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Resumo. Este artigo pretende relatar a adaptação de um teclado comum para 

o Braille a fim de auxiliar no acesso ao material pedagógico e na autonomia 

de um aluno cego na educação superior na Universidade Federal do Pará 

(Campus Castanhal) e os reflexos percebidos pelo discente na sua vida 

acadêmica, além de descrever o processo de acessibilização do material 

pedagógico para este aluno no uso do Dosvox. Utilizamos uma abordagem 

qualitativa para análise de dados empíricos externalizados pelo discente. 

Assim, segundo relato, a adaptação do teclado possibilitou ao aluno o uso do 

Dosvox de forma mais acessível diante dos aplicativos utilizados, como a 

leitura dos materiais pedagógicos, sendo estes imprescindíveis à sua vida 

acadêmica. Pois, a inclusão deste aluno às atividades educacionais é 

estabelecida através da acessibilidade aos meios de informação e 

comunicação por meio de ações criativas e alinhadas às necessidades dele. 

1. Descrição 

O termo acessibilidade corresponde a uma possibilidade ou condição de alcance na 

utilização de forma segura e autônoma dos diversos recursos físicos, de informação e 

comunição. De forma que, a adaptação, modificação e criação de materiais para permitir 

o acesso de pessoas com deficiência (PCD’s) aos diversos setores da sociedade: social, 

profissional e educacional, constitui um recurso de tecnologia assistiva, sendo esta 

qualquer recurso ou artefato desenvolvido para viabilizar a autonomia das PCD’s 

(HAZARD; FILHO; REZENDE, 2007). 

             O Dosvox é um recurso de tecnologia assistiva, sendo este um sistema 

sintetizador de voz utilizado por pessoas com deficiência visual (DV) (UFRJ, 2012). 



  

Desta forma, o incentivo, desenvolvimento de estratégias e práticas de acessibilidade, 

permitem que as PCD’s utilizem os recursos tecnológicos, visando a inclusão destas no 

meio social. 

             A deficiência visual está dividida em baixa visão e cegueira, onde a acuidade 

visual da primeira corresponde a 0,05 no melhor olho, e a acuidade visual da segunda 

está entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, todas as duas com a melhor correção óptica 

(BRASIL, 2004). 

             De forma, a saber, sobre as características do aluno cego (BRASIL, 2004), 

sendo identificadas as suas capacidades de interação, proporcionando-lhe recursos de 

acessibilidade aos materiais pedagógicos, a adaptação do teclado USB comum para o 

Braille é um desses recursos, constituindo uma tecnologia de baixo custo. Para Bersch 

(2008) citado por Landim et al. (2010) são aqueles equipamentos ou recursos com pouca 

sofisticação e confeccionados com materiais de baixo custo disponíveis no dia-a-dia, 

adaptações feitas com intuito de dar suporte às PCD’s. Estes dispositivos são produzidos 

de maneira mais artesanal e individualizados.  

             A adaptação do teclado e a acessibilização do material pedagógico tem por 

intuito satisfazer as necessidades educacionais, incluindo este aluno de forma justa e 

viável à educação superior.  

2. Objetivos 

Relatar, segundo as considerações feitas por nosso sujeito de pesquisa, de que forma a 

adaptação de um teclado comum para o Braille o auxiliou a fim de ter acesso ao material 

pedagógico e na ampliação de sua atuação discente na educação superior e os reflexos 

percebidos na vida acadêmica deste, além de descrever o processo de acessibilização do 

material pedagógico para este aluno no uso do Dosvox. 

3. Metodologia 

O locus desta pesquisa foi o Campus da Universidade Federal do Pará na Cidade de 

Castanhal. A abordagem metodológica da pesquisa teve um cunho qualitativo, de acordo 

com os pressupostos epistemológicos de Bogdan e Biklen (1994). 

 Após uma entrevista com questões abertas realizada com o aluno cego sobre suas 

necessidades educacionais especiais, identificou-se uma dificuldade em memorizar o 

teclado para o uso do sistema Dosvox (UFRJ, 2012), quando afirma: tenho certa 

dificuldade em memorizar as teclas do teclado, o que tem dificultado a minha vida... 

  Percebendo a ausência de um teclado adaptado industrialmente em Braille na 

UFPA-Castanhal para este aluno, sendo que havia apenas um teclado USB comum, 

optou-se por adaptá-lo, sendo possível através de materiais artesanais, conferindo-se 

uma tecnologia assistiva de baixo custo (LANDIM et al., 2010). 

  Para a confecção da adaptação do teclado em Braille foram utilizados os 

seguintes materiais: 89 miçangas laranja, 63 miçangas amarelas, uma agulha de crochê nº 

12 – 0,60 mm, um lápis, duas velas, um isqueiro, uma tesoura, duas bisnagas de mini-

cola de secagem rápida e um teclado USB comum preto. Após a adaptação do teclado 

para Braille, este foi apresentado ao aluno cego, sendo testado da seguinte forma: o 

aluno tocou cada tecla e disse a que símbolo Braille elas representavam. 



  

              Em relação ao uso do sistema Dosvox pelo aluno cego, a acessibilidade do 

material pedagógico ocorre do seguinte modo: scaneamento dos textos impressos 

salvando em imagem, depois transformação em texto Word do sistema operacional 

Windows, correção e salvação em txt, sendo este formato acessível ao sistema.  

4. Resultados Parciais 

O teclado foi adaptado num tempo de 16 horas distribuídas no intervalo de três dias. Foi 

retirado tecla por tecla, sendo 27 alfabéticas e 10 numéricas, totalizando 37 que foram 

perfuradas para o encaixe das miçangas. Elas foram retiradas uma a uma, foi marcada a 

lápis a disposição dos pontos a serem perfurados, de acordo com a posição dos símbolos 

em Braille. 

 

 

Imagem 1. Teclado USB comum adaptado para o Braille 

O primeiro teste realizado com o aluno no uso do teclado ocorreu de forma 

direta e tátil, onde foi verificado o reconhecimento das teclas, pois o aluno apresenta 

conhecimento do Braille onde ele teve contato no ensino médio, assim pela facilidade de 

compreensão da leitura das teclas, este até informou a diferença das disposições das 

miçangas que representam cada símbolo alfanumérico em questão. O segundo teste foi 

realizado através da utilização do teclado juntamente com o uso do Dosvox para 

verificar as necessidades suprimidas em relação à dificuldade do aluno em memorizar as 

teclas de acordo com uma funcionalidade do sistema identificada como Teste do teclado. 

Dessa forma, a adaptação do teclado permitiu acessibilidade na digitação de 

modo rápido, ele não informou o que o teclado precisaria ter para melhorar essa 

acessibilização. Entretanto, apenas três teclas: “V”, “7” e “0” apresentaram deformações, 

devido à perfuração pela agulha ter danificado a parte de encaixe destas. Porém, estas 

teclas não influirão negativamente no uso do teclado, pois estas podem ser substituídas 

por outras de mesmo fabricante. 

  Houve a solicitação aos professores do material a ser acessibilizado para o aluno 

cego. O processo de acessibilização dos materiais pedagógicos para o aluno é 



  

apresentado na tabela abaixo, onde são demonstradas as disciplinas dos materiais 

acessibilizados, a quantidade de páginas acessibilizadas e o tempo de acessibilização do 

processo: 

Tabela 1. Número de páginas e tempo de acessibilização do material pedagógico para o 

aluno cego por disciplina 

Disciplinas Nº de Páginas Acessibilizadas Tempo de acessibilização (h) 

A 27 24 

B 11 8 

C 15 12 

D 34 24 

Total 87 68 

            Os materiais pedagógicos que foram acessibilizados para o aluno cego da 

Faculdade de Pedagogia foram estes: Disciplina A, páginas 1 a 26; Disciplina B, páginas 

115 a 125; Disciplina C, páginas 113 a 127; Disciplina D, páginas 38 a 71. Após a 

acessibilização, o material foi salvo em uma pasta no notebook do aluno onde possui o 

sistema Dosvox. 

            Assim, a adaptação do teclado possibilitou ao aluno o uso do Dosvox de forma 

mais acessível diante dos aplicativos utilizados, como a leitura dos materiais 

pedagógicos, sendo estes imprescindíveis à sua vida acadêmica. Pois, a inclusão deste 

aluno às atividades educacionais é estabelecida através da acessibilidade aos meios de 

informação e comunicação por meio de ações criativas e alinhadas às necessidades dele. 
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