedagógico e ao trabalho com
metodologias ativas de aprendizagem, de modo a estabelecer um processo reflexivo que provoque
transformações efetivas também no acolhimento e na valorização das diferenças.
Palavras-chave: Tecnologia assistiva. Educação híbrida. Inclusão. Formação de professores.
ABSTRACT
The purpose of this article is to present the use of digital technologies of information and communication
(TDIC), authorship and building technologies (TAC) and Assistive Technology (AT) to aim at effective inclusion
and overall development of handcapped students (EPAEE) (persons with disabilities, pervasive
developmental disorders and high abilities/highlygifted) and teacher education in hybrid contexts. Whereas
the Digital Inclusion processes, Social and School of EPAEE has been approached by different sectors of
society and education professionals, and presupposes the search for innovative teaching strategies,
curriculum should be reorganized and should be building a new educational philosophy, seeking to meet
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the requirements defined by current educational policy. Furthermore, the TCID are potentiators and means
for the development of human skills, especially when it is handcapped students. Through the scenario
experienced by researchers at the Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, especially in
teacher education in hybrid contexts, it became clear that changes are needed in the initial teacher education,
especially with regard to the pedagogical and work with active learning methodologies, in order to establish
a reflective process and to give effective transformations also in the reception and valuing differences.
Keywords: Assistive tecnology. Hybrid education. Inclusion. Teacher education.

1. Introdução
Construir uma sociedade mais justa e democrática, com foco global, implica, necessariamente, um processo de grande mudança, principalmente no entendimento e na
concepção dos ambientes de aprendizagem em um futuro muito próximo. Pensar em uma
escola que inclui e adota as tecnologias digitais em seu cotidiano é enxergar um dos cenários mais desafiadores para professores, gestores e a comunidade em geral.
As razões para isso encontram origem na problematização sobre as condições
em que se encontra a formação inicial do professor. Em primeiro lugar, porque essa formação ainda não o prepara para conviver em um ambiente que recebe nativos digitais e é
permeado pelas tecnologias disponíveis para as pessoas como nunca visto anteriormente. Em segundo, porque não consegue encontrar meios para conceber uma escola verdadeiramente inclusiva, na qual estudantes com ou sem deficiência compartilham o mesmo
espaço, como preconizado pelas políticas públicas.
Por sua vez, buscamos soluções para o problema que, equivocadamente, centram-se em ações de formação continuada pouco contextualizadas e significativas, pautadas em atividades que não resolvem as dificuldades do professor em sala de aula. O
movimento a ser realizado deve ser muito anterior a isso, contemplando um trabalho
intervencionista na academia que prepara os professores, no intuito de fazer com que
possamos formar professores em sua origem com o uso impregnado das tecnologias na
prática docente e com estratégias e recursos que permitam ao futuro professor trabalhar com as diferenças em uma escola inclusiva e digital. Só com essa perspectiva é que
conseguiremos alcançar resultados que tragam esperança para toda uma comunidade
que anseia por novos tempos e espaços de aprendizagem mais contextualizados e significativos.
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É inegável que os principais avanços científicos que vivenciamos nas últimas décadas têm relação estreita com o surgimento e o desenvolvimento das tecnologias digitais. Dependemos quase integralmente do uso de equipamentos digitais para nosso
trabalho, para nossas pesquisas, para nossa vida em sociedade, em nossos cuidados com
a saúde etc. Mas muito pouco em seu emprego na Educação, como meio para favorecer
nosso trabalho docente em ambientes educacionais, cuja finalidade primordial é fazer com
que as pessoas aprendam e que, por meio desse aprendizado, possam aplicar os conhecimentos construídos em sua vida.
No mundo atual, as tecnologias digitais ampliam as habilidades cognitivas, motoras e sensoriais, a ponto de não mais conseguirmos viver sem elas. Partindo dessa constatação, se as tecnologias digitais potencializam sobremaneira nossas capacidades, por
que não empregá-las em ambientes de aprendizagem? Limitarmos o processo educacional à figura única do professor que ministra o que sabe significa perpetuar uma realidade
que faria algum sentido em um tempo remoto, uma vez que hoje é possível encontrar
informação com qualidade via meios digitais. Além disso, entender que o estudante é um
ser integralmente dependente do professor implica relegar a educação a um processo de
subordinação, de não autonomia, não criativo e hierarquizado, características que não interessam ao futuro profissional em formação.
Portanto, uma educação que continue a ter o professor como o orquestrador do
processo, aliada ao uso das tecnologias digitais, da combinação do presencial com o virtual,
pode conduzir-nos a uma educação híbrida (GARRISON; VAUGHAN, 2008), que combina
toda a competência docente com as potencialidades do digital. Empreender ações para
uma educação híbrida implica fazer com que o professor se desprenda de modelos
pedagógicos centrados em sua pessoa, limitados ao espaço e ao tempo da sala de aula.
Representa uma oportunidade para que o docente reflita sobre o próprio conceito de aula,
de como se dá a sua interação com os estudantes, de que modo esse aprendizado ocorre
e como pode ser avaliado. Nessa direção, a educação híbrida conduz o professor a definir
um novo planejamento de atividades que não mais considera sua presença física e a do
estudante, mas principalmente a forma como, juntos, podem construir ambientes de
aprendizado que sejam significativos, contextualizados e inclusivos, independentemente
da relação espaço e tempo.
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Nesse sentido, é preciso entender que o uso das tecnologias digitais pode provocar mudanças na concepção de novas metodologias para a Educação, favorecendo a construção de ambientes de aprendizagem que exploram o potencial das tecnologias na direção
de ambientes ricos, contextualizados, personalizados, acessíveis e significativos e que podem servir de suporte para o desenvolvimento de atividades educacionais gerenciadas
essencialmente por professores, o que, com certeza, não tem como consequência sua substituição por máquinas digitais.
Acreditar em uma educação híbrida é desenvolver uma nova perspectiva de educação centrada no humano, que abre possibilidades para a impregnação das tecnologias,
com novas perspectivas, como ocorre em outros setores da sociedade, principalmente
quando se leva em conta um mundo no qual teremos de aprender continuamente, ao
longo da vida, com independência para encontrar materiais e diferentes fontes de informação e conhecimento.
Todo esse cenário descrito remete-nos a uma educação superior que alia as competências em ensino, pesquisa e extensão na construção de uma academia que terá sua
capacidade expandida e democratizada por meio de uma formação híbrida, mais flexível
e inclusiva. Para o professor, faz-se necessária a compreensão de que o estudante pode ter
acesso ao conhecimento por meio de tecnologias digitais, de maneira a utilizar o espaço e
o tempo na universidade para aprofundar e ampliar suas expectativas de aprendizado.
Certamente, assim, teremos perspectivas promissoras de uma educação superior que alia
qualidade a novas formas de ensinar e de aprender.
Com a impregnação das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC)
no cotidiano da sociedade atual, é oportuno entender que o termo “Educação a Distância”
(EaD) pode ter melhor emprego em aspecto mais amplo, ou seja, não apenas com o uso
das Tecnologias na Educação. Assim, contextualiza-se de maneira mais correta o emprego
do termo EaD e constrói-se uma relação menos polarizada entre aqueles que acreditam e
os céticos da modalidade a distância.
Partindo-se desse pressuposto, e considerando que a informação hoje, por meio
das redes digitais, está disponível muito rapidamente nos diversos dispositivos de conexão, é possível dizer que as TDIC são utilizadas para a entrega da informação, podendo ser
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exploradas pelas pessoas de forma autônoma, transformando-se em uma forma de educação informal, ou seja, não institucionalizada, ou na qual a aprendizagem não segue um
currículo ou um processo educacional organizado. Assim, o que há anos trazia uma perspectiva de educação centrada na figura do professor como aquele que professa e entrega
informação ao estudante – situação que, naquele momento histórico, era entendida como
educação formal – hoje tem seu escopo alterado de forma significativa, podendo ser assumido pelas tecnologias disponíveis como meios de acesso à informação. Por sua vez, cabe
ao professor incorporar e impregnar as tecnologias em sua prática, de modo que se transformem no que podemos chamar de Tecnologias de Autoria e Construção (TAC), por meio
das quais o estudante assume o papel de autor, de construtor de seu conhecimento, com
autonomia, criatividade, independência e colaboração. Esse novo panorama transforma-se
na educação formal que vivenciaremos nas escolas de maneira geral nos próximos anos.
Ao reconhecer que as TAC desempenham papel importantíssimo nos novos ambientes de aprendizagem e considerando que buscam construir uma escola que seja verdadeiramente inclusiva, corrobora-se para a concepção de ambientes abertos de aprendizagem
para todos, em que os conceitos de acessibilidade e usabilidade convergem.
Os resultados alcançados até o momento pelo Núcleo de Educação a Distância
da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (NEaD/Unesp) indicam que as
TDIC podem ser concebidas como uma forma viável e inclusiva para a formação de pessoas
com deficiência, se forem atendidas as orientações de acessibilidade. As dificuldades
encontradas por essas pessoas são provocadas por barreiras ocasionadas pela inadequação
dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), dos materiais pedagógicos e dos métodos
de ensino, que impedem a plena e efetiva participação no processo educacional em
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, e cujas características serão abordadas
a seguir.

2. Acessibilidade e usabilidade
No mundo contemporâneo, um dos grandes desafios da sociedade e dos sistemas
educacionais brasileiros, em diferentes níveis e modalidades, tem sido criar estratégias relativas à inclusão das pessoas com deficiência, a fim de que se cumpram os pressupostos
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presentes na legislação vigente. A Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394 e a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (PNEE-EI) de 2008 direcionam ações e perspectivas para que os princípios da inclusão sejam concretizados em âmbito
educacional.
O Decreto nº 5.296/2004 estabelece normas e critérios para que se realize a promoção da acessibilidade para as pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida, definindo-se “acessibilidade” como a condição 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 parte das pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida.
Partindo-se da premissa de que todas as pessoas podem ter, em qualquer momento da trajetória escolar, situações de desvantagem inerentes às dimensões física, intelectual, global e outras, as Instituições de Ensino Superior (IES) devem organizar-se para
criar estratégias, recursos e práticas para que o ensino superior contribua para a formação
global do estudante, garantindo seu acesso, permanência e participação com qualidade,
de acordo com os pressupostos da legislação vigente, uma vez que, em virtude da política
nacional, as pessoas com deficiência estão cada vez mais tendo acesso ao ensino superior.
Ainda de acordo com a PNEE-EI de 2008, a Educação Especial passa a integrar
todos os níveis e modalidades de ensino, em caráter de transversalidade, com o objetivo
de garantir acesso, participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, além de orientar
os sistemas de ensino para promover as respostas adequadas às necessidades educacionais especiais.
No Ensino Superior, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o número de matrículas de estudantes com deficiência na Educação Superior aumentou 933,6% entre 2000 e 2010. Os estudantes com
deficiência passaram de 2.173 no começo do período (anos 2000) para 20.287 em 2010
(MEC/INEP, 2012). A perspectiva é de que esse número tenha aumentado ainda mais entre
2010 e 2015, uma vez que a PNEE-EI completou sete anos de existência.
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Democratizar o acesso à informação e à formação é proporcionar condições para
a equiparação de oportunidades para todos. Em consonância com esse princípio, a Educação a Distância (EaD) permite formar um grande número de estudantes e dar a oportunidade para que se ampliem seus conhecimentos nas diferentes áreas. No entanto, a partir
das experiências da Unesp, para as pessoas com deficiência pode haver restrições que
impeçam seu acesso a oportunidades igualitárias. Isso porque, com frequência, não são
previstos os aspectos da acessibilidade nos ambientes virtuais, materiais didáticos e demais recursos presentes no desenvolvimento de um curso nessa modalidade.
De acordo com Schlünzen (2015, p. 80), o pressuposto da Educação Inclusiva na
Educação Superior, aliado ao crescente uso de TDIC em todas as esferas da vida humana,
envolve mudanças significativas nesse nível de ensino,
especialmente quando, no caso das pessoas com deficiências, esse uso possibilita mobilidade, autonomia e acessibilidade, de maneira que as diferenças físicas,
sensoriais e/ou motoras não sejam evidenciadas, faz com que as estratégias de
formação em nível inicial ou continuado sejam repensadas, ou melhor, ressignificadas.

A acessibilidade, no sentido de uma Educação Inclusiva na Educação Superior,
significa eliminar as barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas
necessidades específicas. Além disso, por meio das TDIC e dos recursos que oferecem as
redes telemáticas, é possível garantir a criação de uma nova cultura planetária (PELLANDA, SCHLÜNZEN & SCHLÜNZEN JUNIOR, 2005) através de redes que potencializem as qualidades mais elevadas dos seres humanos em dinâmicas de aprendizado que não sejam
essencial e prioritariamente presenciais.
Essas redes permitem que a cultura inclusiva e tecnológica se estabeleça, gerando potenciais para que as pessoas com deficiência (de natureza física, intelectual ou sensorial), transtornos globais do desenvolvimento (quadro de alterações no desenvolvimento
neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras) e com altas habilidades ou superdotação (elevado potencial em áreas isoladas ou combinadas, como intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade, artes e
outras) tenham a possibilidade de aprender, por meio de um AVA e com apoio de um
orientador educacional on-line, independentemente de suas características.
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A sociedade da informação e do conhecimento não deve esperar que a pessoa
com deficiência se adapte às estruturas já existentes. O pressuposto da inclusão é o de
que a escola ou sistema educacional e a sociedade modifiquem suas estruturas e se adaptem às diferenças. Por isso, é preciso dar oportunidade para que todos possam desenvolver suas diferentes potencialidades. Nesse sentido, é necessário realizar ações que levem
em conta a acessibilidade e que atendam às necessidades individuais.
Os conceitos de acessibilidade e Desenho Universal estão estreitamente ligados
e relacionados ao processo de inclusão das pessoas com deficiência, voltados também à
diversidade humana e contribuindo para a melhor qualidade de vida de todos.
O conceito de Desenho Universal pressupõe uma arquitetura. Em nosso contexto, esse conceito significa a “arquitetura da informação” e um design centrado na diversidade humana, atendendo a um número maior de usuários, independentemente de suas
características físicas, habilidades e faixa etária, de forma a proporcionar melhor ergonomia para todos (ABNT, 2015).
A partir dos sete princípios estabelecidos para o Desenho Universal e mundialmente adotados no planejamento acessível (ABNT, 2015), devemos aplicá-los em AVA e
em materiais didáticos, por meio de:
– uso equitativo. Esse princípio pressupõe que o AVA e os materiais didáticos possam ser
utilizados com autonomia por todos, independentemente de suas características físicas, intelectuais e sensoriais e/ou habilidades diferenciadas.
– uso flexível, visando atender a uma grande parte das preferências dos usuários que
utilizam diferentes dispositivos.
– uso simples e intuitivo, a fim de facilitar a compreensão no manuseio dos materiais,
acesso à informação e orientações.
– informação de fácil percepção.
– tolerância ao erro. De acordo com esse princípio, é preciso que se minimizem os “riscos
e as consequências adversas de ações acidentais ou não intencionais na utilização do
ambiente” ou dos recursos didáticos.
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– baixo esforço físico.
– dimensão e espaço para aproximação e uso.
A Lei no 10.098/2000 (BRASIL, 2000b), conhecida como Lei da Acessibilidade, e a
Lei no 10.048, de 8 de novembro de 2000 (BRASIL, 2000), que estabelece prioridade ao
atendimento às pessoas com deficiência, são regulamentadas pelo Decreto no 5.296, de 2
de dezembro de 2004 (BRASIL, 2004). Entre suas determinações e regulamentações, encontra-se a acessibilidade na comunicação.
Nos artigos 52 e 53 desse Decreto, determina-se que as programações veiculadas
em recursos audiovisuais das emissoras de televisão contemplem closed caption ou legenda oculta, audiodescrição e janela de interpretação em Libras.
A fim de ampliar a eficiência dos ambientes web e os materiais didáticos digitais,
é preciso considerar a usabilidade.5 Uma interface torna-se mais eficiente quando é facilmente acessada por seus usuários, ou seja, quando não se exigem grandes esforços para
compreendê-la, tornando-a um ambiente em que os usuários se sentem confortáveis e
podem tirar o melhor proveito de todas as suas funcionalidades.
Pesquisas sobre usabilidade realizadas por Nielsen (2000) apresentam relatos de
usuários que se queixam quando, em ambientes web, são utilizadas interfaces de navegação diferentes daquelas às quais estão acostumados.
Nesse direcionamento, é preciso considerar, na composição do layout de ambientes web, “espaços em branco”, como margens, espaços entre o cabeçalho e o corpo do texto
e imagens. O objetivo dessa prática é não sobrecarregar visualmente o leitor e ajudá-lo a
entender o agrupamento de informações (MISANCHUK apud MARINS & COSTA, 2014).
Outro aspecto apontado é a “legibilidade do conteúdo”. Para Marins & Costa (apud
NIELSEN, 2000, p. 125), a legibilidade é um dos aspectos mais importantes quando se deseja estabelecer uma comunicação direta com o usuário. Em AVA, por exemplo, “se o aluno
tiver dificuldade em ler o texto, com certeza ficará desmotivado, e isso prejudicará sua
aprendizagem”.

5 Usável, apropriado para o uso.

48

Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 22, edição especial, p. 40-53, 2016

Tecnologia assistiva e educação híbrida: possibilidades de inclusão

As autoras esclarecem que as considerações a respeito da legibilidade do conteúdo “vão desde o tamanho da fonte, cor utilizada, o contraste da fonte com o fundo, clareza
na redação, à largura que ele ocupa na tela e à quantidade de informações que é disponibilizada em tela”. Para isso, a escolha do tamanho da fonte deve levar em conta a variação
da resolução de tela utilizada (1024 x 768 pixels, 800 x 600 pixels) e os diferentes dispositivos (microcomputador, notebook, netbook, smarthfone, tablet) através dos quais o usuário
poderá acessar o conteúdo.
Marins & Costa (apud NIELSEN, 2000) informam que o texto em ambientes web,
principalmente aquele destinado à aprendizagem, não deve mover-se nem piscar, pois
isso também dificulta a leitura. O autor ressalta que a leitura de um texto escrito todo em
letras maiúsculas é 10% mais lenta, uma vez que é mais difícil para o olho reconhecer a
forma das palavras e os caracteres numa aparência mais uniforme. Portanto, não se recomenda seu uso em excesso.
A partir de Marins & Costa (apud MISANCHUK,1992), entende-se que os ícones
(imagens ou sinais gráficos) utilizados nas interfaces web e que “possuem as propriedades
de um objeto, uma ação ou uma ideia” devem ser empregados responsivamente, levando-se em consideração as características intuitivas. Portanto, entende-se que o uso de
ícones em interfaces “visa ajudar o usuário a localizar mais rapidamente a informação, pois
são elementos de percepção”, e não gerar confusão em seu acesso.
A navegação, por sua vez, precisa ser organizada de modo que os usuários consigam responder a três perguntas fundamentais: Onde estou? Onde estive? Aonde posso
ir? (MARINS & COSTA, 2014). Marins e Costa (NIELSEN, 2000) recomendam que a navegação seja consistente, ou seja, que suas ferramentas tenham o mesmo desenho em todos
os espaços do ambiente.
Mediante apoio e suporte da Educação Especial, é possível gerar, na Educação
Superior, recursos, serviços e estratégias de acessibilidade, reforçando-se, ainda, a necessidade de haver uma formação pedagógica do corpo docente que contemple reflexão
sobre o comportamento diante da diferença (MARIAN et al., 2007).
A Unesp, por meio do Grupo de Pesquisa Ambientes Potencializadores para a
Inclusão (API), em parceria com o NEaD/Unesp, tem atuado nessa perspectiva, no âmbito
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da proposta de cursos e materiais para a modalidade a distância ou para o ensino presencial, em nível superior. Em pesquisa realizada no âmbito da formação superior na Unesp,
Santos, Schlünzen e Schlünzen Junior (2015) estabelecem que a Educação Superior Inclusiva tem a capacidade de proporcionar uma formação dinâmica e hipertextual, em uma
linguagem acessível, com vistas a oferecer subsídios para a autoformação, com base nos
princípios de autonomia, mobilidade e facilidade de acesso aos conteúdos, e sua possível
aplicação na prática.

3. As Experiências da Unesp
É consenso que a mesma tecnologia responsável pela propositura de novas questões à sociedade contemporânea está na base da construção de suas respostas. As TDIC
fundamentam qualquer projeto que busque instrumentos que sirvam para a universidade ampliar seu papel social, educacional e científico.
A Educação a Distância ofertada pela Unesp representa, desde 2009 – ano em
que o NEaD/Unesp foi instituído –, um braço importante da universidade no que diz respeito ao desenvolvimento e à promoção de inovações nas áreas de Educação e Tecnologia. Tem desempenhado, ao longo desses últimos anos, importante papel na formação de
educadores em nosso país, atuando no estabelecimento de parcerias com instituições e
órgãos públicos e privados. Todo esse trabalho, além de atender às demandas dos cursos
a distância, tem trazido benefícios significativos para nossos cursos presenciais, com significativa ampliação do acervo bibliográfico, melhora da infraestrutura, oferta de material
didático digital, entre tantos outros.
Em números, nos últimos anos, a EaD da Unesp já ofereceu mais de cinquenta
cursos a distância e semipresenciais, beneficiando mais de 170 mil pessoas que deles participaram ou que cursam, neste momento, uma de suas edições.
Além dos números citados, destaca-se a qualidade do que é oferecido. É certo
que pesquisas realizadas com nossos estudantes apresentam avaliação superior a 90% de
satisfação, ressaltando-se o fato de desenvolver metodologias inovadoras, sua excelência
no material didático, o acompanhamento dos estudantes por meio de professores e tuto-
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res qualificados, uma avaliação de aprendizagem coerente com a proposta pedagógica,
entre outros aspectos que elevam o valor do emprego das TDIC na universidade.
Destaca-se, ainda, o benefício proporcionado a milhares de pesquisadores, professores, estudantes e cidadãos comuns, brasileiros e estrangeiros, com o repositório de
objetos digitais da Unesp, que hoje abriga aproximadamente 120 mil objetos, entre materiais didático-pedagógicos, teses e dissertações, artigos científicos da Unesp, documentos
raros de nossas bibliotecas físicas e outros. Hoje, a Unesp é um dos três maiores repositórios brasileiros em número de objetos.
Também é preciso ressaltar sua preocupação em trabalhar em conformidade com
os avanços dessa modalidade no mundo, ao ser a primeira universidade do Brasil a ofertar
cursos abertos e livres (Massive Open Online Course – MOOC) e a primeira no mundo a
construir um MOOC totalmente acessível. Somente com esse projeto, intitulado Unesp
Aberta, a universidade oportunizou livre acesso ao conhecimento acadêmico produzido a
cerca de 150 mil pessoas de nosso país e do mundo, por meio de setenta cursos livres e
totalmente gratuitos.
O censo IBGE de 2010 aponta que aproximadamente 24% da população brasileira
apresentam algum tipo de deficiência. Com a preocupação da EaD da Unesp em oportunizar acesso a um ensino de qualidade para pessoas com deficiência que, na maior parte do
país, vivem às margens dessa realidade, a universidade não poderia deixar de atender a esse
público e, a partir de 2014, oferece seus cursos na modalidade a distância com todos os
recursos de acessibilidade, tornando-se a primeira universidade brasileira a oportunizar acesso total e independente a pessoas com deficiência visual, auditiva e motora com os recursos
de audiodescrição, Libras e legendas em seus materiais e ambientes. Em 2013, passou a oferecer o curso de Libras a distância para as licenciaturas de diversas unidades universitárias
no interior do estado de São Paulo, obtendo os melhores resultados avaliativos.
Vale destacar que o uso das TDIC na Unesp está em consonância com os referenciais de qualidade e as diretrizes nacionais e internacionais, em parceria com os mais importantes órgãos educacionais e de pesquisa de nosso país, e representa, atualmente, um
grande volume de atividades da universidade, atendendo aos objetivos de qualidade e
desempenhando, com autonomia, seu papel na sociedade no que diz respeito à democratização do conhecimento para todos.
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4. Considerações finais
Uma educação híbrida é capaz de desenvolver uma nova perspectiva de educação centrada no sujeito, compreendendo suas diferentes formas de aprendizagem e interação com o mundo. Ações como as desenvolvidas pelo NEaD/Unesp abrem possibilidades
para uma educação permeada por práticas colaborativas, comunicativas, interativas e inclusivas, em que a tecnologia digital é apenas um meio de potencializar a aprendizagem,
a formação e o desenvolvimento humano.
Todo esse cenário descrito remete-nos a acreditar que é possível, sim, estruturar
uma educação superior que alie competências em ensino, pesquisa e extensão na construção de uma cultura expandida e democratizada de formação mais flexível, inclusiva e
com qualidade.
É de suma importância que a sociedade como um todo tenha acesso à informação por meio dos ambientes digitais, que já fazem parte de seu dia a dia. A educação formal pode e deve aproveitar essa perspectiva, contribuindo para a formação em diferentes
esferas e devolvendo à sociedade aquilo que é investido nas instituições. Com base nas
promissoras ações desenvolvidas pelo NEaD/Unesp, tem-se em vista uma educação superior que alia qualidade a novas formas de ensinar e de aprender.
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A tecnologia assistiva para promoção
da aprendizagem e inclusão social
do aluno com deficiência
Assistive tecnology for promotion learning and social inclusion
student with disabilities
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RESUMO
As redes de ensino público das cidades brasileiras, em sua maioria, não possuem condições satisfatórias
que permitam aos estudantes com algum tipo de deficiência ter acesso à educação. Essa situação é ainda
mais alarmante no caso dos alunos oriundos da parcela mais carente da população, embora existam políticas
públicas inclusivas. As redes de ensino públicas brasileiras carecem de ferramentas, metodologias e
infraestrutura física que garantam aos estudantes condições de acesso adequado ao ensino e às
possibilidades de inclusão. Pesquisas apontam ausência de recursos didáticos para apoio ao processo de
ensino e aprendizagem no contexto da educação inclusiva. Observou-se atividade de adaptação de objetos
pedagógicos específicos realizada de maneira artesanal nas escolas. Tal observação serviu de ponto de
partida para o desenvolvimento e a produção de recursos pedagógicos para a pessoa com deficiência. Ao
se preencher essa lacuna, busca-se contribuir como um polo de pesquisa, desenvolvimento e inovação em
tecnologia assistiva, garantindo-se a inclusão da pessoa com deficiência, nas linhas de mobilidade, esporte
e educação inclusiva. Nesse sentido, tem sido possível desenvolver tecnologias para pessoas com deficiência
visual e auditiva, abrindo a oportunidade de transferência de tecnologia para o setor privado com base na
Lei de Inovação para a promoção do desenvolvimento econômico e social. Neste artigo, destaca-se o projeto
do Mural Eletrônico Acessível com Braille Dinâmico como tecnologia de informação e comunicação para a
inclusão da pessoa com deficiência visual.
Palavras-chave: Tecnologia assistiva. Inovação. Escola inclusiva. Acessibilidade. Tecnologia de informação e
comunicação.

ABSTRACT
In most cases, the public school systems of Brazilian cities do not possess adequate conditions to enable
students with deficiencies to have access to education. This situation is all the more alarming concerning
students who come from the poorest segments of the population, despite the existence of inclusive public
policies. Brazilian public school systems lack the tools, methodologies and physical infrastructure to provide
1 Doutor em Engenharia de Produção – COPPE/UFRJ. Pesquisador do Instituto Nacional de Tecnologia (INT) da Divisão
de Engenharia de Avaliações e de Produção (DEAP). Coordenador Substituto do Núcleo de Tecnologia Assistiva do
INT. E-mail: saul.mizrahi@int.gov.br.
2 Mestre em Tecnologia – CEFET-RJ. Pesquisadora do Instituto Nacional de Tecnologia (INT) da Divisão de Engenharia
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students with the necessary conditions for access to education and inclusion possibilities. The research has
revealed a lack of educational resources to support the teaching and learning process in the context of
inclusive education. We have observed the activity of adapting specific teaching objects carried out in a
homemade fashion in schools. This observation served as the starting point for the development and
production of teaching resources for students with deficiencies. Filling this gap, we have tried to contribute
to assistive technology as a research, development and innovation hub in order to ensure the inclusion of
students with disabilities along the lines of mobility, sports, and inclusive education. This has allowed us to
develop technologies for persons with visual and hearing deficiencies and to make it possible to transfer
technology to the private sector based on the Innovation Act for the promotion of economic and social
development. This article highlights the Accessible Electronic Mural with Dynamic Braille Project as
information and communication technology for the inclusion of the visually impaired.
Keywords: Assistive technology. Innovation. Inclusive school. Accessibility. Information and communication
technology.

Introdução
Nas últimas décadas, o Brasil conquistou avanço significativo nos aspectos relacionados a economia, políticas públicas e direitos civis, bem como na área de pesquisa
científica e tecnológica. Ciência e tecnologia alcançaram importância estratégica para
o desenvolvimento do país a partir da aplicação dos resultados de pesquisas científicas,
desenvolvidas em universidades e institutos de pesquisas, que atendem a demandas
nacionais e geram bem-estar social. O desenvolvimento de soluções de acessibilidade
para pessoas com deficiência é um tema de pesquisa que mobiliza vários grupos, revelando-se uma lacuna a ser preenchida com conhecimento e disseminação de seus resultados para a sociedade.
Um estudo realizado pela Organização das Nações Unidas estima que cerca de
10% da população mundial – aproximadamente 650 milhões de pessoas – vive com algum tipo de deficiência. Além disso, de acordo com o estudo, 80% dessas pessoas vivem
nos países em desenvolvimento. Entre as pessoas mais pobres do mundo, 20% apresentam algum tipo de deficiência e 90% das crianças com deficiência não frequentam a escola (WHO, 2012, p. 269). No Brasil, o Censo de 2010 aponta a população de 190 milhões de
brasileiros, dentre os quais 23,9% – cerca de 45 milhões de pessoas – têm alguma deficiência (IBGE, 2012).
Assinala-se que, ainda que existam políticas públicas nacionais inclusivas, as redes
de ensino público das cidades brasileiras de grande porte, em sua maioria, não possuem
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condições satisfatórias que permitam à população de estudantes com algum tipo de
deficiência física permanente ter acesso à educação. Essa situação é ainda mais alarmante
no caso dos alunos oriundos da parcela mais carente da população. Entre as questões que
agravam o problema, estão sistema educacional precário, falta de oportunidades de
emprego e baixo acesso aos meios de comunicação e à informação. As redes públicas de
ensino brasileiras carecem de ferramentas, metodologia e infraestrutura física que
garantam à população de estudantes condições de acesso ao ensino e às possibilidades
de inclusão. Dessa forma, cabe destacar o seguinte conceito de pessoa com deficiência
apresentado no art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015:
Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma
ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em
igualdade de condições com as demais pessoas. (BRASIL, 2015)

A inexistência de soluções tecnológicas, a indisponibilidade ou seu custo elevado podem manter essas barreiras à participação da pessoa com deficiência na sociedade.
Assim, as equipes de pesquisa ligadas a um núcleo de tecnologia assistiva buscam colaborar na promoção da independência, autonomia, inclusão social e melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e, sempre que possível, desenvolver produtos com
desenho universal, ou seja, para que todas as pessoas possam utilizar, sem necessidade de
adaptação ou de projeto específico.
O trabalho desse núcleo de tecnologia assistiva visa abordar o desenvolvimento,
o aperfeiçoamento e a oferta de tecnologia assistiva, bem como sua transferência ao mercado. Essa atuação pode servir de apoio para que a sociedade, em sua forma de organização, receba melhor a diversidade e, em especial, as pessoas com deficiência.

Políticas públicas de inclusão
A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinada em 2007, cuja promulgação ocorreu por meio do Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de
2009 (BRASIL, 2009), determina que se assegurem sistemas educacionais inclusivos em
todos os níveis. De acordo com o art. 24, busca-se assegurar a efetivação do direito das
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pessoas com deficiência à educação, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, com a manutenção de um sistema educacional inclusivo para o desenvolvimento máximo do potencial humano, da personalidade, dos talentos e da criatividade das
pessoas com deficiência, assim como de suas habilidades físicas e intelectuais. O artigo 4º
(BRASIL, 2009) determina a promoção do “pleno exercício de todos os direitos humanos e
liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência” e, para que isso ocorra, é
preciso haver pesquisa, desenvolvimento, oferta e uso de tecnologias adequadas às pessoas com deficiência a um custo acessível.
A Constituição Federal (BRASIL, 1988) determina, no art. 206, que o ensino seja
ministrado em condições de igualdade para o acesso e a permanência na escola. No intuito de promover e implementar esse preceito constitucional, consolidou-se um arcabouço
jurídico pautado no princípio do respeito à diversidade humana.
Entre o conjunto de políticas públicas criadas para a inclusão social, destaca-se o
Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver sem Limites (BRASIL, 2011),
a fim de proporcionar apoio, estímulo e defesa dos direitos das pessoas com deficiência.
Esse plano diz respeito a um conjunto de políticas públicas estruturadas em quatro eixos:
acesso à educação, inclusão social, atenção à saúde e acessibilidade. Cada ação presente
nesses eixos articula-se com as demais em uma relação de interdependência, com vistas à
construção de redes de serviços e à garantia de direitos para as pessoas com deficiência,
levando-se em conta suas múltiplas necessidades nos diferentes momentos da vida.
A Lei nº 9.394/1996 (BRASIL, 1996) apresenta-se como um marco de transformação no contexto educacional brasileiro para pessoas com ou sem deficiência. Sabe-se que
a convivência com o diferente é transformadora se forem considerados os valores e conceitos sociais. Costa (2012, p. 26) defende a necessidade de oferecer meios para a organização da escola democrática, a fim de propiciar aprendizagem com a valorização da
experiência entre diversas subjetividades, de modo que os alunos com ou sem deficiência
possam aprender juntos.
O Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014) orienta o sistema educacional no
que diz respeito à pessoa com deficiência a partir da oferta de um atendimento educacional especializado, atribuindo-lhe aspectos de transversalidade da educação especial na
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educação infantil. Admite-se a necessidade de revisão sobre as práticas metodológicas,
didáticas, tecnológicas e outras afins, considerando-se os recursos disponíveis ao suporte
de atendimento a esse novo modelo de Educação. Levando-se em conta tal orientação, as
questões relacionadas à formação de professores se apresentam como pontos fundamentais para garantir bons resultados no processo de educação da pessoa com deficiência.
Além da formação de professores, as pesquisas apontam a ausência de recursos
didáticos, como objetos pedagógicos, equipamentos e outros materiais de apoio ao processo de ensino e aprendizagem, no âmbito da educação inclusiva. Há muita expectativa
por parte dos profissionais da área de Educação quanto à existência desses recursos.

O Núcleo de Tecnologia Assistiva do INT
De acordo com Pelosi (2011), pessoas com necessidades especiais decorrentes
de limitações motoras, sensoriais, cognitivas ou de comunicação podem ter a seu favor a
tecnologia assistiva em forma de produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e
serviços. As pesquisas realizadas sobre tecnologia assistiva e acessibilidade podem conduzir à inovação, propiciando a inclusão da pessoa com deficiência em diversos campos,
como educação, cultura, esporte, mobilidade, lazer, vida social e familiar, vida laboral, política e econômica. Além disso, traz benefícios para a saúde, a segurança e a integridade, a
informação e a comunicação, ampliando a autonomia, a capacidade de decisão e a atuação dessas pessoas, e, consequentemente, promovendo a autossustentabilidade.
A criação da Rede Nacional de Tecnologia Assistiva foi uma medida adotada com
vistas à promoção do desenvolvimento de pesquisas na área de tecnologia assistiva. A
Rede é composta por núcleos nos diversos estados do país, os quais são responsáveis pela
elaboração de projetos de pesquisa, desenvolvimento ou inovação voltados à melhoria
da qualidade de vida de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
Nesse sentido, cabe destacar que a definição do tema “inclusão social” como prioridade governamental proporcionou o aumento da oferta de editais de fomento à pesquisa
científico-tecnológica em tecnologia assistiva. Esses editais visam à criação de uma plataforma de conhecimentos de longo prazo, fazendo melhor uso dos recursos da ciência em prol
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da sociedade, de modo que a motivação para se explorar um tema de pesquisa esteja sempre atrelada a um fim prático. Dessa forma, busca-se promover o acesso, o desenvolvimento
e a inovação em tecnologia assistiva, de acordo com o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa
com Deficiência – Viver sem Limites (BRASIL, 2011), em seu inciso VIII do artigo 3o.
O Instituto Nacional de Tecnologia (INT), fundado em 1921, é uma unidade de
pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Apresenta como missão
institucional desenvolver e transferir tecnologias, além de executar serviços tecnológicos
voltados ao desenvolvimento sustentável do país, norteados pelo avanço do conhecimento
e em consonância com as políticas e estratégias nacionais de ciência, tecnologia e inovação. Assim, as pesquisas institucionais não representam um fim em si, mas um meio para
se chegar às empresas e indústrias, a fim de que se desenvolvam a partir do fornecimento
de produtos competitivos e inovadores.
Desde a década de 1980, o INT desenvolve tecnologia assistiva. Em 2012, foi
uma das 25 instituições inicialmente selecionadas pelo MCTI para receber apoio e consolidar seu Núcleo de Tecnologia Assistiva, conforme o Plano Nacional dos Direitos da
Pessoa com Deficiência – Viver Sem Limites (BRASIL, 2011). Os núcleos atuam em rede, e
sua articulação é realizada por um centro de referência, o Centro Nacional de Referência
em Tecnologia Assistiva (CNRTA), baseado no Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI).
O Núcleo de Tecnologia Assistiva do INT atua em duas linhas: (i) Mobilidade e
Esporte e (ii) Educação Inclusiva. O Núcleo é conduzido por duas divisões do INT: a Divisão
de Desenho Industrial (DvDI) e a Divisão de Engenharia de Avaliações e de Produção (DEAP),
contando com o apoio de outras áreas da instituição, como a Divisão de Certificação de
Produtos (DCER).
O objetivo da linha “Mobilidade e Esporte” desse núcleo é desenvolver soluções
em design, ergonomia, biomecânica e engenharia mecânica, a fim de melhorar a mobilidade e a acessibilidade, bem como permitir a prática de esportes por pessoas com
deficiência. A linha de atuação “Educação Inclusiva”, por sua vez, desenvolve soluções para
a inclusão de alunos com deficiência na rede de ensino, a partir do desenvolvimento de
novas tecnologias, buscando também apoiar as atividades relacionadas ao processo de
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ensino e aprendizagem no ambiente escolar. Realiza o desenvolvimento e a aplicação de
tecnologias de gestão em redes de instituições de ensino, abordando temas como gestão
estratégica, computação, mecatrônica, tecnologias de informação e comunicação, design
e mecânica fina.
O Núcleo de Tecnologia Assistiva do INT é um polo de pesquisa, desenvolvimento e inovação em tecnologia assistiva que visa garantir a inclusão da pessoa com deficiência. Quanto à educação inclusiva, esse Núcleo realiza as seguintes atividades:
1. Análise das necessidades especiais no campo da educação por parte de pessoas com
deficiência e das respectivas barreiras à inclusão;
2. Avaliação pedagógica e tecnológica dos instrumentos existentes;
3. Proposição de novas soluções pedagógicas e produtos que atendam às necessidades
específicas das pessoas com deficiência;
4. Construção de modelos físicos e protótipos funcionais para testes;
5. Avaliação do protótipo em situações reais de uso;
6. Transferência de tecnologia para o setor produtivo;
7. Divulgação de resultados sob a forma de artigos científicos, seminários, exposições
etc.

Tecnologia assistiva para a educação inclusiva
No curso de pesquisa realizada em projetos anteriores, pesquisadores observaram a execução da atividade de adaptação de objetos pedagógicos específicos de maneira artesanal. Tal observação serviu como ponto de partida para a iniciativa de profissionais
das áreas de educação e saúde, que, então, passaram a direcionar especial atenção a essa
necessidade, a fim de viabilizar o desenvolvimento e a produção de recursos pedagógicos
para a pessoa com deficiência. Tal demanda resultou na elaboração e execução de projetos da linha de pesquisa do INT direcionada à tecnologia assistiva com ênfase na educação: “Tecnologia de Educação e Saúde para a Escola Inclusiva”.
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Cabe ressaltar que a idealização dos recursos desenvolvidos ao longo dos projetos voltados à tecnologia assistiva ocorreu na interação de profissionais das seguintes áreas:
Pedagogia, Psicologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Design de produtos, Mecatrônica,
Computação, entre outras, todos oriundos das redes de ensino, universidades e do instituto de pesquisa participante dos projetos. Esse grupo de pesquisadores foi organizado a
partir das propostas de projetos submetidas em resposta a editais de agências de fomento
para a subvenção de pesquisa.
Algumas redes municipais de ensino do estado do Rio de Janeiro participaram
das pesquisas através da abertura de suas escolas e da interação de seus profissionais das
áreas de educação e saúde com os pesquisadores do INT e de universidades como Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Universidade Federal Fluminense
(UFF) e Universidade Estácio de Sá (Unesa). Esses pesquisadores contribuem com conhecimento específico relacionado às seguintes áreas: Pedagogia, Educação Especial, Psicologia e Fisioterapia. Desse grupo de pesquisa, advém o suporte científico acerca das
especificidades relacionadas às deficiências identificadas no ambiente educacional de
pesquisa. As pesquisas para sua realização receberam auxílio financeiro da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Secretaria de Ciência e
Tecnologia para Inclusão Social (SECIS/MCTI).
Como elemento norteador para o início das pesquisas, realizou-se o mapeamento das redes de ensino parceiras dos municípios de Niterói e de São João de Meriti, que
apresentaram o quantitativo e as especificidades referentes às deficiências identificadas
entre os alunos matriculados, além do levantamento acerca dos recursos disponíveis para
a interação do aluno com deficiência.
Nesse âmbito, praticou-se a pesquisa-ação crítico-colaborativa, em que os pesquisadores trabalham com e para os alunos com deficiência e junto aos profissionais das
redes de ensino participantes. A pesquisa-ação é um procedimento que deve ocorrer de
modo interrogativo-crítico. Buscam-se as formas mais adequadas para se descrever o que
é observado. Contudo, seus participantes não podem aceitar prontamente as explicações
fornecidas sem o devido questionamento (THIOLLENT, 1997, p. 24-25). De acordo com
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Pimenta (2005, p. 523), a pesquisa-ação tem por pressuposto que os sujeitos que nela se
envolvem compõem um grupo com objetivos e metas em comum, interessados em um
problema que emerge de um dado contexto.
A pesquisa colaborativa, por sua vez, tem por objetivo criar nas escolas uma cultura de análise das práticas que são realizadas, a fim de que os professores, auxiliados
pelos docentes/pesquisadores das universidades parceiras, transformem suas ações e as
práticas institucionais (ZEICHNER, 1993). Nessa perspectiva, o trabalho se desenvolveu por
meio das seguintes ações:

•

Visita às escolas públicas que fazem a inclusão de alunos com deficiência, dos municípios de São João de Meriti e Niterói.

•

Pesquisa documental como técnica exploratória, voltando-se, principalmente, para o
estudo de legislação, planos, programas, projetos e ações desenvolvidas pelas escolas;

•

Elaboração conjunta de um plano de trabalho, a fim de manter a permanente orientação da equipe multidisciplinar das secretarias municipais de educação e respectivas
escolas participantes do projeto;

•

Encontros bimestrais de formação continuada de profissionais de educação e saúde
sobre as metodologias e os recursos didáticos destinados à educação de alunos com
deficiência.

•

Construção e utilização de um sistema de métricas, baseado no Balanced Scorecard
(BSC), com a definição de metas estratégicas do processo inclusivo, a fim de promover
a valorização da diversidade e alcançar o êxito escolar. Favorece-se, assim, o desenvolvimento de uma gestão baseada no conhecimento e na confiança, com a superação
de conflitos, conforme proposto por Mizrahi (2011).

•

Programação de novas funcionalidades para registro e recuperação de dados através
do SIGESC WEB – Tecnologia de Gestão para Instituição de Ensino (produto INT), adaptado para considerar as estratégias estabelecidas com os indicadores de desempenho
apropriados à avaliação do processo de ensino e aprendizagem, incluindo as avaliações psicoeducacionais informatizadas;
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•

Modelagem, prototipagem e refinamento de objetos pedagógicos a serem utilizados
como recursos pedagógicos para o processo de ensino e aprendizagem de alunos com
autismo, cegueira, surdez e deficiência intelectual;

•

Desenvolvimento, prototipagem, refinamento e avaliação do Mural Eletrônico Acessível (Fig. 1). Esse Mural configura-se como equipamento de interface que permite a
interatividade da pessoa com deficiência visual ou auditiva com o universo da informação. Esse equipamento é acionado através do software SIGESC AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem (Fig. 2), que permite a inclusão e a reprodução, em diferentes
mídias, dos tópicos informacionais ou instrucionais a serem exibidos conforme a necessidade identificada. A funcionalidade contempla a reprodução das informações na
Língua Brasileira de Sinais (Libras), em vídeo, texto e som. Apresenta, ainda, informação na escrita Braille, de forma dinâmica.

Tecnologia assistiva para inclusão da pessoa com deficiência Visual
A partir dessas ações, os resultados científicos e tecnológicos são destacados com
o trabalho de desenvolvimento do Mural Eletrônico Acessível. Houve observação do ambiente a fim de se conhecerem as soluções existentes, propor inovações e conduzir o desenvolvimento tecnológico com as equipes interdisciplinares. O protótipo do Mural foi,
então, confeccionado, e sua avaliação foi realizada pela equipe de pesquisa, o que possibilitou a execução de sucessivos refinamentos após os testes de usabilidade.
Foram organizadas oficinas e elaborados tutoriais para promover a ampla utilização das tecnologias. Com o Mural Eletrônico, buscou-se atender a demandas encontradas
nas escolas inclusivas e oferecer tecnologias de baixo custo ao mercado nacional para
pessoas com deficiência, especialmente cegos ou surdos.
Algumas avaliações do SIGESC AVA e do Mural Eletrônico Acessível têm sido realizadas em ambiente educacional junto a pessoas com deficiência visual, funcionando como
objetos pedagógicos para ensino e aprendizagem, estimulação e avaliação psicoeducacional da pessoa com deficiência, e propiciando a capacitação de profissionais das escolas.
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O desenvolvimento tecnológico ocorreu junto a uma equipe interdisciplinar, até que fossem elaboradas versões de protótipos elaboradas, cumprindo-se as etapas de teste e capacitação. Assim, os seguintes quesitos foram definidos pela equipe para avaliação do
Mural Eletrônico por seus usuários:
1 – Ao se aproximar do mural, você teve facilidade para manuseá-lo? Caso seja cadeirante, conseguiu ter acesso a todas as partes do Mural?
2 – O módulo Braille é confortável ao toque para uso contínuo?
3 – Em caso de sensibilidade aumentada, ocorrem incômodos ou ferimentos na ponta
dos dedos?
4 – Conseguiu acompanhar o conteúdo apresentado?
5 – A velocidade de impressão da célula Braille é satisfatória?
6 – A quantidade de células Braille é satisfatória?
7 – O tamanho da célula Braille é satisfatório?
8 – Você teve autonomia durante o uso?
9 – Os materiais e as tecnologias utilizados são adequados?
10– A linguagem e a forma de apresentação são claras?

Outro conjunto de quesitos foi definido para a avaliação do Mural Eletrônico pelos gestores responsáveis, por viabilizar seu funcionamento nas respectivas instituições:
1 – Armazenagem e transporte (fragilidade, peso, espaço ocupado, custos)
2 – Proteção exigida
3 – Atualização de conteúdo multimídia
4 – Facilidade de utilização
5 – Custo/facilidade de manutenção
6 – Custo de aquisição
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Esses quesitos serviram como meio para se conhecer a qualidade do Mural e confirmar seu nível de maturidade. O modelo Technology Readiness Level (MANKINS, 1995)
pode contribuir para essa avaliação, pois apresenta nove níveis de maturidade, sendo TRL
1 o mais baixo e TRL 9 o mais elevado. Atualmente, o Mural encontra-se no nível TRL 7,
descrito como “demonstração de protótipo do sistema em ambiente operacional”. Assim,
com essa pesquisa, busca-se alcançar um nível de maior maturidade do equipamento,
com a inclusão de novas funcionalidades, como, por exemplo, servir para a comunicação
de pessoas com surdocegueira, esperando-se que, em breve, esteja pronto para ser industrializado.

Figura 1. Mural Eletrônico Acessível com Módulo Braille Dinâmico
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Figura 2. SIGESC AVA – Tela de Reprodução de Conteúdo Multimídia.

Transferência de tecnologia
Boa parte desse conjunto de soluções trilhou o caminho natural de retorno do
investimento para a sociedade, através do processo de transferência de tecnologia. Nas
instituições brasileiras de pesquisa, a interface com o setor produtivo é feita por meio dos
escritórios de transferência de tecnologia, implantados por força da Lei nº 10.973/2004,
sob a denominação de Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT). Tais núcleos desempenham
o importante papel de realizar a gestão do conhecimento científico e tecnológico produzido nas instituições de pesquisa e universidades, fazer a proteção legal do conhecimento
e transferi-la para empresas.
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Tem-se como prática o depósito de pedidos de patentes, a fim de proteger os
resultados das pesquisas tecnológicas, nas modalidades de patente de invenção e patente de modelo de utilidade. A patente de invenção protege os produtos ou processos que
atendam aos requisitos de atividade inventiva, novidade e aplicação industrial. A patente
de modelo de utilidade protege o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo que
resulte em melhoria funcional em seu uso ou fabricação (INPI).
Busca-se ainda a proteção dos desenhos industriais elaborados nos projetos, os
quais são considerados formas plásticas ornamentais de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando um resultado visual novo e original em sua configuração externa e que possa servir para a fabricação
industrial (art. 95 da Lei n° 9.279/1996).
Nos anos recentes, a transferência de tecnologia para o setor privado tem sido
um fato marcante na atuação do INT, que, com o apoio do MCTI, tem viabilizado a implementação da Lei de Inovação (Lei nº 10.973 – BRASIL, 2004). Dessa forma, com o funcionamento do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), busca-se a proteção de criações,
licenciamentos, inovação e outras formas de repasse de tecnologia à sociedade. Através
da atividade de incubação, por sua vez, incentiva-se a formação de empresas de base tecnológica a partir de produtos e pesquisas gerados no INT.
O apoio desse marco regulatório da Lei de Inovação – instrumento jurídico voltado a promover, facilitar e estimular a relação entre público e privado – possibilitará que o
conhecimento gerado no Núcleo de Tecnologia Assistiva crie oportunidades de inovação
tecnológica, conduzindo a oportunidades de inclusão social a pessoas com deficiência e à
geração de mercados. Com o suporte dessa lei, o Núcleo de Tecnologia Assistiva pode
utilizar a infraestrutura dos laboratórios para atuar em parceria com empresas, e essa
atuação conjunta pode gerar inovações tecnológicas que aprimorem seus processos e
produtos, de modo que as empresas se tornem mais competitivas e a demanda das pessoas com deficiência seja atendida mais prontamente e a um custo menor.
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Conclusão
Com esse relato sobre a atividade de pesquisa desenvolvida, é possível observar
a importância do conhecimento gerado através dos projetos de pesquisa, os quais se
materializam a partir dos resultados apresentados na forma de um produto, processo ou
metodologia. A profusão de pesquisas e ações traz, em seu cerne, a capacidade das instituições envolvidas em absorver, reter e disseminar conhecimento. Tal conhecimento aplicado em prol da sociedade poderá garantir o desenvolvimento econômico e social, além
de retornar para as instituições em destaque o reconhecimento por seus pares.
No curso deste trabalho, evidencia-se a importância desse tipo de pesquisa, que
busca minimizar as dificuldades de acesso à informação e ao conhecimento por parte das
pessoas com deficiência. Acrescenta-se a isso o fato de a pesquisa ter seu início fundamentado nas instituições de ensino, sendo essas responsáveis pela transmissão do conhecimento e pela formação de cidadãos. No futuro, esses cidadãos estarão habilitados a
discutir e propor soluções que viabilizem o acesso universal.
As equipes envolvidas no projeto de pesquisa em questão se mantêm em atividade, trilhando esse caminho por acreditarem que o conhecimento e sua aplicação prática são a base para o desenvolvimento deste país. Assim, a atuação dos profissionais
envolvidos é orientada por uma gestão estratégica que vislumbra a inovação institucional e a inovação tecnológica. Entende-se que a tecnologia é fruto de um conjunto de
conhecimentos gerado nas instituições que têm, como missão, levar à sociedade soluções em prol da melhoria da qualidade de vida, considerando-se os aspectos sociais e
econômicos.
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Microscopia óptica e eletrônica para
deficientes visuais
Optical and eletron microscopy for visually impaired
Nadir Francisca Sant’Anna1
Thalyta Nogueira de Araujo2
Vera Cristina Soares Lopes3
Cristina Maria Carvalho Delou4

RESUMO
Nossos testes da imagem mental formada a partir de imagens microscópicas adaptadas, impressas em
papel microcapsulado e submetidas a uma máquina fusora, demonstraram que essa metodologia cumpre
todos os requisitos necessários ao ensino de microscopia óptica e eletrônica a alunos deficientes visuais,
podendo ser desenvolvida e utilizada por professores em todos os níveis de ensino.
Palavras-chave: Biologia. Microscopia. Deficientes visuais.

ABSTRACT
Our test of the mental image formed from adapted microscopic images, printed on microcapsule paper
and submitted to the fuser machine showed that this methodology complies with all the requirements
necessary to allow the optical microscopy and electronics teaching for the visually impaired students and
can be developed and used by teachers at all educational levels.
Keywords: Biology. Microscopy. Visually impaired.
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Introdução
O direito à educação e a oferta de condições de igualdade de oportunidades para
a inclusão escolar de crianças, jovens e adultos com deficiência visual estão assegurados
na Constituição Brasileira (BRASIL, 1988), na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB),
na Lei nº 9.394 (BRASIL, 1996) e na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa da Pessoa com
Deficiência (nº 13.146 – BRASIL, 2015). Contudo, as dificuldades ainda são muito grandes e
os deficientes ainda sofrem com a falta de acessibilidade, de material didático adequado e
de preparo do corpo docente na educação básica (SANT’ANNA et al., 2014a).
Isso é preocupante, tendo em vista que a função da escola vai além do acolhimento do aluno deficiente, devendo fornecer também condições efetivas de aprendizagem, investir no desenvolvimento de suas potencialidades (FRIAS & MENEZES, 2008) e
auxiliar na superação de suas dificuldades (VITTA et al., 2004). Segundo Oliveira et al. (2009)
e Sant’Anna (2014b), no ensino superior não é diferente, uma vez que, apesar de o processo seletivo ser democrático e possibilitar o ingresso de deficientes visuais na universidade,
como tais alunos não encontram estrutura física adequada, bibliografia em Braille ou digitalizada nem material didático adaptado às suas necessidades sensoriais, acabam desestimulados a dar continuidade ao processo educativo.
Na área biológica, no caso dos alunos deficientes visuais, o processo de ensino-aprendizagem é extremamente limitado. O ensino de estruturas microscópicas é feito através da
utilização de esquemas táteis que, para esses alunos, têm sido muito importantes para a formação das imagens mentais dessas estruturas (SANT’ANNA et al., 2014a; MACHADO, 2015;
LOPES, 2015). Contudo, quando o ensino se dá unicamente por meio de esquemas, a aprendizagem dos alunos com deficiência visual fica limitada.
Como, em Ciências Biológicas, é necessário que os alunos reconheçam as estruturas microscópicas e identifiquem, inclusive, a variação de aumento, a forma de apresentação e preparo, este trabalho consiste na proposta de uma metodologia para a
transformação de imagens bidimensionais de microscopia óptica e eletrônica em imagens em alto-relevo que permitam identificação tátil pelos deficientes visuais.
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METODOLOGIA
Obtenção de imagens
Obtivemos as imagens através de fotografias feitas em câmera digital e salvas em
computador. Foram utilizadas imagens de:

•

Microscopia óptica de fluorescência, de células de melanoma murino da linhagem
B16F10;

•

Microscopia eletrônica de transmissão de rotina das bactérias Nocardia rhodnii;

•

Criofratura das células epiteliais intestinais de insetos Rhodnius prolixus;

•

Microscopia eletrônica de varredura de protozoários Trypanossoma cruzi aderidos in
vitro a um substrato.
Todo material utilizado foi processado no Laboratório de Biologia Celular e Teci-

dual da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro e no Laboratório de
Ultraestrutura Herta Meyer, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Preparo das imagens
As imagens digitais foram “copiadas” (ctrl+c) e “coladas” (ctrl+v) no aplicativo
Word do Microsoft Office 2013. Posteriormente, foram modificadas com as ferramentas
de correção de imagem do Word, acessadas através de propriedades da imagem. Essas
ferramentas possibilitaram a modificação das características de cor, saturação, brilho,
contraste e nitidez. Lembramos que o software Microsoft Office Starter 2010 e o LibreOffice oferecem ferramentas similares. Em alguns casos, as imagens foram transferidas
para o aplicativo Paint, acessório do sistema operacional Windows, também da Microsoft, no qual se realizaram a inversão de cores e a retirada das informações desnecessárias. Neste trabalho, utilizamos a impressora multifuncional HP LaserJet M 1120 para a
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impressão das imagens em papel microcapsulado Swell Paper, com dimensões de 210
mm de largura e 297 mm de altura. Após impressão, submetemos o papel a uma máquina fusora Zy-Fuse, numa temperatura aproximada de 95°C, como sugerido por Perkins
(2001).

Testes das imagens
As imagens foram testadas com dois deficientes visuais, um cego e outro com
baixa visão. Após a entrega do material adaptado, entregamos papel e lápis (comum e
cera) para que tentassem reproduzir a imagem que estavam “visualizando”. As reproduções foram então comparadas com as imagens impressas e, assim, a formação da imagem
mental foi avaliada.

Resultados
Apresentaremos, em detalhes, as etapas de adaptação das imagens microscópicas.
Nas imagens das bactérias Nocardia rhodnii, buscamos: enfocar a morfologia bacteriana e
a divisão binária do protozoário causador da doença de Chagas Trypanosoma cruzi;
demonstrar a morfologia do parasito nas imagens de células de melanoma murino B16F10;
demonstrar a morfologia que as células animais assumem em cultura e nas imagens de
células epiteliais intestinais de Rhodnius prolixus; demonstrar as especializações de
superfície como junções íntimas e microvilosidades.
Iniciamos o processo de adaptação com imagens de microscopia eletrônica de
transmissão de rotina de bactérias Nocardia rhodnii. Essas bactérias são típicas da luz do
trato digestivo do percevejo Rhodnius prolixus, vetor do agente etiológico da doença de
Chagas (Fig. 1). Como as bactérias estavam localizadas no interior do intestino médio de
um inseto alimentado, apresentavam-se envoltas por muco e restos do processo de digestão do sangue ingerido durante a alimentação.
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Figura 1 – Eletromicrografia do conteúdo do intestino posterior de Rhodnius prolixus repleto de perfis de
bactérias da espécie Nocardia rhodnii. Em B, corte longitudinal de uma bactéria demonstrando sua forma
cilíndrica. Em D, observa-se corte transversal da bactéria em processo de divisão assexuada (bipartição), a
partir do qual estão surgindo duas bactérias. Todas as bactérias estão envoltas por muco (M) e restos celulares resultantes da digestão do sangue ingerido durante o repasto (seta branca) (85.000x).

Tanto os restos da digestão quanto o muco representavam o que chamamos de
“ruído”, já que o alvo era a morfologia bacteriana. Podemos observar que as bactérias
apresentavam tons escuros de cinza. No entanto, esse tom de cinza é muito parecido
com o dos fragmentos celulares resultantes do processo de digestão. O muco, representado por uma granulação fina, também era cinza. Para que o processo de adaptação
funcionasse, foi necessária a retirada desses ruídos e, a fim de se obter o resultado final
com as bactérias em preto num fundo branco, a imagem necessitou passar por uma
espécie de “tratamento”.
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O processo de “tratamento” da imagem foi iniciado com sua “colagem” no Word.
Em seguida, clicamos sobre a imagem com o botão direito do mouse, a fim de acessarmos
a aba “formatar imagem” (Fig. 2).

Figura 2 – Na seta branca, observamos, na aba, “formatar imagem” do Word 2013, aberta com o clique no
botão direito do mouse sobre a imagem (barra de aumento na imagem).

Quando clicamos na função formatar imagem (Fig. 3), é disponibilizado, do lado
direito da tela, um ícone representado por uma montanha com sol que tem a função
“imagem”. Ao clicar nele, acessamos as ferramentas de edição de imagem que incluem
brilho, contraste, nitidez, cor da imagem e corte. As ferramentas que utilizamos primeiro foram brilho, contraste e nitidez (Fig. 4). Esse procedimento tinha por objetivo eliminar os tons de cinza, deixando a estrutura-alvo com a cor preta num fundo o mais branco
possível, ao mesmo tempo buscando minimizar a perda de nitidez da imagem durante
o processo.
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1

Figura 3 – Demonstração das ferramentas disponíveis quando clicamos no ícone “imagem”, representado pela montanha e sol (seta número 1). Observamos que o Word passa, então, a disponibilizar ferramentas na seguinte ordem, de cima para baixo: nitidez (seta número 2); brilho (seta número 3); contraste (seta
número 4).

Figura 4 – Apresentação, à direita, da ordem de tratamento da imagem observada à esquerda. Primeiro
alteramos o brilho (1), depois o contraste (2) e, por fim, a nitidez (3). Os tons de cinza do fundo praticamente desaparecem, restando, em sua maioria, a cor preta das estruturas e o branco do fundo (barra de aumento na imagem).
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Mesmo eliminando quase totalmente os tons de cinza, a imagem continuou a
apresentar estruturas de fundo que não correspondiam a bactérias e que, portanto, foram
consideradas “ruídos”. Para eliminar esses “ruídos”, a aba “corte” do Word foi utilizada. Contudo, quando “copiamos” e “colamos” no Paint a imagem parcialmente adaptada no Word
e utilizamos suas ferramentas seleção, corte e borracha, a qualidade do resultado obtido
foi muito melhor (Fig. 5).

Figura 5 – Eliminação dos “ruídos” da imagem no Paint. A seta 1 indica a ferramenta “selecionar”, a seta 2
marca a ferramenta “borracha” e a seta 3 demonstra a representação da “borracha” apagando “ruídos” na
figura. A barra de aumento também deve ser colocada na margem (bar 50 µm
).

No caso da criofratura, utilizamos uma imagem da região intercelular em que a
fratura demonstrou duas faces, ou camadas, da membrana plasmática de uma célula cilíndrica do epitélio intestinal de Rhodnius prolixus. Nessa imagem, observamos a distribuição
de proteínas transmembrana de uma junção íntima, conhecida, nesses insetos, como junção septada. Nesse tipo de junção, as proteínas se dispõem lado a lado, formando cordões
paralelos de partículas (Fig. 6). Porém, em ambos os lados da junção, visualizaram-se inúmeras estruturas que dificultavam sua individualização e, em consequência, a compreensão de sua morfologia. Para evitar esse problema, tudo que não fazia parte da junção foi
apagado no Paint.
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Figura 6 – Criofratura de célula epitelial intestinal de R. prolixus. Em A, observam-se duas
faces, ou camadas, da membrana de uma célula, CA e CB. Em B, observa-se a imagem com
os tons de cinza praticamente eliminados no Word. Em C, observamos apenas a junção
septada (JS) após a retirada dos “ruídos” no Paint (40.000x).
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No entanto, mesmo após esses tratamentos, não consideramos a adaptação dessa imagem bem-sucedida, já que, após sua reprodução na máquina fusora, a proximidade
entre as fileiras de partículas não permitiu que fossem individualizadas ao toque. Ampliar
a imagem também não resolveu o problema, pois levou a uma perda de nitidez. Essa falta
de nitidez transformou as partículas em borrões impossíveis de definição pelo tato. Por
isso, foi necessário, a cada três fileiras, apagar a intermediária. Dessa forma, aumentamos
o espaço entre as fileiras, permitindo sua individualização ao toque e facilitando que a
informação passada pela imagem fosse compreendida (Fig. 7).

Figura 7 – A cada três fileiras de partículas, a fileira central foi apagada no Paint, como representado na
área no interior do círculo 40.000x.

Na microscopia eletrônica de varredura, as imagens sempre aparecem em branco num fundo preto. A passagem da imagem com essas características resultou numa
reprodução final, em máquina fusora, em que as estruturas a serem observadas apresentavam baixo-relevo, em comparação com o fundo, que ficou totalmente estufado. A variação de brilho e contraste foi importante para tornar as células cada vez mais brancas e o
fundo cada vez mais escuro. Contudo, antes da impressão em papel microcapsulado, a
imagem precisou ter suas cores invertidas no Paint (Fig. 8).
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Figura 8 – Em A, Trypanosoma cruzi aderido a um substrato visto por microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os parasitos aparecem acinzentados. Em B, a mesma imagem
após processamento de brilho, contraste e nitidez no Word. Nessa segunda imagem, os
parasitos aparecem bem mais brancos. Em C, observamos a imagem após inversão de
cores e retirada de “ruídos” no Paint (2.200x).

No caso de imagens de microscopia óptica, que, na maioria das vezes, apresentam cor, inicialmente devemos diminuir a saturação a 0%, transformando a imagem em
preto e branco. No caso da microscopia de fluorescência, em que o fundo é naturalmente
preto, fez-se necessária a inversão de cores no Paint (Fig. 9).

Figura 9 – Em A, observamos a imagem de fluorescência com cor. Em B, observamos a imagem com 0% de saturação. Em C, observamos a imagem com cor invertida no Paint (630x).
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Quando se solicitou a um deficiente visual que “visualizasse” de forma tátil as imagens impressas e tentasse reproduzi-las, constatou-se que ele conseguiu fazê-lo de forma
satisfatória (Fig. 10).

Figura 10 – Deficiente visual reproduzindo uma imagem adaptada. Podemos observar que a
imagem mental formada está bem próxima da imagem adaptada.

DISCUSSÃO
Foram utilizadas fotomicrografias e elétron-micrografias selecionadas com base
na importância das informações contidas, de modo que fossem úteis em todos os níveis
de ensino de Ciências e Biologia. A dificuldade de se adaptarem as imagens não foi considerada em sua escolha, tendo em vista que a proposta do trabalho era buscar uma técnica
que permitisse a visualização, por parte dos deficientes visuais, das mesmas imagens utilizadas com os alunos videntes.
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Optamos por utilizar o Microsoft Word e o Paint com base na familiaridade que
tínhamos com esses programas, mas é possível utilizar qualquer software, gratuito ou não,
para a adaptação da imagem, desde que possua ferramentas de edição de imagem. O
LibreOffice, por exemplo, possui uma barra de figura na qual podem ser alterados brilho e
contraste. Portanto, a execução desse tipo de trabalho não necessita do editor de texto
Word. Quanto ao Paint, o motivo de escolha foi idêntico: familiaridade e praticidade. No
entanto, vale a pena ressaltar que qualquer editor de imagem pode ser utilizado, substituindo-o com qualidade.
Os modelos biológicos foram escolhidos com base na facilidade de obtenção, tendo em vista que fazem parte de nossa linha de pesquisa na área de parasitologia. Contudo, é
possível empregar qualquer outro modelo biológico, assim como imagens de livros didáticos, com base na Lei n° 9.610/88 (Capítulo IV, art. 46, I, c, que determina que não constitui
ofensa aos direitos autorais a reprodução de obras para uso exclusivo de deficientes visuais,
desde que não envolva fins lucrativos e que seja feita por meio de técnicas aplicadas especificamente com a intenção de auxiliar esses indivíduos) (BRASIL, 1988b).
Quanto ao critério de apresentação e exploração das informações contidas nas
imagens, levando em consideração que, segundo De Souza (2013), as imagens mentais
prévias facilitam o processo de aprendizagem e que trabalhamos com muitos deficientes
visuais que não enxergaram em nenhum momento da vida, o que derruba a possibilidade
de imagens prévias em relação a vários assuntos, sugerimos que o preparo e a utilização
do material adaptado ocorram como se o indivíduo nunca tivesse enxergado. Assim, entendemos que, inicialmente, o material deve ser apresentado, para que ele compreenda,
em primeiro lugar, a forma daquilo que está vendo. Em segundo lugar, que ele tente reproduzir a imagem mental formada sobre a informação recebida e, só posteriormente,
caso essa imagem mental esteja correta, receba o conceito do que “visualizou”.
No que diz respeito ao processamento das imagens, nem sempre eliminar um
fundo cinza foi suficiente. Com frequência, a imagem reúnia mais informações que o necessário. Como o excesso de informações pode prejudicar a definição das estruturas, optou-se pela redução ou eliminação de informações desnecessárias, comumente chamadas
de “ruído”, visto que o aluno deficiente visual precisa fazer uma leitura tátil adequada. Se-
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gundo o autor, no caso de deficientes visuais, não é aconselhável que existam muitas informações distintas numa mesma imagem adaptada (LOCH, 2008). Portanto, a eliminação
do que consideramos “ruído” na imagem foi importante.
Outro detalhe que não podemos deixar de levar em conta na preparação de qualquer material didático para deficientes é que, da mesma forma que dois pontos só podem
ser discernidos visualmente de acordo com o limite de resolução do olho humano (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2012), existe também um “limite de resolução” entre dois pontos
pelo tato humano. Esse limite de resolução corresponde a cerca de 2,5 mm (CERQUEIRA,
2009). Segundo Oliveira et al. (2004), pode haver dificuldade de percepção dos limites das
estruturas quando apresentam a mesma textura, como é o caso do material adaptado em
máquina fusora. Por isso, quanto mais afastadas estiverem entre si, mais fácil será sua interpretação pelo aluno deficiente visual (OLIVEIRA et al, 2004).
Nossos dados também demonstraram que a textura não se revelou fundamental
para o reconhecimento das estruturas adaptadas; ao contrário, a definição morfológica é
que se mostrou essencial para a formação da imagem mental dos deficientes visuais.
Concluímos, em primeiro lugar, que a metodologia de adaptação das imagens
microscópicas para impressão em relevo apresentada neste trabalho, além de rápida, pode
ser facilmente aplicada por professores em qualquer nível de ensino, sem qualquer formação especial, exceto a prática no manuseio dos softwares citados. Por fim, a imagem mental formada a partir das imagens microscópicas em alto-relevo impressas em papel
microcapsulado submetido a uma máquina fusora provou que essa metodologia cumpre
todos os pré-requisitos necessários ao ensino, com qualidade, de microscopia óptica e
eletrônica a deficientes visuais, como o produzido por Perkins (2001) e Lopes (2015) na
área de Geografia.
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Tecnologias assistivas e empregabilidade
da pessoa com deficiência visual
Assistive Technologies and Employability of visually impaired person
Edson Luiz Defendi1

RESUMO
O presente artigo tem como objetivo apresentar o conceito de tecnologias assistivas, bem como realizar
uma interface entre as principais tecnologias assitivas utilizadas para a empregabilidade da pessoa com
deficiência visual. Partindo do princípio que a tecnologia assistiva é uma área relativamente nova de
conhecimento, a proposta é realçar a interdisciplinariedade que caracteriza essa área de conhecimento e
sua importância serão apresentadas como recurso fundamental de acessibilidade, autonomia e
independência. Por fim serão apresentadas as principais tecnologias assistivas e as que apresentam melhor
performance para a inclusão profissional da pessoa com deficiência visual.
Palavras-chave: Tecnologia assistiva. Empregabilidade. Deficiência visual.
ABSTRACT
This article aims to present the concept of assistive technologies, as well as performing an interface between
the main assistive technologies used for the employability of people with visual impairment. Assuming
that assistive technology is a relatively new area of knowledge, the proposal is enhace the interdisciplinarity
that characterizes this area and the importance of it as fundamental resource accessibility, autonomy and
independence. Finally, it will be presented the main assistive technologies and those with the best
performance for professional inclusion of people with visual impairment.
Keywords: Assistive technologies. Employability. Visual impairment.
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Introdução
Entende-se por Tecnologia Assitiva uma área do conhecimento, de característica
interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que têm o objetivo de promover a funcionalidade relacionada à participação de pessoas
com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, com vistas à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social (BRASIL, CAT, SEDH, 2007). Trata-se de um
termo relativamente novo, empregado para identificar todo o arsenal de recursos e serviços
que contribuem para proporcionar ou ampliar as habilidades funcionais de pessoas com
deficiência e, em consequência, promover vida independente, autonomia e inclusão.
As Tecnologias Assistivas (TA) preconizam a promoção da inclusão social por intermédio de avanços tecnológicos e metodológicos que visem à construção de equipamentos, recursos e estratégias que potencializem as habilidades funcionais das pessoas
com deficiência, englobando desde auxílios e suporte para a execução independente de
tarefas básicas do cotidiano até a adaptação e a acessibilidade de postos de trabalho, com
vistas ao desempenho de atividades profissionais. É fundamental considerar que o objetivo central das Tecnologias Assistivas consiste em proporcionar à pessoa com deficiência
maior independência, qualidade de vida e inclusão social, por meio da ampliação de sua
comunicação, mobilidade, controle do ambiente, habilidades de aprendizado, trabalho e
integração com família, amigos e sociedade.
É preciso levar em conta que, por se tratar de uma área recente de desenvolvimento, os termos de referência que se aplicam às Tecnologias Assistivas são Ajuda Técnica, Tecnologia Assistiva e Tecnologia de Apoio. No entanto, as bases adotadas para o
desenvolvimento do conceito de Tecnologia Assistiva adotadas pelo Comitê de Ajudas
Técnicas (BRASIL, SEDH, 2009) são:

•
•
•

Área do conhecimento;
interdisciplinaridade;
objetivos: promover a funcionalidade (atividade, participação) das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida ou idosas, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social;
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•
•

composição: produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços;
considerar os princípios do Desenho Universal e da Tecnologia Social.
Quando aplicados à área de empregabilidade da pessoa com deficiência, os prin-

cípios e recursos da Tecnologia Assistiva vêm provocando mudanças substanciais e consideráveis. Atualmente, os recursos tecnológicos são instrumentos e ferramentas presentes
em qualquer posto do trabalho. Não há uma só função ou ocupação em que o trabalhador
não utilize recursos de informática ou de outros produtos no desempenho de sua atividade laboral.
No que diz respeito, especificamente, às pessoas com deficiência no mundo de trabalho, é possível afirmar que os recursos da Tecnologia Assistiva contribuem, de forma significativa, para atenuar e eliminar barreiras e restrições ao seu exercício profissional, ampliando
sobremaneira sua funcionalidade. Como nos ensina Sassaki (2010), a funcionalidade de uma
pessoa com deficiência no ambiente de trabalho está diretamente relacionada à oferta dos
recursos de tecnologia, como, por exemplo, cadeiras de rodas, bengalas, programas de computador específicos, aparelhos auditivos, material em Braille, entre outros.
A presença dos recursos de Tecnologia Assistiva, aliada à acessibilidade do ambiente e à acessibilidade atitudinal, amplia as competências, as funcionalidades e a autonomia da pessoa com deficiência no mundo laboral.

Tecnologia assistiva, deficiência visual e mundo do trabalho
Em relação à deficiência visual, é possível afirmar que os recursos tecnológicos e
a Tecnologia Assistiva representam um grande avanço para a inclusão profissional. Barqueiro & Barqueiro (2010) mencionam que a informática e outras tecnologias mudaram,
de forma radical, as oportunidades de acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência visual em todos os campos: educação, cultura, comunicação, lazer, turismo e, sem dúvida, o mundo do trabalho: “O advento da informática foi um divisor de águas para as
pessoas com deficiência visual” (p. 485).
O acesso ao mundo do trabalho para a pessoa com deficiência visual – como para
qualquer pessoa em geral – é um caminho extremamente importante para o exercício de
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sua cidadania, já que o trabalho contribui, de forma relevante, para o desenvolvimento do
sentimento de pertença, para a construção do ser produtivo e para a realização de sonhos
e aspirações (DEFENDI et al., 2008). Além disso, o trabalho garante acesso a bens tanto de
consumo quanto de sobrevivência e oportunidades de vida.
No que diz respeito à importância das Tecnologias Assistivas para a inclusão profissional da pessoa com deficiência visual, apresentam-se alguns recursos imprescindíveis
para lhe tornar acessível o posto de trabalho.
Consigna-se que a deficiência visual abrange pessoas que fazem parte de dois
universos bem distintos: a pessoa cega e aquela com baixa visão ou visão subnormal. Essas definições se baseiam em uma série de informações: tipo de doença que causou a
deficiência, época de sua incidência e a existência ou não de resíduos visuais funcionais.
Em resumo, a pessoa com cegueira é aquela que apresenta perda total da visão, necessitando de suportes específicos, como bengala, cão-guia, material em braille (caso conheça
e utilize esse sistema de leitura e escrita), para manter sua independência e autonomia.
Por outro lado, a pessoa com baixa visão ou visão subnormal é aquela que apresenta deficiência visual parcial, ou seja, tem resíduos visuais em níveis que lhe possibilitam ler textos
impressos com tipos ampliados ou recursos especiais de Tecnologia Assistiva. Assim, embora essa pessoa pertença à categoria com deficiência visual, as necessidades e as Tecnologias Assistivas que atendem a ela compõem-se de universos de adaptação e
acessibilidade bem distintos, levando-se em conta sua funcionalidade visual e a apreensão das informações do ambiente.
Dependendo das condições funcionais da pessoa com deficiência visual, incluída
aí a presença ou não de resíduo visual e suas preferências pessoais, é possível que faça
opção pelos recursos mais apropriados disponíveis, até porque as Tecnologias Assistivas e
a modificação/acessibilidade ambiental visam diminuir e/ou eliminar as barreiras existentes – no caso das pessoas com deficiência visual, principalmente o acesso à informação e
à comunicação e a orientação no ambiente.
Aqui, o objetivo não é listar, de maneira definitiva, todos os recursos de apoio e de
Tecnologia Assistiva existentes para as pessoas com deficiência visual, até porque a inovação tecnológica e de recursos se processa tão rapidamente que se corre o risco de, ao
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redigir o próximo parágrafo, um novo recurso já ter sido criado ou estar em fase de avaliação junto a uma pessoa com deficiência visual.
São vários os recursos e as tecnologias disponíveis para a pessoa com deficiência
visual, os quais, segundo Barqueiro e Barqueiro (2010), são divididos nas seguintes áreas:

•

Auxílio na vida diária: relógios táteis, luminárias, agulha de costura adaptada, telefones
com binas falantes ou teclados ampliados etc.;

•

auxílio para mobilidade: detector de obstáculos, sistema GPS, bússolas falantes, bengalas, cão-guia, entre outros;

•

auxílio pedagógico: figuras e mapas em relevo, livros falados, livros digitais acessíveis,
pranchas de leitura e livros em Braille;

•
•

auxílio óptico: óculos especiais, telelupas, lupas de bolso e lupas fixas;
auxílio eletrônico: sintetizadores de voz, leitores de tela, impressoras Braille e agenda
falada, entre outros;

•

auxílio para os recursos de informática: softwares e displays em Braille, entre outros.
Por intermédio da experiência adquirida na realização de programas de empre-

gabilidade e de educação profissional junto a pessoas com deficiência visual e empresas,
descrevem-se, a seguir, os principais recursos de Tecnologia Assistiva atualmente empregados no processo de inclusão profissional de pessoas com cegueira e baixa visão.
Alguns dos principais aspectos de empregabilidade da pessoa cega são sua independência e autonomia, principalmente nas áreas de orientação e mobilidade, autocuidado e realização das atividades cotidianas. Ao se reconhecerem esses pontos como
extremamente importantes para a empregabilidade da pessoa com deficiência visual, afirma-se que o uso independente da bengala longa ou a utilização do cão-guia são recursos
fundamentais de Tecnologia Assistiva para a pessoa cega no mundo do trabalho. Esses
recursos minimizam as barreiras de locomoção e de orientação no ambiente. O Sistema
Braille também é um recurso fundamental de acesso à informação e à comunicação para a
pessoa cega. Uma empresa que disponibiliza suas informações em Braille contribui significativamente para que a pessoa cega tenha acesso às mesmas informações que o vidente, como, por exemplo, pautas de reunião de trabalho, manual de integração da empresa,
normas de conduta institucionais, comunicados em geral etc.
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Os recursos de informática são muito importantes para a empregabilidade de
pessoas com deficiência visual. Hoje, os postos de trabalho e ocupacionais são cada vez
mais informatizados, ou seja, o computador e a informática se fazem presentes, de forma
hegemônica, na rotina laboral, principalmente na área administrativa – um das principais
áreas de atuação da pessoa com deficiência visual.
Os sistemas de síntese de voz utilizam softwares e hardware para vocalizar, de
forma eletrônica, as informações exibidas na tela, tanto o conteúdo textual (texto de uma
mensagem eletrônica) de um arquivo quanto a descrição de sua aparência visual (cor, tamanho, tipo de fontes) e os nomes e detalhes dos objetos de aplicativo, como janelas,
menus, caixa de diálogos, entre outros (MORTIMER, 2010; GRANDI & NORONHA, 2010).
Esses recursos de Tecnologia Assistiva representam importante ferramenta para
as pessoas com deficiência visual no uso pleno dos aplicativos instalados no computador.
Realiza leitura de páginas inteiras, leitura sincronizada, navegação elemento a elemento e
listagem de hiperlinks presentes nas páginas da web, além de possibilitar o uso de programas de comunicação como Skype e MSN, por exemplo.
Segundo Mortimer (2010), os leitores de tela representam sistemas sofisticados e
úteis, pois permitem utilizar um amplo leque de aplicativos, como o próprio sistema operacional (World), as planilhas financeiras (Excel), o Banco de Dados (Access, Oracle), os
navegadores de internet (Internet Explorer, Firefox), os gerenciadores de correio eletrônico, os ambientes de desenvolvimento de softwares (C++, Delphi), entre outros recursos.
Dos softwares disponíveis no Brasil e largamente utilizados nos postos de trabalho adaptados a pessoas com deficiência visual, citam-se o Virtual Vision, desenvolvido no
Brasil, o JAWS (Freedom Scientific), o Windows-Eyes, entre outros. Existem também softwares gratuitos e com boa utilização, como o DOSVOX e o NVDA, do sistema operacional
Windows. Para o sistema Linux, o leitor e o ampliador de Tela ORCA também representam
uma importante Tecnologia Assistiva para esse sistema operacional.
Esses sistemas são amplamente aplicáveis à área de empregabilidade. Recomenda-se que, a fim de se tornar acessível à pessoa cega, todo posto de trabalho demande a
instalação de um leitor de tela. Ocupações em áreas administrativas, áreas do segmento
financeiro e de atendimento ao cliente (telemarketing) vêm absorvendo muitos cegos,
que se beneficiam diretamente desse recurso de Tecnologia Assistiva.
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A Linha ou o Display Braille também representam importante recurso de Tecnologia Assistiva para as pessoas cegas que utilizam o sistema Braille na escrita e leitura. Essa
relevância reside no fato de permitir a imediata leitura de textos que estão na tela do computador, sem que se faça necessário imprimi-los em papel. Além de tornar o acesso aos
textos mais rápido e mais econômico, elimina eventual dificuldade no que diz respeito ao
armazenamento desses textos, que, quando impressos, ocupam muito espaço. A linha ou
o display Braille representam um poderoso recurso de Tecnologia Assistiva nas áreas profissionais em que se exigem qualidade editorial e controle dos textos em Braille, sendo
extremamente úteis na área editorial, de bibliotecas, gráficas, entre outras.
Os leitores de impresso (scanner com voz) ou os sistemas de reconhecimento
óptico de caracteres (OCR) permitem à pessoa com deficiência visual ter acesso à informação textual contida em material impresso, como livros, jornais e revistas. Esse processo
consiste na conversão do texto impresso em texto digital. É importante ressaltar que os
sistemas de reconhecimento impresso identificam os textos tipográficos e não manuscritos. Segundo Mortimer (2010), os sistemas OCR para computadores utilizam um scanner
para a captação da imagem e um ou mais softwares executam as tarefas de reconhecimento de texto e vocalização. De acordo com esse formato, o texto também pode ser
ampliado e receber contraste, o que também facilita o acesso à informação pelas pessoas
com baixa visão. Profissionais com deficiência visual que trabalham nas áreas jurídica, administrativa, universitária (professores e coordenadores) e financeira vêm-se beneficiando, de maneira significativa, desse recurso de Tecnologia Assistiva.
No caso de pessoas com baixa visão, existem muitos recursos de Tecnologia
Assistiva que facilitam seu processo de inclusão profissional, desde a adaptação de luminárias de mesa até ampliadores de caráter mais sofisticado, como lupas, lupas eletrônicas e telelupas. Os recursos eletrônicos que proporcionam a ampliação dos caracteres
e imagens são fundamentais, além de serem os mais indicados para as pessoas com
baixa visão, mostrando-se adequados a todos os níveis de perda visual parcial, por proporcionarem eficiência e usabilidade.
Um aparelho que proporcione até 48x de aumento supre as necessidades da
maioria das pessoas com baixa visão. Faz-se necessário que o recurso possua um conversor que tenha como opção um fundo de tela preto, com a apresentação de letras brancas,
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pois isso proporciona ótimo contraste e baixa reflexão luminosa, com elevado índice de
resolução visual.
Os softwares de ampliação de caracteres e imagens são recursos de Tecnologia
Assistiva que permitem o acesso, a pessoas com baixa visão, ao uso independente dos
recursos de informática. O software age como uma lupa virtual que permite à pessoa com
baixa visão personalizar o uso da informática e a apreensão das informações, adequando-as
às necessidades específicas de condição e eficiência visual. Como características principais,
esses recursos permitem a ampliação das informações que estão na tela do computador em
até 16x ou superior. Além disso, as formas de visualização podem ser tela inteira, tela dividida, área sobreposta, lupa e lupa dinâmica, e as configurações permitem a alteração de
cores específicas e contraste, além da seleção na inversão de cores ou brilho. Como exemplos de softwares de ampliação de telas, citam-se o Magic, da Freedom Scientific, e o
Zomtext (MORTIMER, 2010).
Esses recursos de Tecnologia Assistiva, aliados à acessibilidade ambiental adequada, permitem à pessoa com baixa visão incluir-se em várias carreiras profissionais, de
acordo com suas possibilidades e oportunidades. As áreas administrativa, jurídica, comercial e de atendimento ao cliente, além de profissões nas áreas de educação, são caminhos
de empregabilidade em potencial para as pessoas com baixa visão. É importante destacar
que o uso dos recursos tecnológicos potencializa o desempenho desses profissionais na
rotina laboral.
No caso das pessoas com deficiência visual, a formação profissional e as oportunidades de carreira estão diretamente ligadas ao acesso às oportunidades de capacitação
e qualificação profissional.
Um importante recurso de Tecnologia Assistiva atualmente disponível às pessoas
com deficiência visual, tanto em sua formação acadêmica quanto na atuação profissional,
são os livros digitais acessíveis em formato Daisy. Segundo Defendi (2011), existem vários
formatos de livros voltados às pessoas com deficiência visual, como os livros em Braille, os
livros falados (aqueles gravados em voz humana), os livros com letras ampliadas para
pessoas com baixa visão, os livros tinta/Braille e os livros digitais acessíveis.
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Aqui, atemo-nos ao livro digital acessível porque se trata de um recurso de Tecnologia Assistiva que atende às necessidades das pessoas com deficiência visual e que, segundo nossa experiência, é o mais utilizado por esses profissionais. Seu diferencial consiste
em oferecer um conjunto de ferramentas que possibilitam a consulta, a pesquisa e a navegação em todo o conteúdo do livro de maneira muito mais rápida e eficaz. Permite ainda a
ampliação de caracteres, a soletração de palavra, com recursos de navegabilidade e descrição de imagens, além de dispor de outros recursos tecnológicos de usabilidade (MELO
& PUPO, 2010; DEFENDI, 2011). O livro digital acessível é muito utilizado por profissionais
com deficiência visual das áreas de Psicologia, Direito e Pedagogia, pois é o formato ideal
para a acessibilidade de livros de referência técnico-científicos, dicionários e literatura acadêmica.

Considerações finais
Por derradeiro, assinala-se que todo o arsenal de recursos de Tecnologia Assistiva
deve estar à disposição das pessoas com deficiência visual, a fim de que possam desenvolver seu trabalho de forma digna e equânime. No entanto, ainda esbarramos no elevado
custo desses recursos e no desconhecimento, por parte da sociedade e dos empregadores, acerca de sua importância.
É preciso incentivar e disseminar as informações que dizem respeito à relevância
da Tecnologia Assistiva na empregabilidade e participação da pessoa com deficiência visual, sem, contudo, esquecer que o próprio indivíduo com deficiência visual é o protagonista desse processo de inclusão profissional, devendo, portanto, participar ativamente
dele, emitindo sua opinião acerca da acessibilidade ao posto de trabalho e escolhendo as
tecnologias assistivas mais apropriadas.
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Escola Virtual José Álvares de Azevedo
A informação, a cultura e o conhecimento
difundidos e socializados em nome da
cidadania:
um serviço da Associação dos Ex-alunos
do Instituto Benjamin Constant
Virtual School José Álvares de Azevedo
Information, Culture and Knowledge Divulged and Socialized in the Name of
Citizenship:
A Service by the Association of Former Students of Instituto Benjamin Constant
Valdenito de Souza1

RESUMO
A Escola Virtual José Álvares de Azevedo é um espaço na internet gerenciado totalmente por voluntários.
Tem por objetivo difundir conhecimento, divulgar direitos, serviços e cultura, bem como compartilhar
experiências. Seu público-alvo é o segmento dos deficientes visuais.
ABSTRACT
Virtual School José Álvares de Azevedo is an online space managed by volunteers. It aims to spread
knowledge, disseminate rights, services and culture, as well as share experiences. Its target audience is the
segment of visually impaired.

1 Analista de sistemas do Centro de Tecnologia e Comunicação de Dados do Estado do Rio de Janeiro (Proderj). Email: valdenitodesouza@gmail.com.

Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 22, edição especial, p. 97-102, 2016

97

Benjamin Constant

1. Introdução
Fundada em 10 de dezembro de 2010, a Escola Virtual José Álvares de Azevedo
funciona a partir de um ambiente virtual, difundindo conhecimentos por meio de cursos,
palestras, debates, entrevistas, depoimentos, relatos de experiências profissionais, entre
outros, com vistas a socializar, ao máximo, as informações junto à comunidade, usando
como espaço nossas salas virtuais.
Todos os colaboradores trabalham de forma voluntária, e a interação dos alunos
se dá via aplicativo de videoconferência, o Teamtalk versão 5.1, que tem de estar devidamente instalado e configurado no computador.

2. Estrutura: áreas afins
I. Tecnologia
Projeto Terceiro Milênio: situado em www.exaluibc.org.br/ev/paginas/
ev_milenio.htm. Tem por objetivo colocar a tecnologia de informação ao alcance de todos, por meio da veiculação de cursos, palestras, seminários, oficinas, workshops, debates
e depoimentos sobre ferramentas tecnológicas.

II. Idiomas
Cursos e conversação em vários idiomas. Disponíveis em www.exaluibc.org.br/
ev/paginas/ev_idiomas.htm.
Projeto “De Olho na Língua”: coloca a língua portuguesa em foco. Consiste em
um espaço para debater e acompanhar a última flor do Lácio em toda a sua dinâmica
linguística.
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III. Educadores na Rede
Proposta: ser um programa voltado à educação em suas várias vertentes. Busca
incentivar sua aplicabilidade, com enfoque no segmento dos deficientes visuais.
Tem por objetivo ser um ponto de encontro para educadores, professores, pedagogos, estudantes etc.
Status: destina-se à abordagem de temas que possam ser discutidos sob a ótica
da educação, priorizando a participação de profissionais da área, estudantes ou interessados nos assuntos pertinentes à proposta do grupo.
Por ter sua origem entre pessoas com algum tipo de deficiência visual, o grupo
preza pela participação desses membros, sem, contudo, impedir o ingresso de pessoas
sem qualquer tipo de limitação dessa ordem, desde que entendam e respeitem a proposta coletiva.

IV. Mercado de Trabalho
Grupo de estudos localizado em www.exaluibc.org.br/mercado_trabalho.htm.
Tem por objetivo a divulgação de editais, a troca de material, aulas e dicas sobre concursos
públicos.

V. Cegos Empreendedores
Situado em www.exaluibc.org.br/empreededores.htm, aborda o deficiente visual e
o desafio de comandar suas empresas/negócios/empreendimentos.
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VI. Psicolhar: um olhar de fora para dentro
Acessível em www.exaluibc.org.br/ev/paginas/psicolhar.htm. Comandado pela
Equipe Psicolhar, é um programa voltado à exploração da subjetividade humana e de suas
implicações para a vida de todos, configurando-se em um ponto de encontro de psicólogos, psicanalistas e psiquiatras.
Status: destina-se à discussão de temas que possam ser debatidos sob a ótica da
psicologia, psicanálise ou psiquiatria, priorizando a participação de profissionais, estudantes
ou interessados nos assuntos pertinentes ao grupo.
Por ter sua origem entre pessoas com algum tipo de deficiência visual, o grupo
preza pela participação desses membros, sem, contudo, impedir o ingresso de pessoas
sem qualquer tipo de limitação dessa ordem, desde que entendam e respeitem a proposta coletiva.

VII. Advogados na Rede
Proposta: ser um programa voltado à interpretação do Direito e das leis, bem como
acompanhar sua aplicabilidade, com enfoque principalmente no segmento dos deficientes visuais. Um ponto de encontro para advogados, juristas, estudantes de Direito etc.
Status: destina-se à abordagem de temas que possam ser discutidos sob a ótica
do Direito, priorizando a participação de profissionais, estudantes ou interessados nos
assuntos pertinentes à proposta do grupo.
Por ter sua origem entre pessoas com algum tipo de deficiência visual, o grupo
preza pela participação desses membros, sem, contudo, impedir o ingresso de pessoas
sem qualquer tipo de limitação dessa ordem, desde que entendam e respeitem a proposta coletiva. Atualmente é composto por 22 inscritos.
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VIII. Diálogos contemporâneos
Situado em www.exaluibc.org.br/paginas/ev_dialogos.htm. Apresenta entrevistas, debates e depoimentos que contêm um olhar analítico e interativo sobre a sociedade
e suas vertiginosas mudanças.

IX. Salas virtuais
Compõem o espaço virtual da comunidade na Escola Virtual e são acessíveis via
aplicativo de videoconferência, o Teamtalk, cuja versão adotada é a 5.1.

X. Parque de Transmissão e Ferramentas de Apoio

•

Teamtalk versão 5.1: canal de acesso à Escola Virtual

•

Skype: aplicativo de comunicação instantânea

XI. Contatos da Escola Virtual

•

E-mail: escola.exaluibc@gmail.com

•

Facebook: escola.exaluibc@hotmail.com

•

Skype: exaluibc

•

Twitter: @escola_exaluibc

•

Site: www.exaluibc.org.br/escola_virtual.htm

XII. Acervo da Escola Virtual
Os eventos são gravados e disponibilizados no portal www.exaluibc.org.br/
escola_virtual.htm.
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XIII. Perspectivas
A Escola Virtual José Álvares de Azevedo está atenta às novidades da tecnologia
de informação, procurando sempre atualizar o parque de transmissão com o acréscimo de
novos aplicativos. Além disso, busca agregar companheiros/entidades afins, com a finalidade de ampliar seus serviços e, assim, ter pleno êxito no projeto.

XIV. Estatísticas
Até o momento, foram ministrados 405 (quatrocentos e cinco) eventos na escola
virtual.
Atualmente, a mailing list da escola virtual conta com 480 (quatrocentos e oitenta) assinantes.

XV. Direção

•
•
•
•
•

Diretor de Projetos: Aguinaldo Pestana
Diretora de Arte e Expressão: Suilan Lira
Diretora de Comunicação: Jaquelina Roling
Supervisora: Marilza Matos
Direção-Geral: Valdenito de Souza

Responsabilidade: Departamento de Tecnologia e Gerenciamento da Informação
da Associação dos Ex-alunos do IBC: tecnologia.exaluibc@gmail.com.
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Mediadora – Profª DSc Maria Rita
Campello Rodrigues (esquerda),
Palestrante – Profª DSc Andrea
Poletto Sonza (direita).

Mediador - Prof. MSc Anderson de
Oliveira Vallejo (direita), Palestrante
– Prof. DSc Klaus Schlüzen Júnior
(esquerda).

Da esquerda para a direita. Prof.
DSc. Saul Eliahú Mizrahi
(Palestrante), José Francisco Souza
e Jorge Fiore (Mediadores),
Valdenito de Souza (Palestrante).
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Palestrantes - Profª DSc Nadir
Francisca Sant’Anna (em pé a
esquerda)– Profª DSc. Siobhan
Victória Healy (sentada à direita).

Palestrante – Edson Luiz Defendi.

Mediador – Jorge Fiore
(esquerda), Palestrante –
Valdenito de Souza (direita).
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Teatro do IBC

Comissão organizadora do I SiNTA.
Da esquerda para a direita (em pé).
Anderson Vallejo, Ana Paula
Almeida, Luciana Arruda, Márcia
Mello, Elisângela Garcia, Antônio,
Naiara Rust, Eduardo, Hermínio,
José Francisco. (Agachados)
Vanessa Zardini, Raquel Chagas,
Daniele Pereira, Aires Conceição,
Jorge Fiore, Wallace Ugulino
(palestrante), Fábio Bernardo.
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A revista Benjamin Constant, veículo de difusão científica e cultural, é um periódico de publicação semestral do Instituto Benjamin Constant. Tem como objetivo publicar trabalhos originais e inéditos de autores brasileiros e estrangeiros que contribuam
para o conhecimento e o desenvolvimento do pensamento crítico e da pesquisa na área
da deficiência visual. O recebimento dos artigos se dá em fluxo contínuo, conforme ordem de chegada. O prazo para avaliação e/ou publicação pode ser de seis meses a um
ano. Os artigos aprovados são publicados nas formas impressa e digital, na página do
IBC (www.ibc.gov.br). As informações contidas nos originais e publicadas nas revistas
são de inteira responsabilidade do(s) autor(es), não refletindo, necessariamente, a opinião do Corpo Editorial da revista.
A aprovação final do artigo é de responsabilidade da Comissão Editorial da revista Benjamin Constant. Quando aceito, o artigo passa por revisão e pode sofrer alterações
nos originais, garantindo a formatação, de acordo com as normas editoriais, respeitados,
contudo, o conteúdo, o estilo e a opinião do autor. Fica a critério da Comissão Editorial
submeter ou não as possíveis alterações nos originais do artigo à aprovação do autor. Não
há remuneração para o autor da obra publicada. Após avaliação e aprovação do artigo, o
autor recebe dois exemplares da revista quando de sua publicação. Se o artigo for assinado por mais de dois autores, serão entregues, no máximo, seis exemplares. O envio de
qualquer artigo com a Carta de Submissão, Responsabilidade e Transferência dos Direitos
Autorais (ANEXO I) implica, automaticamente, o aceite do (s) autor (es) para a publicação
na revista.

1. Temática da Revista
Deficiência Visual.

2. Modalidade dos trabalhos
2.1. Artigo Científico
Deve apresentar uma análise suficientemente aprofundada da temática que se propõe a
discutir; deve centrar a problemática no campo da deficiência visual; deve apresentar elementos empíricos ou argumentações suficientemente desenvolvidas que fundamentem
as conclusões; deve apresentar resultados, formulações ou conclusões que apontem avanços para a temática proposta.
2.2. Relato de Experiências
Relato de informações/experiências sobre temas relevantes inerentes à área da deficiência visual, apoiados em aportes teóricos de pesquisas recentes, com o intuito de subsidiar
o trabalho de profissionais que atuam na área. Deve revelar aproximação da prática com a
teoria, com base em processos metodológicos empíricos e/ou acadêmicos.
2.3 Revisão de Literatura
Síntese de múltiplos conhecimentos disponíveis sobre determinado tema, mediante análise e interpretação de bibliografia pertinente, de modo a conter reflexão crítica e comparativa dos trabalhos na área, que discuta os limites e alcances metodológicos, permitindo
indicar perspectivas para a continuidade dos estudos. Somente serão aceitos nesta categoria artigos escritos por profissionais de reconhecida experiência no assunto.
2.4 Resenha Crítica
Apresentação comentada e detalhada do resumo de obras que tenham até dois anos,
contados de sua 1ª edição, respeitando critérios e normas acadêmicas.

3. Envio dos trabalhos e normas para publicação
O trabalho deve ser enviado sem identificação do (s) autor (es), grupos de pesquisas associados e/ou instituições que possa (m) identificar o (s) autor (es) ao longo do texto. Encaminhar, em arquivo separado, conforme ANEXO II, o título do trabalho, o nome completo
do (s) autor (es), sua vinculação institucional, um breve currículo, endereço, e-mail e telefone para contato.
Formatação: em papel A4, com páginas numeradas, com o limite de 40 mil caracteres (máximo 15 laudas), incluindo referências, quadros e figuras (espaço um e meio, letra Times
New Roman, tamanho 12, justificado, parágrafo com 2 cm).
3.1 Título do trabalho:
O título deve ser apresentado em português e inglês.
3.2 Resumo
Deve ser incluído um resumo informativo em português e inglês (abstract) de aproximadamente 200 palavras.
3.3 Materiais gráficos, quadros e tabelas:
Fotografias nítidas e gráficos (estritamente indispensáveis à clareza do texto) poderão ser
aceitos (e/ou solicitados) e deverão estar contidos no texto e enviados em arquivo separado em alta resolução (no mínimo de 150 dpi). Se as ilustrações enviadas já tiverem sido
publicadas, mencionar a fonte e a permissão para reprodução. Os quadros e tabelas deverão ser acompanhados de cabeçalho que permita a compreensão e o significado dos dados reunidos, sem a necessidade de retornar ao texto.
3.5 Referências bibliográficas/citações/notas:
Devem ser observadas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, de acordo
com o Guia do Autor – Benjamin Constant, disponível em: http://www.ibc.gov.br/
?catid=6&blogid=2&itemid=72
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4. Avaliação
Os trabalhos são avaliados quanto a seu mérito e forma. Passam pela comissão editorial
da revista, que analisa sua pertinência com a área da deficiência visual, se estão enquadrados em uma das modalidades de publicação e se são considerados adequados e de prioridade científica suficiente para publicação na revista. Os trabalhos serão encaminhados a
dois pareceristas (membros do conselho editorial ou ad hoc), em versão cega. Os pareceristas podem aceitar plenamente o artigo, aceitar solicitando reformulações ou recusá-lo.
Qualquer uma das hipóteses é justificada por um parecer descritivo. Quando os dois pareceristas recusam o trabalho, ocorre a devolução ao autor. Quando os dois pareceristas o
aceitam, ele passa para a fase seguinte. Quando um parecerista aceita o trabalho e o outro
recusa, ocorre o envio a um terceiro parecerista para decisão final. Em caso de reformulação, o trabalho é devolvido ao autor, solicitando-se que considere os pareceres e reformule o artigo no prazo de trinta dias. Quando o autor reenvia o texto reformulado segundo as
sugestões dos pareceristas, este deve ser enviado com as devidas modificações em fonte
colorida (cor azul) ou sublinhado. Por fim, será reavaliado e passará à fase final.
4.1 Serão devolvidos aos autores os trabalhos que:
i) contenham excessivos erros de redação, bem como de estruturação do texto, a ponto
de dificultar a compreensão das partes ou mesmo do todo; ii) sejam meramente
descritivos e não apresentem uma análise da problemática abordada; iii) não possuam a
forma de artigo científico/relato de experiências/resenhas usualmente praticada nos
periódicos de Educação; iv) não cumpram as normas da revista Benjamin Constant para
submissão dos artigos (formatação, citações, referências etc.); v) não apresentem
elementos empíricos ou argumentações suficientemente desenvolvidas que
fundamentem as conclusões; vi) configurem-se notadamente como simples recorte de
uma dissertação ou tese, sem a devida adaptação; vii) apresentem-se sob a forma de
projeto ou relatório de pesquisa; viii) não se enquadrem nas temáticas da revista Benjamin
Constant.

109

4.2 Para a publicação, é preciso que atenda aos seguintes critérios:
i) contribuição à área da deficiência visual; originalidade do tema e/ou do tratamento dispensado ao tema; consistência argumentativa; rigor da abordagem teórico-metodológica; qualidade geral do texto; ii) qualidade científica atestada pela Comissão Editorial, após
parecer do Conselho Editorial; iii) cumprimento das normas editoriais aqui estabelecidas.

5. Considerações éticas
Estudos que envolvam seres humanos deverão estar de acordo com a CAb. n. 196/96 do
Conselho Nacional de Saúde e ter sido aprovados pela Comissão de Ética da Unidade/
Instituição em que foram realizados. Fica a critério da Comissão Editorial solicitar parecer
de aprovação do artigo pelo Comitê de Ética. Caso julgue necessário, a Comissão poderá
solicitar a cópia da aprovação do trabalho pelo Comitê de Ética.
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Anexo I (modelo )
Carta de Submissão, Responsabilidade e Transferência dos
Direitos Autorais
Prezada Comissão Editorial,
Encaminho o artigo intitulado ___________________ (Título completo do artigo) de autoria
de ____________________________________________ (nome e sobrenome de todos os
autores) para análise e publicação na revista Benjamin Constant.
Por meio deste documento, transfiro para a Benjamin Constant os direitos do texto do manuscrito identificado acima, bem como todas as informações contidas em tabelas e/ou ilustrações ou qualquer outra informação submetida em conjunto com o artigo,
quando da sua aceitação para publicação.
Certifico que o manuscrito representa um trabalho original e que, em parte ou na
íntegra, não foi publicado nem está sendo considerado para publicação em outro periódico, sendo o (s) autor (es) responsável (is) por todo o conteúdo.
Este acordo prevê a publicação de todas as informações em qualquer tipo de mídia para todo o mundo, em qualquer língua. Esta transferência de direitos autorais inclui
ainda o direito de adaptação do manuscrito para sua veiculação em formato ampliado,
impresso, eletrônico e em braille.
Aos autores é garantido o direito de utilização do artigo em congressos, aulas e
distribuição dentro de universidades, desde que obedeçam às políticas deste documento,
citando a Benjamin Constant como a devida fonte do artigo.

(Por favor, marque uma das opções abaixo e a seguir assine e date o documento)
(
(

) Eu sou o único autor do artigo
) Eu sou o autor que assina em nome de todos os coautores do artigo.

(Por favor, envie a cópia escaneada deste formulário, preenchido e assinado, em formato
JPG/PDF para o e-mail: revistabenjaminconstant@ibc.gov.br )
___________________________________________
AUTOR E DATA
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Anexo II (modelo Folha de rosto)
Utilização de jogos para estimular o Ensino da Matemática
para cegos e baixa visão
Use games to stimulate Mathematics Teaching for the visually
impaired and low vision
Autor 1: nome
Instituto Benjamin Constant (IBC)
e-mail:
Rua XXX, Bairro: XXXXX Cidade: XXX, CEP: 22.290-240, Tel: (21) 3478-0000
Breve Currículo:

Autor 2: nome
Instituto Benjamin Constant (IBC)
e-mail:
Rua XXXX, Bairro: XXXX Cidade: XXX, CEP: 22.290-240, Tel: (21) 3478-0000

Breve Currículo:
Modalidade dos trabalhos:

