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Abstract. The goal of this paper is to report the activities performed in the school 

Especial Irmã Benigna, located in Patos, Brazil, regarding the usual expectations 

of visually impaired students in the usage of information technology as a tool to 

assist in overcoming several of their difficulties. In this paper, we present relevant 

research data and a description of the performed activities, as well as a reflection 

on the possibility to include visually impaired people both socially and digitally. 

As a result, we observed significant cognitive development of the students 

attending the school, by understanding the process of leveraging technology to 

overcome the difficulties, adopting methodologies aimed at the exchange of 

information and cooperation to overcome the barriers. 

Resumo. O objetivo deste artigo é relatar atividades desempenhadas na escola 

Especial Irmã Benigna localizada em Patos-PB, acerca das expectativas 

habituais de alunos com limitações visuais em utilizar a tecnologia da informação 

como ferramenta auxiliadora na superação de suas dificuldades. O trabalho 

apresenta dados importantes sobre a pesquisa realizada e uma descrição das 

atividades observadas, bem como uma reflexão da possibilidade em inserir 

digitalmente e socialmente deficientes visuais. Como resultado, observamos o 

desenvolvimento cognitivo e significativo dos alunos atendidos pela escola, por 

meio da compreensão do processo de inclusão da tecnologia para superar as 

dificuldades, adotando metodologias que visam à troca de informação e da 

cooperação para superar as barreiras. 

1. Introdução 

Desde um simples celular a um moderno computador, as novas Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TICs) possibilitam uma melhor interação entre os usuários, facilitando a 

aprendizagem. Já inseridas no cotidiano de milhares de pessoas e para diversas finalidades, 

na educação, essas ferramentas permitem a criação de novos métodos de aprendizagem e 

abordagens pedagógicas ao aluno. O processo de ensino-aprendizagem, auxiliado pelas 

TICs, potencializa o ensino de tal forma que amplia as possibilidades de inclusão digital e 

social nas escolas, principalmente para alunos com necessidades educativas especiais. 

A utilização da tecnologia na educação, e mais especificamente o uso do 

computador como ferramenta pedagógica, é necessária para promover a inclusão digital e 



 

social de pessoas com necessidades educativas especiais. Nesse caso, essas tecnologias 

podem ser utilizadas como Tecnologias Assistivas e softwares abertos, que podem ser 

definidos como “qualquer ferramenta ou aparato tecnológico com a finalidade de 

potencializar as habilidades de pessoas que possuem limitações sensoriais ou físicas, 

promovendo, portanto, uma maior independência do indivíduo.” [Rezende, 2005 p. 30]. 

Esta pesquisa se justifica pela importância de se construir respostas para as políticas 

educacionais destacadas e observadas na escola Especial Irmã Benigna, bem como pelo seu 

empenho específico na construção da inclusão para pessoas com deficiência visual através 

da informática. De acordo com as experiências observadas, averiguamos, dentre outras 

expectativas, a utilização das tecnologias assistivas pelo aluno, deslumbrando a sua 

autonomia e independência, bem como a construção do seu conhecimento, e sua 

conseguinte inclusão no meio social. 

2. Trabalhos relacionados 

As dificuldades enfrentadas por pessoas com baixa visão, com relação aos potenciais 

efeitos negativos no processo de aprendizagem, expandem a essência em aplicar 

tecnologias assistivas como ferramentas de apoio para minimizar esses problemas. Nesse 

sentido, [Tavarayama, 2011] aborda uma reflexão em torno do uso dos recursos 

tecnológicos na educação especial, especificamente no atendimento educacional 

especializado e a elaboração de um plano de aula orientado para o atendimento de alunos 

com baixa visão. Entretanto, a integração e aplicação das mídias no processo educativo em 

crianças portadoras de deficiência física não são suficientes: para [Izidório, 2005] existe 

uma necessidade na capacitação dos professores e os papéis por eles desenvolvidos. 

[Istabel, Moro e Santarora, 2005] descrevem uma experiência sobre a aplicação de 

ferramentas em ambiente digital que possibilita a interação entre as pessoas com deficiência 

visual e a inclusão social e digital. Esta perspectiva permite que o incluído tenha autonomia 

na realização de atividades diárias e sua integração em ambientes diferenciados de 

comunicação, sem a necessidade da intervenção de um formador. 

3. Metodologia Científica 

3.1 Referencial Teórico 

3.1.1 Pessoas com necessidades especiais de limitação visual 

Pessoas com deficiência geralmente enfrentam algumas dificuldades ao ingressarem nas 

escolas, seja por dificuldades de natureza física, sensorial, cognitiva ou até mesmo por 

serem vítimas do preconceito que ainda está arraigado na sociedade. Para tentar amenizar 

essas dificuldades, a inclusão é o principal processo de mudança, cada vez mais urgente e 

importante, em que a escola passa a ser o primeiro lugar onde essa transformação precisa 

acontecer. 

De acordo com [Estabel, Moro e Santarosa 2005], no Brasil, cerca de 14,5% da 

população é formada por pessoas portadoras de necessidades especiais. No que tange à 



 

deficiência visual, cerca de 6,5 milhões de pessoas têm alguma deficiência desse tipo, 

sendo desses 528.624 incapazes de enxergar inteiramente. Além disso, estima-se que até 

2020 o número de deficientes visuais no mundo pode dobrar. 

A definição de deficiência visual é complexa, devido às diferentes variedades e 

intensidades de comprometimento das funções visuais. Enquanto a cegueira total, quando 

há perda total da visão, levando à necessidade de usar o sistema Braille como meio de 

leitura e escrita, pode ser entendida como uma categoria em si, pessoas com baixa visão, 

quando há comprometimento do funcionamento visual, podem ler textos de forma 

impressa, uma vez que eles sejam ampliados ou que se faça uso de recursos ópticos 

especiais.  

A cegueira pode tanto ocorrer desde o nascimento, como ser posteriormente 

adquirida em decorrência de problemas orgânicos ou acidentais. Conforme a [Fundação 

Dorina Nowil para cegos 2011], em seu relatório anual, a cada 5 (cinco) segundos, 1 (uma) 

pessoa se torna cega no mundo. Cerca de 90% das ocorrências desses casos se dá nos países 

emergentes e subdesenvolvidos. As principais causas no Brasil são: catarata, glaucoma, 

retinopatia diabética, cegueira infantil e degeneração macular. A perda da visão não 

significa especificamente uma vida dependente e improdutiva, pois, com tratamento e 

atendimento educacional adequado, é possível superar a dificuldade. 

As implicações da deficiência visual são diversas. De acordo com [Lopes, Kitadai, 

Okai 2004], cerca de 80% de tudo que percebemos chega ao cérebro através da visão, 

agindo como estímulos que produzem a percepção da aprendizagem e que são 

fundamentais no desenvolvimento de funções tais como locomoção e mobilidade. Tal 

desenvolvimento é seriamente comprometido quando se perde a visão precocemente, ou no 

caso de já se ter nascido cego.  

Neste cenário, a acessibilidade surge e é de fundamental importância, pois permite 

uma melhor qualidade de vida e a participação dos portadores de necessidades especiais em 

atividades do meio social. De acordo com [Mari 2011] “a acessibilidade pode ser entendida 

como a possibilidade de acesso de pessoas com necessidades especiais, de forma autônoma 

e segura, ao meio físico social (público ou coletivo), ao transporte e a comunicação e 

informação”. Ora, uma das principais preocupações com acessibilidade nos dias de hoje 

encontra-se na adaptação e transformação do espaço físico. Embora entendamos que tal 

tendência seja fundamental, acreditamos também ser necessário promover uma mudança 

maior, de mentalidade e de educação. São necessárias pessoas capacitadas, que operem 

adequadamente equipamentos tais como rampas, meio físico adaptado e tecnologias que 

auxiliem na superação destas necessidades.  

Esta realidade torna o ensino de crianças e jovens com necessidades especiais um 

verdadeiro desafio. Há um alto grau de insegurança dos professores, que muitas vezes não 

têm formação ou recursos suficientes para dar apoio no atendimento a esse público 

[Bibiano e Fernandes 2011]. No entanto, apesar de lenta e ainda desigual, gestores 

preocupados com a questão, buscam melhorias nas condições de trabalhos dos professores 

que também passam a atuar em conjunto com a família e profissionais da AEE 

(Atendimento Educacional Especializado). Com recursos adequados, como um lápis 



 

adaptado a um software, e usados de forma correta, é possível que esse processo (Professor 

+ Profissionais da AEE + Família + Informática) seja um grande parceiro do aluno na 

inclusão. 

Ao incluir digitalmente os alunos, adequando o currículo a necessidade de cada um, 

é presumível que se ampliem as possibilidades do aluno em realizar atividades propostas 

em sala. Assim, “na sociedade da informação, a acessibilidade ao conhecimento digital 

permitindo ao incluído digital maximizar o tempo e suas potencialidades. A informática 

representa mais que um domínio de uma linguagem; é também um suporte para melhorar as 

suas condições de vida” [Santos e Sousa 2011].  A utilização da informática na sociedade 

inclusiva promove mudanças no comportamento do aluno, na forma de pensar e de agir. A 

partir do uso da informática nas aulas, se torna possível difundir o conhecimento do aluno 

em larga escala de transmissão.  

3.1.2 Ambiente de aprendizado e superação das dificuldades visuais através TICs 

As TICs são vistas como ferramentas de apoio para professores e alunos. Aplicá-las no 

ensino especial significa dar uma reestruturação no processo de ensino-aprendizagem, 

aprimorando o desenvolvimento do raciocínio lógico dos portadores de deficiência, 

revendo novas formas de transmissão e de assimilação do conhecimento, e inserindo-os 

nesse mundo globalizado. 

O acesso de pessoas portadoras de deficiência visual ao mundo das novas TICs é 

necessário para a inclusão no meio social, visando o desenvolvimento de suas habilidades e 

da superação de seus limites. Conforme [Tavarayama, 2011] e [Silveira, Heidrich, Bassani 

2007], a influência das tecnologias no auxilio especializado de deficientes visuais é 

compensadora na afinidade, na relação e na comunicação das pessoas com ou sem 

necessidades especiais. Para que o deficiente visual sinta-se incluído digitalmente, é 

indispensável que se tenha recursos que permitam a acessibilidade a partir de atividades 

que envolvam o uso de produtos, serviços, informação e tecnologias. 

O acesso digital e social para as pessoas com deficiência visual pode acontecer de 

maneira mais fácil, através da utilização das TICs amparadas nas tecnologias assistivas e 

adaptativas, que são recursos tecnológicos que contribuem para adequar ou ampliar as 

habilidades de pessoas com algum tipo de deficiência. Para [Izidório 2005], essas 

tecnologias assistivas consistem de todos os recursos que contribuem para a independência 

dos deficientes e estão divididas em quatro categorias: acessibilidade física, acessibilidade 

ao computador, acessibilidade a internet, apoio educativo e comunicação. Cada uma dessas 

categorias oferece diversos recursos que, se forem usados, facilitam a aprendizagem do 

aluno, independentemente da deficiência. 

Reforçando estas definições sobre as tecnologias assistivas, [Rezende 2005] 

considera que o principal objetivo da tecnologia assistiva e adaptativa é conceder aptidão 

física e inserção social ao portador de deficiência autonomia. Assim, podem ser 

consideradas ferramentas representantes destas tecnologias desde um artefato simples a um 

complexo sistema computadorizado que proporcione melhoria na intercomunicação, 

estabilidade e melhoria de habilidades frente ao aprendizado. 



 

Sendo assim, a tecnologia da informação passa a ser uma linguagem simbólica em 

todas as suas variantes, mediadora do conhecimento. No entanto, para que o professor 

possa propor boas situações de aprendizagem, assumindo como instrumento facilitador de 

seus alunos na busca de soluções, é preciso levantar questionamentos necessários para 

compreensão das dificuldades do aluno, e que se construam nesse processo novas didáticas. 

Esta atuação é defendida por [Vygotsky 1999], ao comentar que o aprendizado inclui a 

interdependência dos indivíduos envolvidos no processo de ensino-apredizagem, cujas 

participantes são aquele que aprende, o que ensina e a relação entre essas pessoas. 

3.2 Campo da Pesquisa 

A coleta de dados foi realizada através de visitas à escola Especial Irmã Benigna, a partir da 

observação das aulas ministradas no laboratório multifuncional de Informática e 

principalmente do relacionamento entre professor e aluno. Ainda foram aplicadas 

entrevistas para diagnosticar a escola, o laboratório e as atividades realizadas em sala de 

aula durante o processo de apropriação das TICs. 

3.3 Situação Problema 

O presente trabalho consiste em um estudo de caso descritivo, enfatizando o processo de 

ensino-aprendizagem e o conhecimento relativo às pessoas com deficiência visual. Este 

estudo busca atentar ao contexto destas pessoas e às experiências vivenciadas pelos 

deficientes com o uso das TICs, apoiando-se nas tecnologias assistivas e softwares abertos, 

conforme as suas necessidades. Com isso, pretendemos avaliar como se dá a acessibilidade 

de tais sujeitos às ferramentas tecnológicas e apropriação das TICs, com vistas à inclusão. 

4. Análises e Resultados 

Nessa seção, relatamos as experiências observadas no laboratório de informática, não 

apenas relacionadas ao uso das TICs em aula, mas procurando relacionar como ela propicia 

a distribuição do conhecimento em tempo integral no desenvolvimento do aluno.  

A escola Especial Irmã Benigna possui 26 alunos matriculados na educação 

especial, estando esses alunos divididos nos turnos manhã e tarde, com turmas de 

atendimento a alunos com deficiência visual, auditiva, mental e síndrome de down. 

Para a gestora escolar, o compromisso da escola é socializar o aluno, trabalhando 

em grupo, promovendo oficinas, aulas de LIBRAS, informática, Braile e atividades de vida 

diária procurando valorizar as diferenças e as potencialidades de cada um. Embora o 

principal desafio, segundo a gestora, seja sensibilizar a sociedade para lidar com as 

diferenças, ainda assim, através do desenvolvimento psicomotor e afetivo, os alunos 

atendidos se superam e tentam levar uma vida como a de qualquer outra pessoa. 

A escola possui equipamentos diferenciados que realizam uma comunicação com o 

usuário no apoio técnico e pedagógico. Ferramentas tais como uma calculadora adaptada 

(Soroban) e computadores com software acessível (Dosvox) são tecnologias usadas para dar 

qualidade no processo de ensino-aprendizagem dos alunos atendidos na escola. Assim, de 



 

acordo com as ideias apresentadas por [Alvernaz, Elia, Borges 2011], o computador é uma 

ferramenta indispensável no desenvolvimento das habilidades de pessoas com deficiência 

visual, tanto nas áreas educacionais, como nas profissionais. O emprego útil de um 

instrumento de informática adequado tem um impacto considerável e positivo na qualidade 

de vida dessas pessoas, tornando possível o acesso amplo a informação e comunicação, 

sendo necessário que o primeiro contato com o computador seja uma atividade de 

reconhecimento do teclado. Para os usuários, essa atividade torna-se de imediato uma 

enorme barreira, pois muitos não sabem como proceder ou se orientar. 

Um dos primeiros questionamentos que fizemos durante a observação foi sobre o 

ambiente em que o deficiente visual atua - o teclado. Perguntamos se era especial, com 

marcação Braile. O professor de informática relatou que um teclado desse porte não seria a 

solução, pois se o aluno fosse atuar em outro ambiente, ou seja, em outro computador, eles 

não se sentiriam à vontade, nem mesmo incluídos. Ou seja, se concluiu que colocar 

marcações no teclado em certas teclas consideradas importantes, ou colar uma fita adesiva 

para ampliar uma letra para o aluno com baixa visão não são soluções adequadas. Também 

não seria uma boa solução decorar o teclado: essas metodologias forçam o aprendizado. 

Neste contexto, surgiram os softwares como Dosvox e o Jaws, ambos utilizados no 

laboratório da escola observada. Eles agem como ferramentas de apoio, que sintetizam o 

nome das teclas quando pressionadas. Esta função, porém, não tem o propósito de oferecer 

uma metodologia de aprendizagem, serve apenas para driblar as dificuldades. 

Nessa linha de raciocínio, para permitir acessibilidade aos usuários com limitações 

visuais, é necessário o uso de software para leitura de tela ou sintetizador de voz. De acordo 

com [Torres, Mazzoni, Alves 2000, p.89], “quanto aos documentos a serem consultados, 

utilizando-se sistemas de leitura de tela, é importante que seja verificada a estrutura dos 

documentos, sob o aspecto do agrupamento das informações e também sob a compreensão 

do significado dos elos”. Entretanto, não foi possível verificar o comportamento das pastas 

dos computadores no laboratório de informática, devido a um problema de hardware 

decorrente do compartilhamento de HD entre todas as maquinas, fazendo com que o 

caminho escolhido na navegação do hipertexto fosse sempre o mesmo, em qualquer 

situação. Também não foram encontrados vários softwares adaptados que poderiam ser 

utilizados, entre eles, leitores de tela com síntese de voz, desenvolvidos para usuários 

cegos, que possibilitam a navegação na internet, o uso do correio eletrônico, o 

processamento de textos, de planilhas e de outros aplicativos operados por meio de 

comandos de teclado que dispensam o uso do mouse. 

Diante do exposto, é viável a criação de novas práticas metodológicas com a 

utilização das TICs na educação de alunos com deficiência visual, o que permitirá ao aluno 

o desenvolvimento de conceitos e descobertas de novos conhecimentos. O computador 

proporciona melhores condições de aprendizagem, uma vez que, por meio dessa 

ferramenta, o educando tem a chance de exercitar sua capacidade de procurar novas fontes 

de informação, solucionar problemas e aprender de maneira independente. 

Como afirma [Izidório 2005], é notório que as TICs são de modo indiscutível hoje 

um tema instigante, emergente e palpitante para todos os cidadãos brasileiros. Elas abrem 



 

um leque de possibilidades e novos caminhos para a Educação e, dentro desta perspectiva, 

há um aumento na aplicação de utensílios no processo educacional de portadores com 

deficiências. É dentro desse plano de ação que se engloba a importância da busca de “novas 

metodologias” norteadas para o desenvolvimento do ser, possibilitando, assim, que a 

sociedade educacional usufrua dos benefícios das TICs, estimulando e integrando o 

trabalho dos educadores. 

Para tanto, é necessária a capacitação do professor para a utilização dos recursos 

tecnológicos no processo de ensino-aprendizagem. É fundamental orientar os docentes a 

respeito da relação entre a tecnologia e os alunos deficientes visuais nas suas necessidades, 

com o objetivo de propiciar um ambiente onde o aluno torna-se agente de suas habilidades 

e de seu processo de construção de conhecimentos, como também na sua independência. 

Nesse contexto, o educador atua como mediador, cabendo a ele o papel de viabilizar e criar 

um ambiente capaz de estimular a aprendizagem do aluno.  

Visando essas necessidades, averiguamos como é feito o processo de avaliação do 

aluno na escola, e, neste ponto, percebemos que a estratégia adotada pelo professor é muito 

parecida com a avaliação de um texto qualquer, digitado em um editor de texto: correções 

por palavras, organização e a formatação do texto. Assim, os alunos deverão seguir lições, 

levando-os a iniciar práticas de digitação, obedecendo a uma sequência de instruções dadas 

pelo professor, avançando para as lições subsequentes seguindo o seu próprio ritmo. 

As aulas práticas durante a fase de observação atenderam, em média, um público de 

3 (três) alunos por aula, sendo que estão matriculados 17 (dezessete) alunos na turma de 

informática em condições diferentes de aprendizado. Como se trata de uma escola com o 

perfil de atendimento e apoio educacional especial, alguns alunos já possuem um nível mais 

avançado, enquanto outros ainda estão na fase de alfabetização. Nesse caso, há uma 

diversificação no acompanhamento do professor, ao trabalhar contextos diferentes para 

atender esse público, obedecendo a esse cenário. 

Em alguns casos, o professor sugeriu atividades que os alunos realizassem, por 

conta própria, sem sua presença. Como alguns alunos possuem computador portátil com 

uma cópia do Dosvox, eles realizavam as atividades no conforto de sua casa. 

De forma geral, é dessa forma que a equipe pedagógica da escola-objeto da pesquisa 

tem adequado o currículo ao contexto dos alunos, a partir das limitações e necessidades 

educativas especiais de cada um. Trata-se de um processo no qual se revê a situação em que 

o aluno está enquadrado possibilitando, a partir das tecnologias, uma melhoria na qualidade 

de vida, através da adoção de metodologias que promovam a inclusão digital e social. 

Diante de que foi observado e exposto, é visível que a escola busca criar novas 

práticas metodológicas apoiando a utilização das novas TICs na educação de alunos com 

deficiência visual. Em paralelo, ela permite um melhor aproveitamento do conhecimento e 

desenvolve o aluno para novas descobertas e novos conceitos. Na utilização do 

computador, propiciam-se condições de aprender a aprender, capacitando o aluno no 

desenvolvimento psicomotor e afetivo, uma vez que, por meio dessa ferramenta, o 

educando tem a chance de exercitar sua capacidade de procurar novas fontes de 

informação, solucionar problemas e aprender de maneira independente. 



 

5. Considerações Finais 

A partir dos avanços da tecnologia, os equipamentos especializados permitem a 

acessibilidade. Esse é o caso das máquinas de datilografia e impressoras em Braille, dos 

softwares computacionais para o uso de deficientes visuais e das calculadoras que falam as 

respostas. Estas ferramentas têm o seu consumo quase que imediato, estando assim 

integrado no dia a dia dos usuários [Brumer, Pavei, Mocelin 2004]. 

Apesar de todas as dificuldades no funcionamento das tecnologias no espaço 

educacional, é notório que a escola Especial Irmã Benigna visa à utilização de software que 

provoque uma mudança por parte do aluno. Este, por sua vez, passou a dominar a 

capacidade de aprender, alterando a rotina nas aulas no laboratório de informática. O efeito 

que as mesmas trazem à educação é positivo, e isso pode ser notado a partir da utilização 

das novas metodologias no ensino de pessoas com deficiência visual. 

As atividades produzidas durante a fase de observação permitiram compreender 

como funciona o processo de ensino-aprendizagem na escola-objeto. Em sua atuação, é 

possível retirar experiências importantes para futuros docentes e perceber os problemas em 

que a escola e professores enfrentam no seu dia a dia de trabalho. 

Dentro dessa vivência, a pesquisa contemplou uma expectativa na compreensão da 

problematização das perspectivas teóricas e das práticas sobre a inserção das tecnologias 

educacionais na inclusão de portadores de deficiências visuais, visando um ambiente de 

qualidade para todos. Apesar de todas as dificuldades encontradas, a escola Especial Irmã 

Benigna pode ser vista como exemplo de que a informática inserida na educação especial 

auxilia de fato o desenvolvimento dos alunos. 
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