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APRESENTAÇÃO 

 

Este material é resultado de estudos desenvolvidos através do Programa 

de Desenvolvimento Educacional – PDE, mantido pelo Governo do Estado do 

Paraná, e se constitui em uma Produção Didático-Pedagógica, assumindo a 

forma de Unidade-Didática, cujo objeto de estudo são as Tecnologias 

Assistivas e seu uso como ferramenta na mediação pedagógica para a 

aprendizagem do aluno com deficiência intelectual. 

A escolha desse tema deve-se ao fato de que, como diretora da Escola 

19 de Junho, “APAE” de Pérola, reconhecer que os alunos têm necessidades 

especiais que precisam ser atendidas e que os professores e técnicos estão 

sempre em busca de novos conhecimentos e recursos que possam melhorar a 

qualidade da aprendizagem dos alunos. 

Nesse sentido, esta temática torna-se relevante por encontrarmos, ainda 

hoje, inúmeras dificuldades para a efetivação da aprendizagem e 

favorecimento do desenvolvimento de alunos que apresentam dificuldades 

intelectuais, aspecto que poderia ser transformado a partir do uso de 

metodologias e estratégias diversificadas, motivo pelo qual o conhecimento 

acerca da Tecnologia Assistiva torna-se importante. Constatamos que a 

maioria dos professores ainda encontra dificuldades em utilizar recursos 

proporcionados pelo atual estágio da tecnologia, seja em matéria da utilização 

de programas, como de recursos físicos complementares, com dificuldades 

ainda maiores para transferir para a sala de aula esses recursos possíveis.  

Para o professor da Educação Especial a possibilidade de uso dos 

recursos da tecnologia torna-se muito significativa, em função das 

características apresentadas pelos alunos, que necessitam de meios auxiliares 

para favorecer a apropriação dos conhecimentos e sanar as dificuldades no 

processo ensino-aprendizagem. Devemos considerar a dificuldade de acesso e 

manejo dos diversos recursos existentes, muitas vezes ampliadas pelo 

desconhecimento acerca de tais recursos e pela complexidade de sua 

utilização. Assim, a Tecnologia Assistiva apresenta-se, nesse contexto, como 

recurso extremamente eficaz para garantir ao aluno com deficiência intelectual 



um melhor desempenho acadêmico, uma vez que poderá contar com recursos 

específicos e receber atendimento direcionado ao desenvolvimento de seus 

conhecimentos e habilidades. 

Dessa forma, considerando que os professores são os mediadores entre 

o conhecimento e os alunos e que a clientela da Escola 19 de Junho apresenta 

dificuldades para desenvolver-se de maneira plena, o acesso a novas 

possibilidades metodológicas e estratégias de ensino torna-se fundamental. 

Apresentamos, portanto, a possibilidade de utilização da Tecnologia Assistiva 

no cotidiano da escola, seja ela regular ou especial, buscando, com esse 

trabalho, oferecer condições de atender as necessidades de conhecimento e 

reflexão sobre essa temática, buscando ampliar a discussão sobre os 

benefícios de investir na tecnologia como apoio pedagógico e como 

oportunidade de participar e interagir com o meio através dos recursos que a 

mesma oferece.  

 

 

UNIDADE DIDÁTICA 

 

A TECNOLOGIA ASSISTIVA NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR: UM 

ESTUDO EM ESCOLA ESPECIAL 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Esta Unidade Didática tem como objetivo geral discutir o uso da 

Tecnologia Assistiva (TA) na Escola 19 de Junho – “APAE”, de Pérola, com o 

objetivo de proporcionar um espaço para reflexão e aprofundamento sobre seu 

uso como ferramenta na mediação pedagógica para a aprendizagem do aluno 

com deficiência intelectual. 

A unidade didática será dividida da seguinte forma: 

 

1. Histórico e fundamentos legais do atendimento a pessoas com deficiência 

intelectual e educação inclusiva. 



Nesse capítulo será apresentado um breve relato sobre a 

fundamentação histórica da Educação Especial no Brasil, bem como seus 

fundamentos legais.  

O conteúdo será trabalhado com os professores em forma de textos, 

prevendo atividades de reflexão, debate, análise e síntese. 

 

2. Conceito e objetivo da Tecnologia Assistiva – TA 

Nesse capítulo serão discutidos os conceitos, características e 

finalidades da TA e as possibilidades de utilização pedagógica no processo-

ensino aprendizagem. 

O conteúdo será trabalhado com os professores em forma de textos, 

vídeos e imagens, prevendo atividades de reflexão, debate, análise e síntese . 

 

3. O uso da Tecnologia Assistiva como recurso para o acesso e o sucesso na 

aprendizagem dos educandos. 

Nesse capítulo serão apresentados aos professores e Técnicos alguns 

recursos tecnológicos, através das TAs, que podem facilitar o processo ensino-

aprendizagem de alunos com Deficiência Intelectual e Múltiplas Deficiências, 

bem como vídeos demonstrativos e dinâmicas de grupos com experiência de 

práticas vivenciadas em sala de aula. 

 

 

 

1. HISTÓRICO E FUNDAMENTOS LEGAIS DO ATENDIMENTO A PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA. 

 

Nesse item será apresentado um breve relato sobre a fundamentação 

histórica da Educação Especial no Brasil, bem como seus fundamentos legais.  

O conteúdo será trabalhado a partir de textos selecionados, prevendo 

atividades de reflexão, debate, análise e síntese. 

 

1.1 Objetivos Pedagógicos 

- Analisar e discutir a legislação específica para o atendimento a alunos 

com Necessidades Educacionais Especiais- NEE 



- Conhecer a conceituação legal que garante os direitos das pessoas 

com Deficiência. 

 

1.2 Duração – 8 horas 

 

1.3 Conteúdos 

 

Para entendermos melhor a Política Nacional de Educação Especial na 

perspectiva inclusiva é importante conhecermos os marcos legais e, assim, 

poder garantir esses direitos em nossa prática.  

 

1.3.1 ASPECTOS JURÍDICOS: DE ONDE SURGE O DIREITO À EDUCAÇÃO 

DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA? 

 

Temos o direito de sermos iguais quando a diferença nos inferioriza; 
temos o direito a sermos diferentes quando a igualdade nos 
descaracteriza. (Boaventura de Souza Santos) 

 

Há vários documentos legais que preveem o atendimento à pessoa com 

necessidades educacionais especiais, tendo como princípio a atenção às suas 

necessidades no sentido da formação plena do indivíduo, garantindo a inserção 

desse indivíduo na sociedade, sem discriminação. Citamos, a seguir, os 

principais documentos relacionados a essa questão e seus princípios 

norteadores. 

A Constituição Federal de 1988 assegura que é objetivo da República 

Federativa do Brasil “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (Artigo 30, 

Inciso IV). Em seu Artigo 50, a Constituição garante o princípio de igualdade: 

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e a 

propriedade[...]”. 

No artigo 205, a Constituição garante que a educação é um direito de 

todos e dever do Estado e da família, estabelecendo no, Artigo 206, a 



igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. O 

Atendimento Educacional Especializado, oferecido preferencialmente na rede 

regular de ensino, é garantido no Artigo 208, Inciso III. 

Outro documento importante que trata da Educação Especial, em uma 

perspectiva inclusiva, buscando sanar as situações de exclusão vividas por 

pessoas com necessidades especiais é a Declaração Mundial de Educação 

para Todos, que foi aprovada em Jomtien, Tailândia, em 1990. Essa 

declaração tem como objetivo garantir o atendimento às necessidades básicas 

da aprendizagem de todas as crianças, jovens e adultos, sem discriminação. 

Em seu Artigo 30, a Declaração trata da universalização do acesso à 

educação e do princípio da equidade:  

As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras 
de deficiências requerem atenção especial. É preciso tomar medidas 
que garantam a igualdade de acesso à educação aos portadores de 
todo e qualquer tipo de deficiência, como parte integrante do sistema 
educativo. 

Dessa forma, a Declaração garante o direito de todas as pessoas à 

educação, assegurando a igualdade de acesso às pessoas com deficiência. 

A Declaração de Salamanca, (Salamanca - 1994), é outro documento 

que assume importância na educação das pessoas com necessidades 

especiais. 

A Declaração de Salamanca trata dos “Princípios, Políticas e Práticas na 

Área das Necessidades Educativas Especiais”, reconhecendo a necessidade e 

importância de garantir uma educação de qualidade para todos os alunos com 

necessidades educacionais especiais no sistema de ensino regular. O princípio 

orientador dessa política é o de que as escolas: 

Deveriam acomodar todas as crianças independentemente de suas 
condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou 
outras. Aquelas deveriam incluir crianças de rua e que trabalham, 
crianças de origem remota ou de população nômade, crianças 
pertencentes a minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças 
de outros grupos desavantajados ou marginalizados. Tais condições 
geram uma variedade de diferentes desafios aos sistemas escolares. 
[...] Escolas devem buscar formas de educar tais crianças bem-
sucedidamente, incluindo aquelas que possuam desvantagens 
severas. Existe um consenso emergente de que crianças e jovens 
com necessidades educacionais especiais devam ser incluídas em 
arranjos educacionais feitos para a maioria das crianças. Isto levou 
ao conceito de escola inclusiva. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Salamanca
http://pt.wikipedia.org/wiki/1994


A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEM)- LEI 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, que regulamenta o sistema nacional de educação, 

é fundamentada nos princípios da Constituição Federal de 1988. Essa lei 

assegura, em seu Artigo 40, Inciso I, o “ensino fundamental, obrigatório e 

gratuito, inclusive para os que ele não tiveram acesso na idade própria”. 

Portanto o direito à educação no ensino regular é assegurado a todos, sendo a 

frequência no ensino fundamental obrigatória. 

Sobre a Educação Especial, a LDEBEM garante, em seu Artigo 59, que 

os sistemas de ensino assegurarão aos alunos com necessidades especiais: 

I-Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específica para atender as necessidades; 

II-Terminalidade específica para aqueles que não puderam atingir o 
nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de 
suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o 
programa escolar para os superdotados; 

Outro documento, a Convenção Interamericana para a eliminação de 

todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência 

(Convenção de Guatemala) – 2001 – confirma que as pessoas com deficiência 

têm os mesmos direitos das outras pessoas, assegurando o direito de não 

serem discriminadas em razão de sua deficiência. Foi promulgada no Brasil 

pelo Decreto n0 3.956, de 08 de outubro de 2001. O objetivo desse documento 

é “prevenir e eliminar todas as formas de discriminação contra as pessoas 

portadoras de deficiência e propiciar a sua plena integração à sociedade” 

(Artigo 2º). 

   No Artigo 1º (nº 2, “a”), a Convenção traz a definição do termo 

discriminação: 

O termo „discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência‟ 
significa toda diferenciação exclusão ou restrição baseada em 
deficiência, antecedente de eficiência, consequência de deficiência 
anterior ou percepção de deficiência presente ou passada, que tenha 
o efeito ou propósito de impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou 
exercício por parte das pessoas portadoras de deficiência de seus 
direitos humanos e suas liberdades fundamentais. 

No ano de 2006, a Organização das Nações Unidas – ONU aprovou a 

Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, sendo que no 

Brasil esse documento foi aprovado pelo Congresso Nacional através do 

Decreto N0 186, de 09 de julho de 2008. 



O Artigo 24 desse documento reconhece o direito à educação sem 

discriminação e com igualdade de oportunidades para pessoas com 

deficiência. Nele consta ainda, que os Estados Parte deverão assegurar que: 

a- As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional 
geral sob alegação de deficiência e que as crianças com deficiência não 
sejam excluídas do ensino fundamental gratuito e compulsório, sob a 
alegação de deficiência; 

b- As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino fundamental 
inclusivo, de qualidade e gratuito, em igualdade de condições com as 
demais pessoas na comunidade em que vivem;  

c- Adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais sejam 
providências; 

d- As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário, no âmbito do 
sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação; e 

e- Efetivas medidas individualizadas de apoio sejam adotadas em ambientes 
que maximinizem o desenvolvimento acadêmico e social, compatível com 
a meta de inclusão plena. 

A Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva foi aprovada em janeiro de 2008, e estabelece que a Educação 

Especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis – 

Educação Básica e Ensino Superior – e realiza o Atendimento Educacional 

Especializado, que é um atendimento complementar e/ou suplementar ao 

ensino regular e não substitutivo. 

Portanto, o aluno deve estar matriculado no ensino regular e receber 

Atendimento Educacional Especializado, de acordo com suas necessidades 

educacionais especiais. Define, também, que os alunos atendidos pela 

Educação Especial são: alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 

Essa política tem como objetivo: 

[...] o acesso, a participação e a aprendizagem de alunos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando os 
sistemas de ensino para promover respostas às necessidades 
educacionais especiais, garantindo: 
- Transversalidade da educação especial desde a educação infantil 
até a educação superior;  
-  Atendimento educacional especializado; 
- Formação dos professores para o Atendimento Educacional 
Especializado e demais profissionais da educação para a inclusão 
escolar; 
- Participação da família e da comunidade; 
- Acessibilidade urbanística, nos mobiliários e equipamentos, nos 
transportes, na comunicação e informação; e 



- Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas 
(BRASIL, 2008b, p. 14).  

Com base na Constituição Federal de 1988, foram constituídas as 

Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado – AEE 

na Educação Especial, na Política Nacional de Educação, de janeiro de 2008; 

no decreto Legislativo nº 186, de julho de 2008, e no Decreto nº 6.571, de 18 de 

setembro de 2008. Esse documento fala sobre o atendimento Educacional 

Especializado, o público-alvo, a organização do AEE e a formação e 

atribuições do professor.  

Como podemos perceber por meio destes vários documentos 

apresentados, o processo de inclusão escolar e social de pessoas com 

deficiência vem sendo discutido com maior amplitude desde o final da década 

de 1980, quando surgiu o movimento de inclusão, tendo por base o princípio da 

igualdade de oportunidades nos sistemas sociais, incluindo a instituição 

escolar.  

A perspectiva inclusiva traz um novo conceito de educação especial e, 

consequentemente, a inovação da prática, exigindo transformações 

metodológicas e didáticas, para o que a tecnologia pode ser favorável. Com as 

novas tecnologias, novos ambientes de interação e aprendizado surgem, 

trazendo diferentes alternativas e concepções pedagógicas. 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva define a Educação Especial da seguinte forma: 

A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa 
todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o atendimento 
educacional especializado, disponibiliza os recursos e serviços e 
orienta quanto a sua utilização no processo de ensino e 
aprendizagem comum do ensino regular (BRASIL, 2008, p. 15). 

A educação especial, modalidade de ensino do sistema educacional, 

tem os mesmos objetivos da educação como um todo – direcionar o processo 

de aprendizagem a desenvolver as funções psicológicas superiores para que 

os alunos se apropriem do conhecimento histórico e social. 

A inclusão escolar não prevê a utilização de práticas de ensino escolar 

específicas para esta ou aquela deficiência, mas sim recursos, ferramentas, 

linguagens, tecnologias que concorram para diminuir/eliminar as barreiras que 

se interpõem aos processos de ensino e de aprendizagem. Tudo isso implica 



novas ideias de conhecimento, de ensino e aprendizagem, exigindo que se 

repense e se reorganize o currículo, que se reflita sobre a função da escola, 

sobre o papel do professor e  do aluno. (BERSCH e MACHADO, 2012) 

Novas práticas de ensino proporcionam benefícios escolares para que 

todos os alunos possam alcançar os mais elevados níveis de ensino, segundo 

a capacidade de cada um, como garante a Constituição Federal de 1988. 

Segundo Mittler: 

A inclusão implica uma reforma radical nas escolas em termos de 
currículo, avaliação pedagógica e formas de agrupamento dos alunos 
nas atividades de sala de aula. Ela é baseada em um sistema de 
valores que faz com que todos se sintam bem vindos e celebra a 
diversidade que tem como base o gênero, a nacionalidade, a raça, a 
linguagem de origem, o background social, o nível de aquisição 
educacional ou da deficiência. (2003, p. 34) 

O primeiro capítulo será trabalhado em três encontros com duração de 4 

horas cada um. 

 

1º Encontro 

 

No primeiro dia da Implementação Pedagógica, os professores serão 

recebidos com uma mensagem de incentivo afixada em um bombom. Em 

seguida, serão apresentados aos cursistas inscritos os objetivos do curso, uma 

vez que o mesmo terá como base os fundamentos teóricos de autores que 

tratam da educação especial, da inclusão escolar e da Tecnologia Assistiva 

para pessoas com Deficiência Intelectual.  Favorecendo o aquecimento para o 

envolvimento e posterior discussão acerca da temática, acontecerá a exibição 

do filme “O Milagre de Annie Sullivan” aos professores. 

 

 



Figura 1: O MILAGRE DE ANNE SULLIVAN 
Fonte: CINE INCLUIR: O MILAGRE DE ANNE SULLIVAN. Disponível em: http://lepedi-

ufrrj.blogspot.com.br/2013/05/cine-incluir-o-milagre-de-anne-sullivan.html. Acesso 17 nov. 2014 

 

O MILAGRE DE ANNIE SULLIVAN (Surdocegueira)  

Ano: 1962 

Duração: 106 min 

 

Sinopse: A história se refere à Helen Keller, nascida em 27 de junho de 

1880 em Tuscumbia, Alabama, EUA, que desenvolveu uma febre aos 18 

meses de idade e em seguida ficou cega, surda e muda, e à incansável tarefa 

de Annie Sullivan, uma professora que havia estudado na Escola Perkins para 

Cegos, pois, quando criança tinha sido cega, mas recuperou a visão através de 

nove operações. Annie tenta fazer com que a garota se adapte e entenda (pelo 

menos em parte) as coisas que a cercam. Para isto entra em confronto com os 

pais da menina, que sempre sentiram pena da filha e a mimaram, sem nunca 

terem lhe ensinado algo nem a terem tratado como qualquer criança. 

Helen Keller, surdo cega, conseguiu integrar-se à sociedade e tornou-se 

escritora, filósofa e conferencista, além de trabalhar incessantemente pelo 

bem-estar das pessoas com deficiência.  

Contribuições: O filme retrata a história de uma menina que nasce sem 

deficiência, porém, após uma febre aos 18 meses de idade ficou cega, surda e 

muda, a família a mima muito e esquece-se de seu processo de humanização. 

Com a chegada da professora Annie Sullivan em sua casa, uma pessoa 

dedicada e comprometida, apesar de algumas divergências com seus pais, ela 

prova que o intelecto de Hellen não está comprometido e que precisa apenas 

de mediação em todo seu processo de aprendizagem. 

 

Questões elencadas para discussão ao final do filme: 

 

1) Como foi conduzida a educação de Helen Keller até a chegada da 

Professora Annie Sullivan? 

2) Qual era expectativa da família em relação a sua aprendizagem e 

desenvolvimento psíquico? 

http://lepedi-ufrrj.blogspot.com.br/2013/05/cine-incluir-o-milagre-de-anne-sullivan.html
http://lepedi-ufrrj.blogspot.com.br/2013/05/cine-incluir-o-milagre-de-anne-sullivan.html


3) Qual seria a evolução de Helen Keller se a professora Annie Sullivan 

não tivesse aparecido em sua vida? Como ficaria sua humanização? 

4)  Como seria o destino de Helen Keller sem as interferências desta 

professora? 

5) O que foi decisivo em sua história de vida para que ela chegasse a 

ser uma Filósofa, Escritora, entre outras? 

6) A que a quem vocês atribuem o sucesso de Helen Keller? 

7) Qual a contribuição deste filme para sua vida profissional? 

 

2º Encontro 

 

O 2º dia de atividade será iniciado com uma dinâmica com os 

participantes, o Teste de Poder de Inclusão, a fim de testar o preparo dos 

professores frente à Inclusão Escolar.  Na sequência dos trabalhos, será 

realizada a leitura e questões para reflexão de um trecho do livro: Atendimento 

Educacional Especializado - Aspectos legais e Orientações Pedagógicas, das 

autoras Eugênia Augusta G. Fávaro, Luíza de Marillac P. Pantoja e Maria 

Teresa E. Montana. 

 

O Teste de Poder de Inclusão – Ensinar Aprender, Aprender Ensinar. 

Disponível em: http://www.ensinar-aprender.com.br/2009/12/teste-de-poder-de-

inclusao-professor.html. Acesso em 17 nov. de 2014. 

 

A dinâmica será realizada da seguinte forma: serão afixadas nas 

carteiras as nove questões abordadas no teste, bem como, será entregue aos 

participantes um cartão numerado no qual ele irá fazer o registro da letra 

escolhida para cada questão. O rodízio dos participantes, se dará ao sinal de 

palmas executado pelo Professor PDE. Ao término da dinâmica será 

apresentado o valor a ser atribuído a cada questão para que eles façam a 

contagem de sua pontuação, para que posteriormente possam refletir sobre a  

prática pedagógica. 

Modelo do Cartão 

Nº da questão Letra 
escolhida 

Valor da letra 

http://www.ensinar-aprender.com.br/2009/12/teste-de-poder-de-inclusao-professor.html
http://www.ensinar-aprender.com.br/2009/12/teste-de-poder-de-inclusao-professor.html


1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

Total de Pontos  

 

Professor:  

Você está preparado para trabalhar com a inclusão em sala de 

aula? 

 

O teste de poder de inclusão foi criado pela Professora Maria Teresa 

Eglér Mantoan, publicado no livro “Humor e Alegria na educação” (SUMMUS, 

2006). O teste é simples, mas, de acordo com Mantoan, pode ajudar a 

identificar o vírus da exclusão, latente nas escolas. 

O teste, bem como seu gabarito, são apresentados a seguir. Para esse 

breve exame, as regras são: 

1. Colocar-se na condição dos professores que aqui apresentaremos. 

2. Escolher a alternativa que adotaria em cada caso, mas sem pensar 

muito, respondendo com o que vem mais rápido à cabeça. 

3. Descobrir e aprender mais sobre si mesma(o). 

 

Responda às questões e confira. 

1. A professora Sueli procura incluir um aluno com deficiência mental em 

sua turma de 1ª série. Tudo caminha bem em relação à socialização desse 

educando, mas diante dos demais colegas o atraso intelectual do aluno é 

bastante significativo. 

Nesse caso, como você resolveria a situação? 

 



(A) Encaminharia o aluno para o atendimento educacional especializado 

oferecido pela escola? 

(B) Solicitaria a presença de um professor auxiliar ou itinerante para 

acompanhar o aluno em sala de aula? 

(C) Esperaria um tempo para verificar se o aluno tem condições de se 

adaptar ao ritmo da classe ou precisaria de uma escola ou classe especial? 

 

2. Júlia é uma professora de escola pública que há quatro anos leciona 

na 2ª série. Há um fato que a preocupa muito atualmente: o que fazer com 

alguns de seus alunos, que estão cursando pela terceira vez aquela série? 

Para acabar com suas preocupações, qual seria a melhor opção? 

 

(A) Encaminhá-los a uma sala de alunos repetentes, para ser mais bem 

atendidos e menos discriminados? 

(B) Propor à direção da escola que esses alunos sejam distribuídos 

entre as outras turmas de 2ª série, formadas por alunos mais atrasados? 

(C) Reunir-se com os professores e a diretora da escola e sugerir que 

esses alunos se transfiram para turmas da mesma faixa etária e até mesmo 

para as classes de Educação de Jovens e Adultos (EJA), caso algum já esteja 

fora da idade própria do ensino fundamental? 

 

3. Cecília é uma adolescente com deficiência mental associada a 

comprometimentos físicos; ela está frequentando uma turma de 3ª série do 

ensino fundamental, na qual a maioria dos alunos é bem mais nova que ela. A 

professora percebeu que Cecília está desinteressada pela escola e muito 

apática. Qual a melhor saída, na sua opinião, para resolver esse caso? 

 

(A) Chamar os pais de Cecília e relatar o que está acontecendo, 

sugerindo-lhes que procurem um psicólogo para resolver o seu problema? 

(B) Avaliar a proposta de trabalho dessa série, em busca de novas 

alternativas pedagógicas? 

(C) Concluir que essa aluna precisa de outra turma, pois a sua condição 

física e problemas psicológicos prejudicam o andamento escolar dos demais 

colegas? 



 

4. Numa 2ª série de ensino fundamental, em que há alunos com 

deficiência mental e outros com dificuldades de aprendizagem, relacionadas a 

outros motivos, o professor Paulo está ensinando operações aritméticas. Esses 

alunos não conseguem acompanhar o restante da turma na aprendizagem do 

conteúdo proposto. O que você faria se estivesse no lugar do professor Paulo? 

 

(A) Reuniria esse grupo de alunos e lhes proporia as atividades 

facilitadas do currículo adaptado de atemática? 

(B) Distribuiria os alunos entre os grupos formados pelos demais colegas 

e trabalharia com todos, de acordo com suas possibilidades de aprendizagem? 

(C) Aproveitaria o momento das atividades referentes a esse conteúdo 

para que esses alunos colocassem em dia outras matérias do currículo, com o 

apoio de colegas voluntários? 

 

5. Fábio é um aluno com autismo que frequenta uma turma de 3ª série. 

É o seu primeiro ano em uma escola comum e ele incomoda seus colegas, 

perambulando pela sala e interferindo no trabalho dos grupos. 

Que decisões você tomaria para resolver a situação, caso fosse o (a) 

professor (a) desse grupo? 

 

(A) Solicitaria à direção da escola que retirasse Fábio da sala, pois o seu 

comportamento está atrapalhando o desempenho dos demais alunos e o 

andamento do programa? 

(B) Marcaria uma reunião com o coordenador da escola e solicitaria uma 

avaliação e o encaminhamento desse aluno para uma classe ou uma escola 

especial? 

(C) Reuniria os alunos e proporia um trabalho conjunto com a turma em 

que todos se comprometeriam a manter um clima de relacionamento 

cooperativo de aprendizagem na sala de aula? 

 

6. Guilherme é uma criança que a escola chama de “hiperativa”. Ele 

gosta muito de folhear livros de histórias. Ocorre que frequentemente rasga 

e/ou suja as páginas dos livros, ao manuseá-los sem o devido cuidado. 



O que você lhe diria, caso fosse seu (sua) professor (a)? 

 

(A) “Hoje você não irá ao recreio, porque rasgou e sujou mais um livro”. 

(B) “Vou ajudá-lo a consertar o livro, para que você e seus colegas 

possam ler esta linda história.” 

(C) “Agora você vai ficar sentado nesta mesinha, pensando no que 

acabou de fazer”. 

 

7. Norma é professora de uma 4ª série de ensino fundamental e acabou 

de receber um aluno cego em sua turma. Ela não o conhece bem, ainda. No 

recreio, propõe à turma um jogo de queimada. É nesse momento que surge o 

problema: o que fazer com Paulo, o menino cego? 

 

Arrisque uma “solução inclusiva” para esse caso. 

 

(A) Oferecer-lhe outra atividade, enquanto os demais jogam queimada, 

fazendo-o entender o risco a que essa atividade o expõe e a responsabilidade 

da professora pela segurança e integridade de todos os seus alunos. 

(B) Perguntar ao Paulo de quais jogos e esportes ele tem participado e 

se ele conhece as regras da queimada. 

(C) Reunir a turma para resolver a situação, ainda que na escola não 

exista uma bola de meia com guizos. 

 

8. Maria José é professora de escola pública e está às voltas com um 

aluno de uma turma de 5ª série. Ele tem 12 anos, é muito agressivo e mal-

educado, desbocado, desobediente e não se submete à autoridade dos 

professores nem a das demais pessoas da escola; sempre arruma uma briga 

com os colegas, dentro da sala de aula, ameaçando-os com um estilete. O que 

você faria no lugar dessa professora aterrorizada? 

 

(A) Estabeleceria novas regras de convivência entre todos e, em 

seguida, analisaria com a turma os motivos que pode nos levar a agir com 

violência? 



(B) Enfrentaria as brigas, retirando o aluno da sala de aula e entregando-

o à direção da escola? 

(C) Tentaria controlar essas situações, exigindo que o menino 

entregasse o estilete, para que os demais alunos se acalmassem? 

 

9. Sérgio é um aluno surdo. Ele tem 13 anos de idade e frequentou, até 

o momento, uma escola de surdos. Esse aluno está no seu primeiro dia de aula 

em uma escola comum. A professora, percebendo que Sérgio não fazia leitura 

labial, procurou a diretora da escola para questionar a admissão desse aluno 

em sua turma, uma vez que ele não sabe se comunicar em Libras (Língua 

Brasileira de Sinais). Se você fosse o (a) professor (a) de Sérgio, antes de 

tomar essa atitude: 

 

(A) Chamaria os pais desse aluno e os convenceria de que a escola de 

surdos era mais apropriada para as necessidades dele? 

(B) Procuraria saber quais as obrigações e direitos desse aluno e 

buscaria o recurso adequado à continuidade de seus estudos na escola 

comum? 

(C) Providenciaria a presença de um intérprete de Libras, solicitando um 

convênio com uma entidade local especializada em pessoas com surdez? 

 

Conte os pontos e confira o seu poder de inclusão, ou melhor, a 

sua imunidade ao vírus da exclusão: 

1 a) 3   b) 2   c) 1 

2 a) 1    b) 2  c) 3 

3 a) 2     b) 3   c) 1 

4 a) 1    b) 3   c) 2 

5 a) 1    b) 2   c) 3 

6 a) 1    b) 3  c) 2 

7 a) 1    b) 2   c) 3 

8 a) 3    b) 1   c) 2 

9 a) 1    b) 3   c) 2 

 

Resultado: 



 

De 27 a 23 pontos: Imune à exclusão! 

 

Você está apto (a) a enfrentar e vencer o vírus da exclusão, pois já 

entendeu o que significa uma escola que acolhe as diferenças, sem 

discriminações de qualquer tipo. Compreendeu também que a inclusão exige 

que os professores atualizem suas práticas pedagógicas para que possam 

oferecer um ensino de melhor qualidade para todos os alunos. Parabéns! Não 

se esqueça, porém, de que o atendimento educacional especializado deve ser 

assegurado a todos os alunos com deficiência, como uma garantia da inclusão. 

 

De 22 a 16 pontos: No limite. 

 

Você precisa se cuidar! Atenção, pois você está vivendo uma situação 

de fragilidade em sua saúde educacional. Cuidado! É preciso que você tome 

uma decisão e invista na sua capacidade de se defender do vírus da exclusão. 

Quem fica indeciso entre enfrentar o novo, no caso, a inclusão de todas as 

crianças nas escolas comuns, e incluir apenas alguns, ou seja, os alunos que 

conseguem acompanhar a maioria, está vivendo um momento difícil e 

perigoso. Você está comprometendo a sua capacidade de ensinar e a 

possibilidade dos alunos de aprender com alegria! 

 

De 15 a 9 pontos: Altamente contaminado. 

 

Tome todas as providências para se curar dos males que o vírus da 

exclusão lhe causou. Há muitas maneiras de se cuidar, mas a que 

recomendamos é um tratamento de choque, porque o estrago é grande! Você 

precisa, urgentemente, se tratar, mudando de ares educacionais, tomando 

injeções de ânimo para adotar novas maneiras de atuar como professor (a). 

Outra medicação recomendada é uma alimentação sadia, muito estudo, troca 

de ideias, experimentações, ousadia para mudar o seu cardápio pedagógico. 

Tente colocar em prática o que tem dado certo com outros que se 

livraram desse vírus tão voraz e readquira o seu poder de profissional 

competente. Boa recuperação! 



 

Atividades – Questionamentos e reflexões 

 

- O Ministério da Educação desenvolve a política de educação inclusiva 

que pressupõe a transformação do Ensino Regular e da Educação Especial e, 

nesta perspectiva, são implementadas diretrizes e ações que reorganizam os 

serviços de Atendimento Educacional Especializado oferecido aos alunos com 

deficiência visando à complementação da sua formação e não mais a 

substituição do ensino regular. (Atendimento Educacional Especializado-São 

Paulo: MEC/SEESP, 2007)  

 

Diante desta afirmação: 

 

- Podemos afirmar que é realidade em nosso país “o direito de todos a 

uma escola de todos e para todos, sem exclusões, discriminação e 

Preconceitos”? 

- Neste cenário, mesmo havendo na constituição em geral a garantia do 

direito a educação e ao acesso à escola, existe viabilidade prática em receber 

todos os alunos? 

- Como podemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os 

desiguais? 

- Como profissionais da Educação Especial e conhecedores das Leis 

que amparam as pessoas com deficiência o que devemos e podemos fazer 

para garantir os seus direitos? 

 

3º Encontro 

 

No 3º encontro, os professores serão recebidos com uma mensagem 

afixada em uma bala, e será apresentado o texto “Recursos especiais, 

mediação necessária”, do CD do livro “Deficiência e Inclusão Escolar”, capítulo 

4, de Dorcely Izabel Bellanda Garcia, da página 76 à 81. A leitura e 

socialização do texto serão de forma coletiva, oportunizando espaço para 

discussões e debates sobre o mesmo. 



Apresentação de um vídeo sobre TA, para finalização com reflexões e 

discussões. 

 

2. CONCEITO E OBJETIVO DA TECNOLOGIA ASSISTIVA – TA 

 

Para melhor compreensão dessa temática, neste item vamos nos 

aprofundar um pouco mais na reflexão sobre os aspectos históricos, 

conceituais, classificatórios e terminologias referentes à Tecnologia Assistiva – 

TA. 

 

2.1 Objetivos pedagógicos 

- Conhecer e Compreender a Tecnologia Assistiva, suas características, 

finalidades e percurso histórico; 

- Discutir sobre a importância e possibilidade do uso das Tecnologias 

Assistivas como recurso e apoio pedagógico. 

 

2.2 Duração – 8 Horas 

 

2.3 Conteúdos 

 

2.3.1 – CONCEITO E OBJETIVO DA TECNOLOGIA ASSISTIVA – TA 

 

A expressão Tecnologia Assistiva, segundo Bersch (2005), surgiu pela 

primeira vez em 1988, no interior da legislação norte-americana, como um 

importante elemento jurídico que, juntamente com outras leis, regulava os 

direitos dos cidadãos com deficiência nos Estados Unidos, colocando os 

recursos e serviços especializados providos pela Tecnologia Assistiva no 

sentido de favorecer a independência de vida dos indivíduos, uma vida 

produtiva e incluída no contexto social geral. 

O Comitê de Ajudas Técnicas (CAT), uma instância que estuda essa 

área do conhecimento no âmbito da Secretaria Especial dos Direitos Humanos 

da Presidência da República (SEDH/PR), da Coordenadoria Nacional para 

integração da Pessoa Portadora de Deficiência (Corde), considera a 

Tecnologia Assistiva como área de conhecimento que engloba não só 



produtos, como recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que 

tem, em comum, a finalidade de promover maior funcionalidade a seus 

usuários, com objetivo de possibilitar sua autonomia, independência e 

qualidade de vida e, desta forma, garantir sua inclusão social.  

A legislação brasileira apresenta, no Decreto 3.298 de 1999, a 

terminologia Ajudas Técnicas para se referir ao que, atualmente, denominamos 

Tecnologia Assistiva. As Ajudas Técnicas constituem-se em elementos que 

permitem realizar a compensação de limitações funcionais motoras, limitações 

sensoriais ou intelectuais, objetivando a superação de barreiras de 

comunicação e mobilidade, visando favorecer a inclusão dessas pessoas 

(BRASIL, 1999). 

Também o Decreto 5.296 de 2004, que regulamenta as Leis 

10.048/2000 e 10.098/2000, trata, em seu capítulo VII, das ajudas técnicas e 

descreve várias intenções governamentais. No artigo 61, o Decreto define 

ajudas técnicas como produtos, instrumentos, equipamentos ou tecnologia 

adaptados ou projetados para aumentar a funcionalidade de pessoas com 

deficiências ou mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia das mesmas 

(BRASIL, 2004). 

De acordo com Bersch e Machado (2012), em 16 de novembro de 2006, 

por meio da Portaria nº 142, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos – 

SEDH, da Presidência da República, instituiu o Comitê de Ajudas Técnicas – 

CAT. Esse Comitê reúne um grupo de especialistas brasileiros em tecnologia 

assistiva e representantes de órgãos governamentais em uma agenda de 

trabalho e tem por objetivos apresentar propostas de políticas governamentais 

e parcerias entre a sociedade civil e órgãos públicos referentes à área de 

tecnologia assistiva; estruturar as diretrizes da área de conhecimento e realizar 

levantamento dos recursos humanos que atualmente trabalham com o tema; 

detectar os centros regionais de referência, objetivando a  formação  de rede 

nacional integrada; estimular, nas esferas federal, estadual e municipal, a 

criação de cursos na área de tecnologia assistiva, bem como o 

desenvolvimento de outras ações, com o objetivo de formar recursos humanos 

qualificados e propor a elaboração de estudos e pesquisas, relacionados com o 

tema da tecnologia assistiva (BRASIL, 2007). 



Concluindo, Tecnologia Assistiva é toda e qualquer ferramenta, recurso 

ou processo utilizado com a finalidade de proporcionar maior independência e 

autonomia à pessoa com deficiência ou dificuldade. A abrangência do conceito 

garante que a Tecnologia Assistiva não se restringe somente a recursos em 

sala de aula, mas estende-se a todos os ambientes da escola, propiciando o 

acesso e a participação efetiva de todos os alunos e durante todo o tempo.( 

Rita Bersch/ Rosângela Machado) 

Para que se possa efetuar um estudo mais aprofundado sobre a  

Tecnologia Assistiva, torna-se fundamental entender e refletir como o conceito 

de Tecnologia Assistiva (TA) vem sendo percebido, aplicado, classificado e 

analisado ao longo do tempo, tanto em nível nacional quanto 

internacionalmente. 

Como já foi dito, existem vários termos para designar a Tecnologia 

Assistiva (TA), os termos mais utilizados são: Tecnologia de Apoio, Ajudas 

Técnicas, Tecnologia Assistiva. Com o objetivo de buscar uma uniformidade do 

termo em nosso país, o Comitê de Ajudas Técnicas da Secretaria dos Direitos 

Humanos –CAT/SEDH fez uma pesquisa internacional e nacional e constatou, 

em agosto de 2007, que o termo Tecnologia Assistiva (TA) é o mais adequado 

para a terminologia aplicada no Brasil. Assim, o CAT/SEDH adotou o termo 

tecnologia assistiva em todos os seus documentos e recomenda que o termo 

seja utilizado na formação de recursos humanos, nas pesquisas e nos 

referenciais teóricos brasileiros.  

Uma das justificativas da aprovação do nome Tecnologia Assistiva pelo 

CAT/SEDH se deu pela preferência nacional do termo em meio acadêmico,  

em organizações de pessoas com deficiência, em setores governamentais, 

institutos de pesquisas e no mercado nacional de produtos. Outro ponto 

relevante refere-se à que não existe um consenso internacional para a 

terminologia. Julgou-se, também, que o termo seria o mais apropriado para 

atender o objetivo do CAT/SEDH de propor a estruturação de diretrizes para a 

formulação de uma área de conhecimento. Houve, ainda, a recomendação de 

utilização do termo no singular, por se tratar de área de conhecimento. .( Rita 

Bersch/ Rosângela Machado, 2012) 

Como o termo Ajudas Técnicas ainda consta na legislação brasileira 

recomendou-se identificar as duas expressões, Ajudas Técnicas e Tecnologia 



Assistiva, como sinônimas e proceder a encaminhamentos possíveis para 

revisão de nomenclatura em instrumentos legais. 

O documento Educação em Tecnologias de Apoio para Utilizadores Finais: 

Linhas de Orientação para Formadores é bastante explícito quanto a isso: 

É importante ter, a partida, uma noção clara do termo Tecnologias de 
Apoio (TA), visto tratar-se de uma expressão chave predominante nas 
presentes Linhas de Orientação. Em primeiro lugar, o termo 
tecnologia não indica apenas objetos físicos, como dispositivos ou 
equipamentos, mas antes se refere mais genericamente a produtos, 
contextos organizacionais ou “modos de agir” que encerram uma 
série de princípios e componentes técnicos. Uma “tecnologia de 
acesso a transportes públicos”, por exemplo, não consiste apenas 
numa frota de veículos acessíveis (ex: autocarros com plataforma 
elevatória), mas engloba toda a organização dos transportes, 
incluindo controle de tráfego, implantação das paragens, informações 
e procedimentos de emissão/validação de bilhetes, serviços de 
clientes, formação do pessoal etc. Sem uma organização deste tipo, o 
simples veículo não ofereceria qualquer “transporte público”. Em 
segundo lugar, o termo de apoio é aplicado a uma tecnologia, quando 
a mesma é utilizada para compensar uma limitação funcional, facilitar 
um modo de vida independente e ajudar os idosos e pessoas com 
deficiência a concretizarem todas as suas potencialidades. (EUSTAT, 
1999b, In GALVÃO FILHO, 2009,p. 133) 

Os termos “recursos” e “serviços” fazem parte do conceito e da 

composição da Tecnologia Assistiva (TA) e ambos tem como objetivo ampliar 

as atividades funcionais de uma pessoa com deficiência, como um recurso 

facilitador, um instrumento ou um utensílio que, especificamente, contribui no 

desempenho da tarefa desejada.  

De acordo com Bersch e Machado: 

A composição da TA, engloba, portanto, não só artefatos ou 
instrumentos físicos, mas todas as ações implicadas, estratégias e 
metodologias, que possam contribuir para a ampliação da 
participação ativa e autônoma da pessoa com deficiência. Nesse 
sentido, os Serviços de TA devem disponibilizar conhecimentos para 
que seus usuários possam apresentar suas demandas funcionais e 
tomar a decisão sobre a melhor tecnologia que os apoiará na 
resolução dos problemas. (BERSCH/MACHADO, 2012, p.71) 

 

2.3.2 – CLASSIFICAÇÃO EM CATEGORIAS DA TECNOLOGIA ASSISTIVA. 

Existem documentos internacionais que organizam a Tecnologia 

Assistiva (TA) em categorias de acordo com os objetivos funcionais a que se 

destinam. 

De acordo com o Instituto de Tecnologia Social (ITS BRASIL) são 

utilizados três grupos para classificação dos recursos de acessibilidade: 



Adaptações físicas ou órteses, que são os aparelhos ou adaptações fixados 

e utilizados no corpo do aluno e facilitam sua interação com o computador; 

Adaptações de hardware, que são todos os aparelhos ou adaptações 

presentes nos componentes físicos do computador e nos periféricos ou mesmo 

quando os próprios periféricos, em suas concepções e construção, especiais e 

adaptadas. Softwares especiais de acessibilidade, que são os programas 

especiais de computador que possibilitam ou facilitam a interação do aluno com 

deficiência com a máquina. 

Bersch e Machado (2012) apresentam uma classificação de TA, por categorias, 

destacando que a sua importância está no fato de organizar a utilização, 

prescrição, estudo e pesquisa desses recursos e serviços, além de ofertar ao 

mercado focos específicos de trabalho e especialização. Segue-se uma 

classificação, com finalidade didática, com objetivo de esclarecer os 

profissionais da escola e orientar o trabalho dos professores do Atendimento 

Educacional Especializado (AEE).  

O texto a seguir , que se encontra no quadro, é cópia do livro Formação 

de Professores para o Atendimento Educacional Especializado-2012. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.1 AUXÍLIOS PARA A VIDA DIÁRIA E VIDA PRÁTICA  

 
Auxílios para a vida diária e vida prática‟ é uma categoria da TA que se refere aos 

materiais e produtos que facilitam o desempenho funcional de pessoas com deficiência 

em tarefas da vida cotidiana, tais como: vestir-se, alimentar-se, cozinhar, tomar banho. 

São exemplos de materiais e produtos os talheres modificados, utensílios 

domésticos que favorecem o preparo do alimento, roupas desenhadas para facilitar o 

vestir e o despir, abotoadores, entre outros. 

No contexto educacional, visando à inclusão dos alunos com deficiência, 

encontramos vários recursos que favorecem tarefas do cotidiano escolar, como escrever, 

apagar, manejar cadernos e livros, pintar, recortar, colar. Além do material escolar 

acessível ou adequado a condição do aluno, podemos criar jogos e atividades 

pedagógicas acessíveis e que valorizam as habilidades dos alunos. 

São exemplos de materiais escolares os engrossadores de lápis e canetas, as 

tesouras acessíveis, letras imantadas ou emborrachadas para escrita do aluno com 

deficiência física, entre outros. Vários recursos podem ser feitos com material de baixo 

custo ou sucatas.  

 

2.3.2.2 COMUNICAÇÃO AUMENTATIVA E ALTERNATIVA – CAA 

A CAA é destinada a atender pessoas sem fala ou escrita funcional ou com 

dificuldades entre sua necessidade comunicativa e sua habilidade em falar e/ou escrever. 

Os serviços e recursos da CAA são destinados as pessoas de todas as idades e que 

apresentam distúrbios da comunicação por diferentes causas, como a paralisia cerebral, 

autismo, deficiência mental, problemas respiratórios, 

Acidentes vasculares cerebrais, traumatismos cranianos, traumatismo medulares, 

outras doenças neuromotoras, apraxia oral, entre outras. Todos os sinais expressivos do 

usuário da comunicação alternativa são valorizados e ordenados para o estabelecimento 

de uma comunicação mais rápida e eficiente possível. Algumas estratégias simples 

facilitam a comunicação, como vocalizações, expressão facial, gestos, perguntas 

objetivas que requerem respostas Sim e Não, apresentação de objetos concretos, fotos 

ou símbolos para serem escolhidos representando mensagens. 

 

2.3.2.3 RECURSOS DE ACESSIBILIDADE AO COMPUTADOR 

O conhecimento e a aplicação da TA permitem que qualquer pessoa, 

independente de sua condição físico/funcional, tenha, por meio do computador, acesso à 

informação e a possibilidade de comunicar-se. A interface gráfica e os dispositivos de 

entrada e saída do computador são ferramentas valiosas que auxiliam as pessoas com 

deficiência em suas atividades escolares e de trabalho. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hardwares e softwares específicos ou adequações simples e de baixo custo 

possibilitam que uma pessoa com deficiência utilize o computador com autonomia. Em 

casos de fraqueza muscular, dificuldades de visão, falta de coordenação motora ou 

movimentação involuntária ou a impossibilidade de utilizar as mãos que dificultam ou 

impedem o acesso ao teclado, existem recursos que substituem o teclado 

convencional por teclados expandidos ou reduzidos, colmeias, teclados programáveis 

e teclados virtuais e com varredura; dependendo da situação do usuário. 

Da mesma forma, o mouse convencional pode ser substituído por acionadores 

diversos, ou software que controla o computador por comando de voz, entre outros. 

Pessoas com cegueira ou com baixa visão podem utilizar dispositivos de saída como 

os programas de leitores de tela, a impressora Braille, a linha ou display Braille, o 

software que faz o efeito lupa ou que utiliza cores contrastantes no monitor. Um 

computador com um software de OCR e síntese de voz instalada, conectado a um 

escâner e com placa e caixas 

 

2.3.2.4 SISTEMAS DE CONTROLE DE AMBIENTE 

Por meio de um controle remoto, as pessoas com limitações motoras, podem 

ligar, desligar e ajustar aparelhos eletroeletrônicos como a luz, o som, os televisores, 

os ventiladores; executar a abertura e fechamento de portas e janelas; receber e fazer 

chamadas telefônicas; acionar sistemas de segurança, entre outros comandos, 

localizados em seu quarto, sala, escritório, casa e arredores. 

 

2.3.2.5 PROJETOS ARQUITETÔNICOS PARA ACESSIBILIDADE 

Esta modalidade da TA tem por objetivo garantir que os ambientes sejam 

acessíveis a todos e, para isso, analisa suas condições e propõe um projeto de 

edificação ou de reforma que atende as diferenças humanas, eliminando as barreiras 

físicas. Para o desenvolvimento desses projetos arquitetônicos, é preciso um 

conhecimento das necessidades específicas de cada tipo de deficiência: motora, 

sensorial, cognitiva ou múltipla. 

 

2.3.2.6 ÓRTESES E PRÓTESES 

As próteses são peças artificiais que substituem partes ausentes do corpo. As 

órteses são recursos colocados junto a um segmento do corpo, garantindo-lhe um 

melhor posicionamento, estabilização e/ou função. As próteses e órteses são, 

geralmente, confeccionadas sob medida e servem no auxílio de mobilidade, de funções 

manuais (escrita, digitação, utilização de talheres, manejo de objetos para higiene 

pessoal), correção postural, entre outros. 

 

 

 

 



BERSCH Rita; Rosângela MACHADO. Classificação em Categorias da TA. In: SILUK, 
Ana Claudia Pavão; (Org.) Formação de Professores para Atendimento Educacional 
Especializado.  2 ª ed. Santa Maria: Biblioteca Central da UFSM, 2012. 
 

 

2.3.2.7 ADEQUAÇÃO POSTURAL 

Ter uma postura estável e confortável é fundamental para que uma pessoa 

consiga um bom desempenho funcional. A realização de qualquer tarefa fica difícil 

quando se está inseguro em relação a possíveis quedas ou sentindo desconforto. 

Desse modo, um projeto de adequação postural diz respeito à seleção de recursos que 

garantam posturas alinhadas, estáveis e com boa distribuição do peso corporal. 

 

2.3.2.8 AUXÍLIOS DE MOBILIDADE 

A mobilidade pode ser auxiliada por bengalas, muletas, andadores, 

carrinhos,cadeiras de rodas manuais ou motorizadas, scooters e qualquer outro 

veículo, equipamento ou estratégia utilizada na melhoria da mobilidade pessoal. 

 

2.3.2.9 AUXÍLIOS PARA PESSOAS COM CEGUEIRA OU COM BAIXA VISÃO 

O auxílio para pessoas com cegueira ou com baixa visão podem ser 

encontrados nos equipamentos que visam à independência de seus usuários na 

realização de tarefas como: consultar o relógio, usar calculadora, verificar a 

temperatura do corpo, identificar se as luzes estão acesas ou apagadas, cozinhar, 

identificar cores e peças do vestuário, verificar pressão arterial, identificar chamadas 

telefônicas, escrever, entre outros. Inclui, também, auxílios ópticos: lentes, lupas e 

telelupas; softwares leitores de tela, leitores de texto, ampliadores de tela; hardwares 

como as impressoras Braille, lupas eletrônicas, linha Braille (dispositivo de saída do 

computador com agulhas táteis) e agendas eletrônicas. 

 

2.3.2.10 AUXÍLIOS PARA PESSOAS COM SURDEZ OU COM DEFICIÊNCIA 

AUDITIVA 

Nesta modalidade, estão incluídos recursos como: as próteses auditivas; 

equipamentos de amplificação de som via FM; telefones com teclado – teletipo (TTY); 

sistemas com alerta tátil-visual, sinalizando sons de campainhas; telefones; sirenes; 

despertador por vibração e telefone celular para recebimento e emissão de texto, entre 

outros. 

 

2.3.2.11 ADEQUAÇÕES EM VEÍCULOS 

As adequações em veículos são visualizadas nos recursos que possibilitam 

uma pessoa com deficiência física dirigir um automóvel ou que facilitam o embarque e 

desembarque, como elevadores para cadeiras de rodas (utilizados nos carros 

particulares ou de transporte coletivo). Há, também, exemplos de adequação em 

veículos em serviços de autoescola para pessoas com deficiência. 

 

 
 
 

 

 



4º Encontro 
 

No 4º encontro, os professores serão recebidos com uma mensagem 

afixada em um bombom, e será apresentado em data show  a Classificação em 

categorias da TA com imagens, do CD do livro Formação de Professores para 

o Atendimento Educacional Especializado, Santa Maria 2012, autoras: Rita 

Bersch e Rosângela Machado . 

No mesmo CD trabalhar com o texto ”A EQUIPE”, página 87 à 89 e o 

texto “A TA e o professor de AEE”, página 89. Após leitura juntar duas 

equipes para fazer uma síntese dos textos estudados e abrir um momento para 

debates e reflexões. 

Encerrar as atividades com a apresentação do vídeo intitulado 

“Tecnologia Assistiva”. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=LR_ta6kNCAE. Acesso em: 26 Nov. 2014. 

 

5º  Encontro 

 

No 5º encontro será apresentado um vídeo denominado “Tecnologia 

Assistiva”. Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=WEF-PvLC_QE. 

Acesso em: 26 Nov. 2014 

 

ATIVIDADES: 

 

-Reflita sobre a importância das Tecnologias Assistivas na escola. 

-Comente com o grupo a sua opinião sobre o uso da TA na escola. 

 

Após o intervalo, será trabalhado o texto: “A TA e a Escola” , que será 

apresentado  em data show, disponível no CD do livro “Formação de 

Professores para o Atendimento Educacional Especializado”, Santa Maria 

2012, autoras: Rita Bersch e Rosângela Machado, página 94 à 97. 

 

Após leitura  do mesmo comente com o grupo sobre: 

- Você concorda com as sugestões do autor sobre as investigações com 

o instrumento denominado SETT? 

https://www.youtube.com/watch?v=LR_ta6kNCAE
http://www.youtube.com/watch?v=WEF-PvLC_QE


-Quais são as etapas citadas no texto como importantes no processo de 

implementação da TA na escola? 

 

3. O USO DA TECNOLOGIA ASSISTIVA COMO RECURSO PARA O 

ACESSO E O SUCESSO NA APRENDIZAGEM DOS EDUCANDOS. 

 

3.1 Objetivos pedagógicos 

 

- Reconhecer as Tecnologias Assistivas como recursos e serviços que 

contribuem para o sucesso e acesso na aprendizagem do aluno com 

deficiência intelectual. 

-  Conhecer as possibilidades de utilização pedagógica das Tecnologias 

Assistivas, com ênfase no uso de Softwares especiais. 

 

3.2 Duração – 12 Horas 

 

3.3 Conteúdos 

 

3.3.1 – A TECNOLOGIA ASSISTIVA NA MEDIAÇÃO DOS PROCESSOS 
INCLUSIVOS 
 

 

Neste capítulo vamos nos aprofundar na reflexão acerca da educação 

inclusiva e da importância das Tecnologias Assistivas, bem como no 

conhecimento, adaptações e possibilidades de utilização pedagógica. 

A educação é também onde decidimos se amamos nossas crianças o 
bastante para não expulsá-las a seus próprios recursos e tampouco 
arrancar de suas mãos a oportunidade de empreender alguma coisa 
nova e imprevista para nós, preparando-as, em vez disso e com 
antecedência, para a tarefa de renovar um mundo comum. (Hanna 
Arendt)  

A Constituição garante a todos o direito à educação e ao acesso à 

escola. O direito de todos a uma escola de todos e para todos, sem exclusão, 

preconceito e discriminação e, nesse sentido, o processo de educação 

inclusiva transformou a área da educação especial. Assim como outros países, 

o Brasil trabalha pela construção de um sistema educacional inclusivo, 

buscando garantir o acesso e a permanência de todos nas escolas, com 



possibilidades de apropriação dos conhecimentos, independente de 

dificuldades ou deficiências e esse é um dos fatores que nos faz refletir sobre 

as possibilidades da Tecnologia Assistiva para enfrentar as dificuldades que 

surgem na perspectiva da educação inclusiva (BERSCH e MACHADO,2012). 

De acordo com Galvão Filho (2009), na área educacional a TA vem se 

tornando, cada vez mais, uma ponte para a abertura de novos horizontes nos 

processos de ensino-aprendizagem e desenvolvimento de alunos com 

deficiência até bastante severos. Como faz notar Bersch, a “aplicação da 

Tecnologia Assistiva na educação vai além de simplesmente auxiliar o aluno a 

„fazer‟ tarefas pretendidas. Nela, encontramos meios de o aluno „ser‟ e atuar de 

forma construtiva no seu processo de desenvolvimento” (BERSCH, 2006, p. 

92).  

Quando falamos em TA na escola, estamos falando em alternativas de 

superação, de sair da situação de incapacidade e procurar novas alternativas e 

formas de enfrentar as dificuldades que cada caso imprime na realidade da 

escola. Trata-se de trabalhar com a inovação, de dispor de recursos de 

acessibilidade, criar maneiras concretas de neutralizar as barreiras causadas 

pela deficiência e inserir esse indivíduo no ambiente para aprendizagem e o 

desenvolvimento, proporcionados pela cultura. (BERSCH e MACHADO, 2012) 

De acordo com Siluk e Pavão (2012, p. 19), a tecnologização e 

informatização da sociedade colocam o conhecimento e a informação em 

posição privilegiada como fonte de poder e de valor e provoca profundas 

alterações na organização do trabalho e nas modalidades de aprendizagem. 

Desta forma, a educação também é afetada por esse processo e precisa 

adaptar-se às exigências advindas dessa nova sociedade. 

São muitos os desafios a serem superados para que possamos fazer 

uso da Tecnologia Assistiva e todas as adaptações necessária em nossa 

escola. É preciso investir no aperfeiçoamento do currículo, na qualificação dos 

professores para atuarem com recursos tecnológicos mais adequados para o 

processo de ensino-aprendizagem, fazer parcerias educacionais e financeiras 

para encontrar as melhores soluções e ferramentas tecnológicas para 

transformar a educação da pessoa com deficiência intelectual. 

Como faz notar Bersch e Machado (2012), a Tecnologia Assistiva (TA) 

representa, na escola, um campo de atuação do Atendimento Educacional 



Especializado (AEE) que organiza e disponibiliza os seus serviços e recursos 

na sala de recursos multifuncional. Para implementação da TA, no contexto 

educacional, necessitamos de criatividade e disposição para encontrarmos as 

alternativas adequadas a cada situação.  

Zabala (2006) reflete sobre a subutilização, abandono e falta de 

conhecimentos dos professores sobre a TA a ser utilizada pelos alunos na 

escola. Propõe, então, um instrumento denominado SETT , que é uma 

abreviação de STUDENT (aluno), ENVIRONMENT (ambiente), TASK (tarefa), 

e TOOLS (ferramenta). O SETT considera, em primeiro lugar, o aluno, o 

ambiente e as tarefas exigidas para a participação ativa do aluno nesse 

ambiente e, finalmente, define as ferramentas necessárias para o aluno realizar 

estas tarefas. O autor sugere que se realize uma investigação, verificando o 

que é necessário o aluno fazer e quais são as necessidades especiais desse 

aluno.  

Quanto ao ambiente, verificar os materiais e equipamentos disponíveis, 

como é a disposição física do ambiente, se existem preocupações especiais, 

como é a organização instrucional, se existem possibilidades de alterações e 

mudanças, quais apoios estão disponíveis para o aluno e quais os recursos 

que estão disponíveis para as pessoas que apoiam os alunos. (BERSCH e 

MACHADO, 2012) 

Quanto à tarefa, verificar que tarefas são realizadas no ambiente, que 

atividades fazem parte do currículo do aluno, quais os elementos críticos das 

atividades, como as atividades poderão ser modificadas para atender as 

necessidades do aluno e como a tecnologia poderá apoiar a participação ativa 

do aluno nas atividades (BERSCH e MACHADO, 2012). 

Em relação às ferramentas, deve-se verificar que opções de tecnologia 

devem ser consideradas para o desenvolvimento de um sistema para o aluno 

que possui determinadas capacidades e necessidades e que estratégias 

podem ser utilizadas para incrementar o desempenho escolar, além de verificar 

as ferramentas que poderão ser experimentadas com o aluno no ambiente. 

(BERSCH e MACHADO, 2012). 

De acordo com Bersch e Machado (2012), os professores devem 

compreender que existem muitas possibilidades de recursos de acessibilidade 

que permitem ao aluno com deficiência participar das atividades escolares e 



interagir com o professor e colegas de turma, e em todos os ambientes em que 

se fizer necessário (escola, contexto familiar, comunidade). 

A TA surge como instrumento fundamental para intervenção pedagógica, 

existe um número incontável de possibilidades de recursos conforme a 

necessidade específica de cada aluno, cabendo ao professor buscar esses 

recursos e adaptá-los em sua prática diária, para que compensem ou reduzam 

as limitações, não só dos alunos, mas em seu ambiente físico e social. Como 

alerta Bersch: 

Um atendimento completo de TA só ocorre quando é oferecido ao 
usuário um segmento adequado. Este seguimento envolve ajustes, 
treinamentos, adequações, personalizações, adaptação ao 
crescimento e à mudança da condição física, e busca por novas 
oportunidades de atividade pessoal, que por sua vez geram novas 
necessidades, as quais podem ou não requerer novos recursos 
tecnológicos. (BERSCH, 2008, p. 16) 

De acordo com Bersch (2008), os serviços de Tecnologia Assistiva são 

geralmente de característica multidisciplinar e devem envolver profundamente 

o usuário da tecnologia e sua família, bem como profissionais de várias áreas, 

já envolvidos no atendimento deste aluno. Outros profissionais como os 

fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e psicólogos poderão 

auxiliar os professores na busca da resolução de dificuldades do aluno com 

deficiência. 

Enfim, é o professor o grande responsável pelo uso da TA na escola e 

na sua prática pedagógica, é ele que identifica as barreiras que seu aluno 

enfrenta na participação e acesso as atividades escolares, e busca as 

alternativas que esses recursos oferecem, para eliminar ou minimizar essas 

barreiras, garantindo assim uma melhor participação de seu aluno na escola, 

no contexto familiar e na comunidade. 

 

6º  Encontro 

 

No sexto encontro vamos conhecer e nos aprofundar nos recursos da 

TA sobre Softwares para Comunicação Alternativa, que permitem a 

comunicação por meio de símbolos, imagens, textos ou síntese de voz, no 

computador. Os mais conhecidos e utilizados são os softwares para a 

construção de pranchas de comunicação. 



Apresentaremos alguns vídeos para o conhecimento dos mesmos. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=AtX3vnWjn4M. Acesso em 26 Nov. 

2014. 

 

7º Encontro 

  

No 7º encontro vamos trabalhar com o Software Vox4all, adquirido pela 

escola para implementação deste projeto PDE. 

Será apresentado para o grupo de forma explicativo em texto no 

Datashow e em vídeo de apresentação, e em seguida todos os participantes do 

curso irá manusear o tablete para conhecer melhor o Software Vox4all. 

 Vox4all® é a aplicação de comunicação aumentativa e alternativa para 

o seu tablet ou smartphone para poder comunicar com mobilidade. Este 

software ajuda crianças, jovens e adultos a comunicar seja por impossibilidade 

na fala ou dificuldades de discurso. Com o Vox4all® tem ao seu dispor 

múltiplas funcionalidades ajustáveis a cada utilizador (usuário). Esta app 

oferece-lhe:  

 Número ilimitado de grelhas e células personalizadas com 

imagens, símbolos, fotografias, texto, voz e diferentes cores 

 Grelhas de comunicação de acordo com as necessidades 

terapêuticas ou contextualizadas com o ambiente onde o utilizador está 

inserido. 

 Gravação de voz, criando laços de proximidade entre o utilizador, 

ou por uma voz sintetizada de elevada qualidade. 

 Sintetizador de voz (TTS) incorporado (*). 

 Biblioteca de símbolos Symbolinc e possibilidade de utilizar 

gratuitamente os símbolos ARASAAC. 

 4 Idiomas disponíveis - Português (PT), Português (BR), Inglês 

(EN) e Espanhol (ES). 

 Menu de resposta rápida “Sim/Não”. 

 Personalização do tempo de toque. 

 Varrimento. Possibilidade de escolher entre dois modos: direto ou 

inverso; 

 Criação de grelhas multilíngues com vozes de diferentes idiomas; 

https://www.youtube.com/watch?v=AtX3vnWjn4M


 Ajuda simples e intuitiva. 

(*) Estão disponíveis várias vozes da Acapela para compra dentro da 

aplicação – versão iOS  

(*) Disponível 1 voz Acapela + vozes instaladas no seu dispositivo – versão 

Android 

 

Vídeos de apresentação o Software Vox4all. Disponíveis em: 

https://www.youtube.com/watch?v=akeHCdO8NxU. 

https://www.youtube.com/watch?v=JuoiAEE8qXA. 

https://www.youtube.com/watch?v=TrsaLUA7DXE. Acesso em 20 Nov. 2014. 

 

8º Encontro 

 

No 8º encontro vamos fazer uma síntese de todo o curso, elencar como 

os nossos alunos poderão se beneficiar das TA, e mais precisamente com a 

implementação do uso do Software Vox4all. 

Para finalizar todos farão uma relação dos pontos positivos e negativos 

para a implementação das Tecnologias Assistivas na nossa escola, e juntos 

traçaremos metas e objetivos para que o uso das TA seja realidade na Escola 

19 de Junho- APAE de Pérola. 

 

PARA SABER MAIS... 

 
Softwares Especiais- Jordi Lagares: http://www.xtec.cat/~jlagares/f2kesp.htm  
Softwares Especiais- http://www.acessibilidade.net/ 
Softwares Especiais- 
HeadMouse: http://robotica.udl.cat/catedra/headmouse/version30/headmouse3
por.htm 
Softwares Especiais- HeadDev: http://www.ajudas.com/prdVer.asp?id=188  
Softwares Especiais- DOSVOX (UFRJ): http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox/ 
Softwares Especiais- Projeto microFênix 
(UFRJ): http://intervox.nce.ufrj.br/microfenix/  
Softwares Especiais- http://www.saci.org.br/?modulo=akemi&parametro=3847 
Softwares Especiais- Manuais 
diversos: http://www.renapi.gov.br/acessibilidade/manuais 
Tecnologia Assistiva: http://www.galvaofilho.net/#pesquisa  
Tecnologia Assistiva: http://www.assistiva.org.br/ 
Tecnologia Assistiva: http://www.ajudas.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=akeHCdO8NxU
https://www.youtube.com/watch?v=JuoiAEE8qXA
https://www.youtube.com/watch?v=TrsaLUA7DXE
http://www.xtec.cat/~jlagares/f2kesp.htm
http://www.lagares.org/
http://www.lagares.org/
http://www.acessibilidade.net/
http://www.acessibilidade.net/
http://robotica.udl.cat/catedra/headmouse/version30/headmouse3por.htm
http://robotica.udl.cat/catedra/headmouse/version30/headmouse3por.htm
http://www.ajudas.com/prdVer.asp?id=188
http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox/
http://intervox.nce.ufrj.br/microfenix/
http://www.saci.org.br/?modulo=akemi&parametro=3847
http://www.renapi.gov.br/acessibilidade/manuais
http://www.galvaofilho.net/#pesquisa
http://www.assistiva.org.br/
http://www.ajudas.com/


Tecnologia Assistiva: http://www.ceapat.org/ 
Comunicação Alternativa: http://www.c5.cl/ieinvestiga/actas/ribie98/111.html 
Comunicação 
Alternativa: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/ajudas_tec.pdf  
Comunicação Alternativa- 
Plaphoons: http://www.renapi.gov.br/acessibilidade/manuais/tsa/plaphoons.pdf 
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