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RESUMO  

 

 

O objetivo deste estudo foi compreender a utilização dos produtos de 

tecnologia assistiva nas práticas pedagógicas dos professores das salas de recursos 

multifuncionais do ensino fundamental de alunos com deficiência visual e baixa visão 

do município de Itapevi, São Paulo. A pesquisa se caracteriza como de abordagem 

qualitativa, transversal e exploratória. Os professores foram orientados a responder 

um questionário autoaplicável com questões referentes à utilização da tecnologia 

assistiva durante as atividades desenvolvidas nas salas de recursos multifuncionais.  

Os resultados indicaram que o produtos de tecnologia assistiva, fornecidos 

pelo poder público, mais utilizado nas salas de recursos multifuncionais para alunos 

com deficiência visual e baixa visão foram os programas de computador leitores de 

tela (Dos Vox e NVDA) e dentre os confeccionados artesanalmente pelos 

professores foi o alfabeto braile. Os critérios de seleção usados pelos professores 

para escolha da tecnologia assistiva são baseados nas necessidades dos alunos 

para promover uma função, autonomia e facilitar o processo de aprendizagem. A 

praticidade do recurso e o grau de acuidade visual também foram fatores 

determinantes na seleção de cada tecnologia. È importante ressaltar que mais da 

metade das respostas mostrou que há recursos de tecnologia assistiva suficientes 

nas salas de recurso multifuncionais. Contraditoriamente, os professores relataram 

como dificuldade à falta de recursos sofisticados e o treinamento para a utilização 

apropriada dos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras chave: Tecnologia Assistiva, Deficiência Visual, Baixa Visão, Educação 

Inclusiva, Atendimento Educacional Especializado e Salas de Recursos 

Multifuncionais. 



X 
 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to understand the use of Assistive technology in 

pedagogical practices of teachers in the elementary school which works with 

students with visual impairment and low vision in the municipality of Itapevi, São 

Paulo. The research is characterized as qualitative, transversal and exploratory 

approach. Teachers were asked to answer a self-administered questionnaire with 

questions regarding the use of assistive technology for the activities developed in 

their settings.  

The results indicated that the assistive technology equipments, provided by 

the government, most used for students with visual and low vision disabilities were 

the screen reader computer programs (DOSVOX and NVDA) and among those 

made by hand by teachers was the Braille alphabet. The selection criteria used by 

teachers to choose the assistive technology are based on the students' needs to 

promote functionality, autonomy and facilitate the learning process. The practicality of 

use and the degree of visual acuity were also determining factors in the selection of 

each technology. Teachers reported difficulty as the lack of sophisticated features 

and training for appropriate use of equipment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Words: Assistive Technology, Visually Impaired, Low Vision, Inclusive 

Education, Educational Service Specialist e Multifunction Resource Rooms.
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1. INTRODUÇÃO 

 

Na história do ocidente, houve épocas em que os diferentes, entre eles as 

pessoas com deficiência, eram simplesmente eliminados.  Posteriormente, apesar 

de praticamente abolidas as eliminações, a desqualificação da diferença como 

“anormalidade” limitou a vida de indivíduos e diminuiu a realização de suas 

potencialidades. Esse fato, aliado a ausência de políticas públicas, deu origem às 

instituições voltadas às pessoas com deficiência, que as “protegiam”, mas também 

as separavam do convívio social.1  

Mais recentemente, surgiu o movimento de integração, que já pregava a 

inserção social, mas apenas se o indivíduo pudesse adaptar-se ao meio. Hoje, no 

entanto, as mudanças de paradigma e o movimento mundial pela participação e 

inclusão social consideram a deficiência como expressão da diversidade humana e, 

respeitando ritmos e limitações, colocam a questão no âmbito da afirmação de 

direitos. Dessa forma, não é o sujeito que precisa adaptar-se à sociedade e sim a 

sociedade que precisa adaptar-se às especificidades dos indivíduos.1 

As fases da ”proteção” e da “integração” tiveram as ações do poder público e 

da sociedade civil norteada, principalmente, pelo chamado “modelo médico”, no qual 

a questão é abordada sob a ótica clínica. Atualmente, na era da inclusão, prevalece 

o “modelo social”, que considera a deficiência como condição do indivíduo e 

problemática do meio, como diferença e expressão da diversidade humana e, à luz 

da cidadania, cobra a equiparação de direitos e de oportunidades.1 

 

1.1  Educação Inclusiva 

  

Nesse novo contexto, surgiu a Educação Inclusiva, que aponta a necessidade 

de uma escola para todos e promove uma reflexão sobre os modelos educacionais e 

seus processos de exclusão.2 

No Brasil, pode-se destacar como um dos marcos a promulgação, em 1996, 

da LDB-Lei de Diretrizes a Bases da Educação Nacional, na qual consta que “os 

sistemas de ensino devem assegurar aos alunos currículo, métodos, recursos e 

organização específicos para atender às suas necessidades; assegura a 

terminalidade específica àqueles que não atingiram o nível exigido para a conclusão 
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do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências e; a aceleração de estudos 

aos superdotados para conclusão do programa escolar.”2 

A LDB impulsionou importantes alterações na legislação brasileira, mas o 

grande salto para a Educação Inclusiva no Brasil, porém, ocorreu com a aprovação 

da Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), que 

se propôs a “criar condições e disponibilizar recursos para que os sistemas de 

ensino estaduais e municipais garantam a todas as crianças o acesso ao ensino 

regular, além de participação, aprendizagem e continuidade em todos os níveis de 

ensino, tendo como principais instrumentos para a sua efetivação o atendimento 

educacional especializado, através das salas de recursos multifuncionais; a 

formação inicial e continuada dos professores para o atendimento educacional 

especializado e demais profissionais da educação para uma visão de escola 

inclusiva; a participação da família e da comunidade na construção e no 

acompanhamento do projeto político-pedagógico da escola e a utilização dos 

recursos de acessibilidade na arquitetura dos prédios, nos meios de transporte e 

locomoção, no mobiliário, na comunicação, na informação e na aprendizagem”2, 

entre os quais estão os produtos de Tecnologia Assistiva (TA).  

O Plano Nacional de Educação (PNE) reflete, então, muitos dos anseios 

inclusivos dos movimentos de luta, além de legitimar a política de Educação 

Inclusiva do Ministério de Educação e Cultura (MEC), que disponibiliza recursos 

técnicos, pedagógicos e financeiros para que governos municipais e estaduais 

implementem o Atendimento Educacional Especializado (AEE), no qual as Salas de 

Recursos Multifuncionais concretizam os objetivos da política, pelos meios e 

recursos disponíveis aos alunos com deficiências e pelo fato de que é na escola 

comum que devem funcionar. 2 

 

1.2 Atendimento Educacional Especializado (AEE) 

 

O atendimento educacional especializado (AEE) é um serviço da educação 

especial que identifica, elabora, e organiza recursos pedagógicos e de 

acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, 

considerando suas necessidades específicas".2 
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No AEE, o ensino oferecido não deve ser um espaço de reforço ou 

complementação das atividades escolares. Como exemplos concretos de AEE 

podemos citar, entre outros, o ensino da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), da 

escrita braile, da utilização de recursos de TA, como a comunicação alternativa e os 

recursos de acessibilidade ao computador, da orientação e mobilidade, da 

preparação e da disponibilização ao aluno de material pedagógico acessível.3 

 

1.3  Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) 

 

As Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) são espaços físicos localizados 

e geridos pelas escolas que, segundo Ministério da Educação e Cultura (MEC), 

destinam-se ao AEE e devem ser organizados com materiais didáticos, 

pedagógicos, equipamentos e profissionais com formação para o atendimento às 

necessidades educacionais especiais.3 

Nas SRM os professores devem considerar diversas áreas do conhecimento, 

como os aspectos relacionados ao estágio de desenvolvimento cognitivo dos alunos, 

quais os recursos específicos para que ocorra seu aprendizado e as atividades de 

complementação e suplementação curricular.3 

 

1.4  Tecnologias Assistivas 

 

As Tecnologias Assistivas  (TA) são utilizadas na educação de pessoas com 

deficiência visual e baixa visão. Ressalta-se que se trata de assunto em pleno 

processo de construção e sistematização, cujo debate tem se intensificado em torno 

da sua eficácia e da formação técnica dos profissionais envolvidos.4,5 

O nome Tecnologia Assistiva vem da legislação norte-americana conhecida 

como Public Law 100-407, de 1988, mas a busca pela resolução de problemas 

relativos à deficiência, via instrumentos, artefatos ou tecnologia, remonta aos 

primórdios da humanidade.4,5   

Outros nomes eram utilizados antes da expressão Tecnologia Assistiva, como 

Ajudas Técnicas, Tecnologias ao Serviço das Pessoas com Deficiência e Idosas, 

Tecnologias de Apoio à Deficiência (TADIS), Tecnologias da Reabilitação (TR), 

Tecnologias Assistentes, Tecnologias Habilitadoras, Tecnologias Compensatórias, 

etc.4,5  
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Segundo Garcia e Blanes5, “Trata-se de uma área de conhecimento, um setor 

tecnológico, um âmbito mercadológico e um campo de políticas públicas que se 

orientam à busca de soluções no campo da acessibilidade integral, tendo como 

público usuário as pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e pessoas idosas.” 

Bersch e Tonolli6 assinalam que as TAs tentam minimizar as dificuldades de acesso 

de pessoas com deficiências, com o uso de recursos das tecnologias.  

Nesta investigação científica, adotaremos o conceito proposto pelo Comitê de 

Ajudas Técnicas (CAT), instância que estuda essa área do conhecimento no âmbito 

da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República 

(SEDH/PR), segundo o qual:  

Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica 

interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas 

e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e 

participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, 

visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social.4,5 

 

1.5 Relação da Tecnologia Assistiva com as Salas de Recursos 

Multifuncionais 

 

Na perspectiva da educação inclusiva, a tecnologia assistiva é voltada a 

favorecer a participação do aluno com deficiência nas diversas atividades do 

cotidiano escolar, vinculadas aos objetivos educacionais comuns, e a SRM será o 

local apropriado para o aluno aprender a utilização das ferramentas de TA, visando 

o desenvolvimento da autonomia.  

Para servir ao aluno na escola comum, junto com a família e nos demais 

espaços que frequenta, o trabalho na SRM deve avaliar a melhor alternativa de TA, 

produzir material para o aluno e encaminhar estes recursos e materiais produzidos.  

É nesse cenário que os alunos com deficiência visual e baixa visão, as 

práticas pedagógicas e os produtos de Tecnologia Assistiva se correlacionam no 

ensino fundamental. Trata-se, portanto, de uma investigação oportuna e de 

relevância científica, pela existência de poucas pesquisas nesse campo, mas 

também pela necessidade de elaboração e possível reciclagem das práticas 

pedagógicas voltadas ao atendimento educacional da pessoa com deficiência visual 
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e baixa visão, planejada e articulada com recursos de Tecnologia Assistiva, 

otimizando assim o processo de ensino-aprendizagem e valorizando as habilidades 

dos estudantes.2, 3 

 

 

2. OBJETIVOS 

2.1   Objetivo Geral  

 

Compreender a utilização dos produtos de tecnologia assistiva nas práticas 

pedagógicas dos professores das salas de recursos multifuncionais do ensino 

fundamental de alunos com deficiência visual e baixa visão. 

 

2.2   Objetivos Específicos 

 

2.2.1  Identificar os produtos de tecnologia assistiva mais utilizados pelos 

professores; 

 

2.2.2  Identificar na percepção dos professores os critérios de seleção dos produtos 

de tecnologia assistiva; 

 

2.2.3  Descrever a percepção dos professores em relação às dificuldades 

encontradas para a seleção dos recursos de tecnologia assistiva;  

 

2.2.4  Compreender, na perspectiva dos professores, se os recursos de tecnologia 

assistiva disponíveis nas salas de recursos multifuncionais são suficientes para 

atender as demandas dos alunos com deficiência visual. 
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3. MATERIAL E MÉTODO 

 

3.1 Delineamento Metodológico 

 

Foi utilizada a metodologia qualitativa, buscando descrever da maneira mais 

fidedigna possível os fatos e fenômenos da realidade a ser pesquisada.  

Essa metodologia foi escolhida, pois “....esse tipo de entrevista é muito 

utilizado quando se deseja delimitar o volume das informações, obtendo assim um 

direcionamento maior para o tema, intervindo a fim de que os objetivos sejam 

alcançados”7 e em função de que “...a pesquisa qualitativa é multimetodológica 

quanto ao seu foco, envolvendo abordagens interpretativas e naturalísticas dos 

assuntos. Isto significa que o pesquisador qualitativo estuda coisas em seu ambiente 

natural, tentando dar sentido ou interpretar os fenômenos, segundo o significado que 

as pessoas lhe atribuem.”8 

 

3.2  Participantes 

 

Participaram deste estudo seis professoras do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) que utilizam Salas de Recursos Multifuncionais e oito alunos 

com deficiência visual e baixa visão de Escolas Municipais de Ensino Infantil e 

Fundamental (EMEIFs) da cidade de Itapevi, estado de São Paulo. 

O recrutamento dos participantes foi estabelecido primeiramente através de 

contato telefônico com a Coordenadora de Educação Inclusiva da Secretaria da 

Educação da Prefeitura de Itapevi (SP). Após a obtenção de uma autorização formal 

da prefeitura para a pesquisa (anexo 1) e de autorização específica para registros 

fotográficos dos materiais utilizados nas SEM (anexo 2), o pesquisador participou de 

uma atividade mensal daquela municipalidade, denominada Hora de Trabalho 

Pedagógico Coletivo (HTPC), na qual o projeto de pesquisa foi apresentado. A 

HTPC tem como objetivo a formação e a orientação em relação aos atendimentos, 

protocolos e rotinas pedagógicas dos 24 professores de Salas de Recursos 

Multifuncionais. 

Dentre os 24 professores das salas de recursos multifuncionais, apenas seis 

(todas do sexo feminino) atendiam alunos com deficiência visual ou baixa visão e, 
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por isso, foram selecionadas para este estudo. Dentre as seis professoras, cinco 

atendiam cada qual um aluno com algum tipo de deficiência visual e uma atendia 

três alunos, totalizando 8 alunos a serem observados (4 com deficiência visual e 4 

com baixa visão). Todos os professores foram esclarecidos sobre o projeto de 

pesquisa e os objetivos do estudo, assinando na sequência o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (anexo 3). 

Os professores foram orientados a responder um questionário autoaplicável 

com questões referentes à utilização da tecnologia assistiva durante as atividades 

desenvolvidas nas Salas de Recursos Multifuncionais (anexo 4). Quinze dias após o 

HTPC, iniciaram-se visitas aos seis Centros Municipais de Ensino Básico (CEMEBs), 

nas quais o pesquisador recebeu os questionários preenchidos pelas professoras e 

os Termos de Consentimentos Livres e Esclarecidos assinados por responsáveis 

pelos alunos (anexo 5). Durante as visitas foram realizadas observações dos alunos 

desempenhando atividades com os recursos de tecnologia assistiva nas Salas de 

Recursos Multifuncionais, ação para a qual o pesquisador utilizou um roteiro (anexo 

6) e fez alguns registros fotográficos. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética Institucional da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP), sob o parecer de número 758169, CAAE número 

33955714.4.0000.5505.  

 

3.3  Instrumentos 

 

Utilizou-se como instrumento de coleta de dados um questionário 

semiestruturado (anexo 3) e um roteiro de observação (anexo 4) elaborados pelo 

pesquisador. O questionário foi preenchido pelos professores e o roteiro de 

observação foi utilizado como guia pelo pesquisador durante as visitas realizadas às 

salas de recursos multifuncionais. 

 

O questionário apresentou as seguintes perguntas:  

(1) Quais recursos de tecnologia assistiva são utilizados pelos alunos com 

deficiência visual ou baixa visão;  

(2) Quais são os critérios técnicos ou pedagógicos de seleção dos recursos de 

tecnologia assistiva;  
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(3) Quais são as diferenças na utilização das tecnologias assistivas para alunos com 

deficiência visual e com baixa visão;  

(4) Quais as principais dificuldades para a seleção adequada dos recursos de 

tecnologia assistiva;  

(5)  Os produtos de tecnologia assistiva disponíveis são suficientes?  

(6) Deseja acrescentar alguma informação não abordada até aqui ou esclarecer 

algum comentário realizado?  

 

3.4  Análise de Dados 

 

Os dados da primeira questão foram analisados de maneira descritiva, 

realizando a somatória de cada recurso de tecnologia assistiva. A resposta da 

primeira questão foi dividida em duas categorias: (1) Tecnologias assistivas 

disponibilizados pelo poder público e (2) Tecnologias assistivas desenvolvidas pelos 

professores. Optamos por usar tecnologia assistiva disponibilizados pelo poder 

público porque são tecnologias que o governo fornece às salas de recursos 

multifuncionais, por tratar-se de direito de todos os cidadãos.  

As análises das quatro questões seguintes foram feitas utilizando a técnica de 

compreensão e síntese das respostas. Como procedimento metodológico, 

destacaram-se as falas dos sujeitos em itálico e entre aspas ao longo do texto.   
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4. RESULTADOS 

 

Participaram deste estudo 6 professoras do AEE e 8 alunos com idades entre 

3 e 10 anos, sendo quatro com deficiência visual e quatro com baixa visão.  

Neste capítulo apresentaremos a sistematização das questões 1 a 5 do 

questionário. A questão 6 foi entregue em branco por todos os participantes. 

 

4.1 Análises do Questionário 

 

Questão 1 - Quais recursos de tecnologia assistiva são utilizados pelos alunos com 

deficiência visual ou baixa visão? As respostas foram divididas em duas categorias: 

(1) tecnologias assistivas disponibilizados pelo poder público e (2) tecnologia 

assistiva desenvolvidas pelos professores.  

 

 

4.1.1 Categoria 1 - Tecnologias Assistivas disponibilizadas pelo poder 

público 

 

Os dados mostraram que o recurso de tecnologia assistiva fornecido pelo 

poder público mais utilizado nas Salas de Recursos Multifuncionais foi o programa 

de computador leitor de tela (Dos Vox ou NVDA) (n=4), seguido de impressora em 

braile (n=3), máquina de escrita em braile (n=2), lupa (n=2), Soroban (n=2), 

miniaturas de animais (n=1), aparelho de som (n=1), programa de computador 

“Alfacel” (N=1), painéis psicomotores (n=1), bolas coloridas (n=1) e caixa de encaixe 

(n=1). A tabela a seguir apresenta a sistematização das respostas recebidas. 
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Recurso de TA Descrição 

 

Objetivo 

 

Quantidade 

Dos Vox e NVDA 

Programas de 

computador leitores 

de tela. 

 

Leitura e escrita 4 

Impressora braile 

Máquina que imprime 

textos em escrita 

braile. 

 

Leitura braile  3 

Máquina de escrita 

braile* 

Máquina de 

datilografar textos em 

braile. 

 

Escrita braile 2 

Lupa* 

Recurso ótico 

ampliador de 

caracteres. 

 

Leitura 2 

Soroban* 
Calculador mecânico 

manual. 

Cálculos 

matemáticos 
2 

Miniaturas de animais Miniaturas em plástico 

Percepção de 

cores, tamanhos, 

formas e 

texturas.   

1 

Aparelho de som 
Aparelho que 

reproduz músicas. 

Percepção de 

sons. 
1 

Alfacel* 

Programa de 

computador ampliador 

de caracteres. 

 

Leitura e escrita 1 

Painéis psicomotores* 
Painéis de madeira 

com sulcos. 

Melhorar a 

coordenação 

motora, a 

localização 

espacial e 

identificar a 

acuidade visual. 

1 

Bolas coloridas* Bolas comuns. 

Identificar cores, 

formas e 

texturas.  

1 

Caixa de encaixe* 

Cubos de madeira 

para encaixe de 

cubos menores. 

Melhorar a 

coordenação 

motora e a 

localização 

espacial.  

1 

Tabela 1 - Tecnologias Assistivas disponibilizados pelo poder público. Os recursos que 

contem um * apresentam fotografias tiradas durante as observações para facilitar a 

compreensão. 
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Figura 1.  Máquina de escrita braile. 

 

 

 
 

Figura 2. Lupa. 

 

 

 
 

Figura 3. Soroban 
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Figura 4. Alfacel 

 
 
 
 

 
 

Figura 5. Painéis psicomotores 

 

 

 
 

Figura 6. Bolas coloridas 
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Figura 7. Caixas de encaixe 

 

 

4.1.2 Categoria 2 - Tecnologias Assistivas desenvolvidas pelos 

professores  

 

Os dados mostraram que a tecnologia assistiva mais desenvolvida pelos 

professores foi o alfabeto braile (n=3), seguida da régua de escritas (n=1), tabuletas 

de números (n=1), placa com nome (n=1), quadro legal (N=1), caixa tátil (N=1), caixa 

de encaixes (N=1) e assoprador (N=1).   A tabela a seguir apresenta a 

sistematização das respostas recebidas.    
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Recurso de TA 

 

Descrição 

 

 

Objetivo 

 

 

Quantidade 

Alfabeto braile* 

Reprodução dos pontos 

da escrita braile 

(treinamento escrita) em 

pedaços de “Etil, Vinil e 

Acetato (EVA)”. 

 

Escrita braile 
3 

Régua de escritas* 

Régua de papelão 

forrada com EVA e 

reprodução dos pontos 

do braile (treinamento 

escrita) para encaixe. 

 

Escrita braile 
1 

Tabuletas de números* 

Tabuleta de papelão 

forrada com EVA com 

números em braile 

(treinamento números 

braile). 

 

Escrita números 

braile 1 

Placa com nome* 

Placa de papelão forrada 

com EVA e nome em 

braile (treinamento 

escrita). 

 

Escrita braile 
1 

Quadro legal* 

Quadro e dado de 

papelão forrados com 

EVA para treinamento 

escrita braile. 

 

Escrita em braile 
1 

Caixa tátil 

Caixa de papelão com 

texturas diferentes em 

cada lado.  

Treinamento de 

percepção de 

texturas. 

1 

Assoprador* 
Funil de plástico flexível 

para assoprar.  

Usado para criar 

vínculo com 

alunos entre 3 e 

5 anos. 

1 

Tabela 2. Tecnologias Assistivas desenvolvidas pelos professores.Os recursos que contem 

um * apresentam fotografias tiradas durante as observações para facilitar a compreensão.  
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Figura 8. Alfabeto braile 

 

 

 

 
Figura 9. Régua de escritas 
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Figura 10. Tabuletas de números 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 11. Placa com nome 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 12. Quadro legal 
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Figura 13. Assoprador 

 

Questão 2 - Quais são os critérios técnicos ou pedagógicos de seleção dos recursos 

de tecnologia assistiva? Na tabela 3, sistematizamos as respostas recebidas a esta 

questão. Cabe um destaque: o conteúdo das respostas dos entrevistados não foi 

alterado e/ou corrigido porque traz as respostas pontuais (importadas do formulário 

original) de cada um dos profissionais que respondeu ao questionário e entendemos 

que alterar seu conteúdo seria interferir na autoria. 

 

Questão 2 - Quais são os critérios técnicos ou pedagógicos de seleção dos recursos de 

tecnologia assistiva? 

Resposta 1 - “Cada recurso visa atender as necessidades apresentadas para que haja 

funcionalidade pedagógica e um retorno positivo.” 

Resposta 2 - “Depende das necessidades do aluno, como mouse ótico para leitura de um livro e 

plano inclinado para melhor ângulo”. 

Resposta 3 - “Os critérios de seleção são sempre pensando no desenvolvimento do aluno, nas 

suas necessidades e nos objetivos a serem alcançados.” 

Resposta 4 - “Possibilitar que o aluno seja atuante, dentro de suas limitações, no processo de 

aprendizagem, desenvolvendo a compreensão dos materiais, com o que buscamos atender suas 

necessidades, habilidades, dificuldades, gostos, desejos e preferências”. 

Resposta 5 - “Recursos tecnológicos dão a possibilidade de fazer com que o aluno tenha mais 

autonomia de pesquisa e aumente o conhecimento, realizando descobertas em seu foco de 

interesse, desenvolvendo a capacidade de criar e comunicar-se com  ritmo próprio assegurado.” 

Resposta 6 - “Procuro selecionar os dispositivos que irão facilitar a aprendizagem, observando o 

aspecto tecnológico e a praticidade no momento do manuseio”. 

Resposta 7 - “A acuidade visual” 

Resposta 8 - “A acuidade visual” 

Tabela 3 – Descreve as respostas da questão 2 do questionário. 
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Metade das respostas (n=4) apontou que os critérios de seleção usados pelos 

professores para escolha da tecnologia assistiva são baseados nas necessidades 

dos alunos para promover funcionalidade (n=2). Abaixo alguns relatos ilustrativos 

 “ Cada recurso visa atender as necessidades apresentadas para que haja 

funcionalidade pedagógica e um retorno positivo.” 

 

“ Depende das necessidades do aluno, como mouse ótico para leitura 

(funcionalidade) de um livro e plano inclinado para melhor ângulo.” 

 

“Os critérios de seleção são sempre pensando no desenvolvimento do aluno, 

nas suas necessidades e nos objetivos a serem alcançados.” 

 

“Busco atender as necessidades, dificuldades, gostos, desejos e preferências 

do aluno” 

 

 

A autonomia do aluno (n=2), grau de acuidade visual (n=2, ver tabela 3) e facilitação 

do processo de aprendizagem (n=2) apareceram cada qual, em duas respostas:  

“...recursos tecnológicos dão a possibilidade de fazer com que o aluno tenha 

mais autonomia para pesquisar e aumentar seu conhecimento, realizando 

descobertas conforme seu foco de interesse, desenvolvendo sua capacidade 

de criar e comunicar-se, tendo seu ritmo próprio assegurado.” 

 

“...possibilitar que o aluno seja atuante, dentro de suas limitações, no 

processo de aprendizagem...” 

 

“ Possibilitar que o aluno seja atuante, dentro de suas limitações, no processo de 

aprendizagem...” 

 

“Procuro selecionar os dispositivos que irão facilitar a aprendizagem...” 
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Praticidade como critério na seleção do recurso apareceu em uma resposta:  

“Eu procuro selecionar os dispositivos que irão facilitar a aprendizagem, 

observando o seu aspecto tecnológico e a praticidade no momento do 

manuseio.” 

 

Podemos concluir que os professores utilizam como critério de seleção das 

tecnologias assistivas: as necessidades de cada aluno para promover função, 

autonomia, para facilitar aprendizagem, de acordo com o grau de acuidade visual e 

praticidade do recurso. 

 

   

Questão 3 - Quais são as diferenças na utilização das tecnologias assistivas para 

alunos com deficiência visual e com baixa visão? Na tabela 4 sistematizamos as 

respostas recebidas a esta questão. Cabe um destaque: o conteúdo das respostas 

dos entrevistados não foi alterado e/ou corrigido porque traz as respostas pontuais 

(importadas do formulário original) de cada um dos profissionais que respondeu ao 

questionário e entendemos que alterar seu conteúdo seria interferir na autoria. 

 

Questão 3 - Quais são as diferenças na utilização das tecnologias assistivas para alunos 

com deficiência visual e com baixa visão? 

Resposta 1 - “Alguns alunos com baixa visão não necessitam de tecnologias, mas apenas algumas 

adaptações, como letras ampliadas na sala de aula, ao contrário de alunos cegos”. 

Resposta 2 - “Os alunos com baixa visão e deficiência visual se diferenciam. O aluno com baixa 

visão pode utilizar uma tecnologia não tão sofisticada porque ele tem acuidade visual, sendo muito 

utilizado o material ampliado e a lupa”. 

Resposta 3 - “Cada aluno apresenta dificuldades próprias, sendo elas sociais, psicológicas e 

referentes ao estimulo cognitivo de aprendizado. Levando em consideração todo este processo, as 

diferenças fazem frente às escolhas relacionadas ao material que dispomos”. 

Resposta 4 - O aluno com baixa visão não precisa de recursos tão sofisticados, sendo muito usado 

o material ampliado e a lupa. 

Resposta 5 - Para deficiência visual, todo o material deve ser tátil. Para baixa visão, material 

ampliado. 

Resposta 6 - “Não atendo alunos com baixa visão” 

Resposta 7- “Não atendo aluno com deficiência visual total”. 

Resposta 8 - “Não atendo alunos com baixa visão” 

Tabela 4 - Descreve as respostas da questão 3 do questionário. 
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As respostas (n=3) mostraram que há diferença na seleção da tecnologia 

assistiva entre alunos com deficiência visual e baixa visão no grau de sofisticação 

desses recursos. As falas abaixo ilustram as respostas:  

“Alguns alunos com baixa visão não necessitam de tecnologias, mas apenas 

algumas adaptações, como letras ampliadas na sala de aula, ao contrário de 

alunos cegos”. 

 

“Os alunos com baixa visão e deficiência visual se diferenciam. O aluno com 

baixa visão pode utilizar uma tecnologia não tão sofisticada porque ele tem 

acuidade visual, sendo muito utilizado o material ampliado e a lupa”. 

 

“O aluno com baixa visão não precisa de recursos tão sofisticados, sendo 

muito usado o material ampliado e a lupa”. 

 

Três professores não responderam a questão porque não atendiam alunos com 

baixa visão ou com deficiência visual. 

 

Questão 4 - Quais as principais dificuldades para a seleção adequada dos recursos 

de tecnologia assistiva? Na tabela 5 sistematizamos as respostas recebidas a esta 

questão. Cabe um destaque: o conteúdo das respostas dos entrevistados não foi 

alterado e/ou corrigido porque traz as respostas pontuais (importadas do formulário 

original) de cada um dos profissionais que respondeu ao questionário e entendemos 

que alterar seu conteúdo seria interferir na autoria. 
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Questão 4 - Quais as principais dificuldades para a seleção adequada dos recursos de 

tecnologia assistiva? 

Resposta 1 - “Dificuldade no acesso à Internet e pouca variedade de materiais” 

Resposta 2 - “Não há problemática neste campo. Trabalhamos o material que temos, adaptando-os 

ás necessidades diárias para que haja de fato a aplicação e a funcionalidade desejada no 

desenvolvimento pedagógico, psicopedagógico e social da criança”. 

Resposta 3 - “Não ter acesso a todos os recursos e a falta de cursos para ensinar a trabalhar com 

os programas ligados a tecnologia assistiva, como Dos Vox e NVDA.”. 

Resposta 4 - “Encontrar recursos fáceis de utilizar e que irão atender as necessidades do aluno”. 

Resposta 5 - Falta de opções, por isso o professor tem de confeccionar o que precisa usar. 

Resposta 6 - “Dificuldade na interação com o aluno, devido à “pobreza” das respostas, talvez 

devido à pouca idade. As respostas parecem vagas, pois a criança ainda está na fase de criar 

conceitos.” 

Resposta 7 - “Não há dificuldade”. 

Resposta 8 - “Como este aluno tem deficiência intelectual aliada à baixa visão, a seleção fica 

comprometida, pois ele nem sempre responde aos estímulos e leva quase tudo à boca.” 

Tabela 5 – Descreve as respostas da questão 4 do questionário. 

 

Metade das respostas (n=4) mostrou que a falta de acesso a recursos mais 

modernos e sofisticados dificulta o trabalho:  

“...equipamento adequado, como monitor maior, acesso à Internet e leitor de 

tela...” 

 

“Encontrar recursos fáceis de utilizar e que irão atender a necessidade do 

aluno.” 

 

“Falta de opções, por isso o professor tem de confeccionar o que precisa usar” 

   

“Não ter acesso a todos os recursos e a falta de cursos para ensinar a 

trabalhar com os programas ligados a tecnologia assistiva, como Dos Vox e NVDA.” 

 

A falta de treinamento dos profissionais e alunos apareceu como uma 

dificuldade encontrada em uma das respostas:  

“...falta de cursos e treinamento para profissionais e alunos, ensinando a 

trabalhar com os programas específicos ligados a tecnologia assistiva, como 

DOSVOX e NVDA” 
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Duas respostas apontaram ausência de dificuldade. 

Podemos concluir que as dificuldades vivenciadas pelos professores são à 

falta de recursos e o treinamento para a utilização apropriada. 

 

 

Questão 5 - Os produtos de tecnologia assistiva disponíveis são suficientes?  

 

A maioria das resposta (n=5), mostrou que há recursos de tecnologia assistiva 

suficientes nas salas de recurso multifuncionais: 

 “Sim. Na escola onde eu trabalho há recursos suficientes para a aluna com 

baixa visão.” 

 

“Para as atividades desenvolvias até o momento, sim” 

 

“No decorrer do processo inclusivo é que vamos percebendo as necessidades 

básicas posteriores. Todos que temos são básicos e suficientes.” 

“sim” 

“sim” 

 

Três respostas apontaram que não existem recursos suficientes  

“Não. Acredito que temos muitos recursos disponíveis no mercado, porém não 

temos acesso a eles e infelizmente a família também não tem como obter. 

Sendo assim, sentimos falta de alguns recursos que nos ajudaria no momento 

dos atendimentos e facilitaria o aprendizado do nosso aluno. Por exemplo, 

não temos a calculadora sonora que ajudaria muito a pessoa com deficiência 

visual, livros em braile ou digitalizados e vídeos com audiodescrição.”  

“Não. Porém, os que têm em sala de recursos são de fundamental 

importância.” 

“Depende do trabalho realizado e da necessidade de cada aluno, mas 

acredito que, para o aluno que eu atendo, não”.  
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5. DISCUSSÃO 

 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

inclusiva prevê que o AEE “[...] tem como função identificar, elaborar e organizar 

recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena 

participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas.” 2 

Nas últimas décadas, os recursos de Tecnologia Assistiva vêm contribuindo 

de maneira significativa com o processo de aprendizagem dos alunos com 

deficiência visual e baixa visão. 9 Tecnologia Assistiva é definida como toda e 

qualquer ferramenta, recurso ou processo utilizado com a finalidade de proporcionar 

uma maior independência e autonomia à pessoa com deficiência.9  

Os resultados obtidos no presente estudo indicaram que os produtos de 

tecnologia assistiva mais utilizados nas salas de recursos multifuncionais (SRMs) 

para alunos com deficiência visual e baixa visão foi o programa de computador leitor 

de tela (Dos Vox e NVDA) (n=4). O avanço da informática tem colaborado cada vez 

mais para a redução de algumas barreiras, a informação e a comunicação das 

pessoas com deficiência visual.10 Desta forma, o desenvolvimento de programas de 

computador tornou-se menos dispendioso do que a produção de publicações 

impressas. Vale a pena lembrar que as publicações em braile ainda são poucas, por 

possuírem custos elevados e ser um sistema complexo que requerer tempo, material 

e pessoal especializado. 9 Os leitores de tela possibilitaram o acesso on-line aos 

diversos tipos de conteúdo e tem sido utilizado em escolas, como mostra o nosso 

estudo, para a inclusão desses alunos no ambiente virtual de leitura e escrita. Os 

leitores de tela têm promovido um ambiente com igualdade de oportunidades entre 

os colegas, de forma que os alunos com deficiência visual possam desempenhar as 

atividades escolares com maior eficácia e autonomia.9 

Os dados do nosso estudo também mostraram que a tecnologia assistiva 

mais desenvolvida pelos professores foi o alfabeto braile (n=3), seguida da régua de 

escritas (n=1), tabuletas de números (n=1), placa com nome (n=1), quadro legal 

(N=1), caixa tátil (N=1), caixa de encaixes (N=1) e assoprador (N=1). É importante 

ressaltar que Alfabeto Braile e Caixa Tátil constam na lista de materiais fornecidos 

pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC)2   e deveriam estar presente nas salas 

de recurso. Porém, as professoras do nosso estudo optaram por construí-los com 
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papelão e EVA.  Infelizmente, o nosso estudo não possibilitou saber o porquê estes 

professores optaram por confeccionar os recursos artesanalmente. A busca por 

soluções simples e a confecção de materiais alternativos por profissionais das SRM 

tornaram-se fundamentais para um melhor desempenho do processo de ensino.9 

Muitos desses recursos devem ser aproveitados pelos professores do 

ensino regular com os demais alunos na otimização do aproveitamento 

curricular. Os objetivos aos quais se destina o AEE e as SRM evidenciam a 

formação de professores como um aspecto importante, visto que as atribuições do 

professor são fundamentais para a implementação e sustentação da pedagogia 

inclusiva. A ausência de recurso que permite a atividade conjunta do aluno com 

deficiência visual e colegas sem alterações visuais pode resultar em um isolamento 

social. Os recursos não só possibilitam a aprendizagem e a participação, mas 

também o desenvolvimento emocional e social das crianças. 10 

É importante ressaltar que muitos dos recursos identificados em nosso estudo 

não deveriam ser considerados uma tecnologia assistiva, pois não contribuem para 

aumentar, manter ou melhorar uma função. Miniaturas de animais, aparelho de som, 

painéis psicomotores, bolas coloridas e caixa de encaixe são exemplos destes 

recursos.  Ao contrário, os leitores de tela, a impressora em braile, máquina de 

escrita em braile, lupa, Soroban e programa de computador “ALFACEL” são mais do 

que artefatos que auxiliam a “função”, como leitura e escrita, são produtos que 

possibilitam o desempenho de atividades que são fundamentais para aquisição de 

conhecimento e promovem autonomia e participação do aluno com deficiência visual 

no ambiente escolar. 

Cinquenta por cento das professoras relataram que os critérios de seleção 

usados para escolha da tecnologia assistiva são baseados nas necessidades dos 

alunos para promover uma função, autonomia e facilitar o processo de 

aprendizagem. A praticidade do recurso e o grau de acuidade visual também foram 

fatores determinantes na seleção da tecnologia. È importante ressaltar que mais da 

metade das respostas mostrou que há recursos de tecnologia assistiva suficientes 

nas salas de recurso multifuncionais. Contraditoriamente, os professores relataram 

como dificuldade à falta de recursos sofisticados e o treinamento para a utilização 

apropriada dos mesmos. 
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 Do recurso mais sofisticado que agrega maior tecnologia ao mais simples 

material confeccionado artesanalmente, o professor especializado assume a 

responsabilidade pela disseminação na escola, ao efetivar a parceria com os 

professores do ensino regular na superação de barreiras que impedem ou dificultam 

o acesso à aprendizagem do conteúdo curricular proposto.10 Quando o currículo não 

é flexível, ou seja, é único a todos, os alunos com necessidades educacionais 

especiais podem sofrer práticas excludentes, como serem “abandonados” em sala 

de aula. É somente com a diversificação de possibilidades e de práticas 

educacionais que as diferenças podem ser contempladas.10  

Hoje, em plena era da inclusão, ainda que haja focos de resistência, está 

consagrado o direito de todo e qualquer aluno ao ensino regular, com o devido 

atendimento as suas especificidades, e as Tecnologias Assistivas são, sem dúvida, 

importantes instrumentos inclusivos.9 

Este estudo apresentou algumas limitações, como um número reduzido de 

participantes. Amostras ampliadas, em outros municípios seriam aconselháveis para 

que houvesse maior generalização dos resultados. O instrumento utilizado também 

apresentou limitações; não sabemos, por exemplo, porque alguns professores 

confeccionaram recursos que teoricamente deveriam estar disponíveis nas SRMs. É 

preciso considerar que a SRM é um processo em formação, mas que vislumbra 

muitos resultados positivos. Desta forma, fica evidente a necessidade de mais 

pesquisas visando contribuir para um melhor conhecimento dessa nova realidade. 

Muitos desafios enfrentados pelos alunos com deficiência visual nas escolas podem 

ser amenizados ou eliminados se as barreiras a aprendizagem e a participação 

forem identificadas e minimizadas.10 

Futuros estudos poderiam investigar se os recursos de tecnologia assistiva 

citados neste estudo, como, por exemplo, o DOSVOX ou o NVDA, estão sendo 

efetivos no processo de aprendizagem dos alunos. Seria importante também um 

melhor entendimento da formação dos professores, incluindo, por exemplo, um 

treinamento dos recursos assistivos, bem como uma melhor compreensão das 

parcerias estabelecidas entre os professores das salas comuns com os das Salas de 

Recursos Multifuncionais. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos no presente estudo indicaram que o produto de 

tecnologia assistiva fornecidos pelo poder público mais utilizado nas salas de 

recursos multifuncionais para alunos com deficiência visual e baixa visão foram os 

programas de computador leitores de tela (Dos Vox e NVDA) e os confeccionados 

artesanalmente pelos professores foram o alfabeto braile, a régua de escritas, 

tabuletas de números e placa com nome. 

Os critérios de seleção usados pelos professores para escolha da tecnologia 

assistiva são baseados nas necessidades dos alunos para promover uma função, 

autonomia e facilitar o processo de aprendizagem. A praticidade do recurso e o grau 

de acuidade visual também foram fatores determinantes na seleção de cada 

tecnologia. È importante ressaltar que mais da metade das respostas mostrou que 

há recursos de tecnologia assistiva suficientes nas salas de recurso multifuncionais. 

Contraditoriamente, os professores relataram como dificuldade à falta de recursos 

sofisticados e o treinamento para a utilização apropriada dos mesmos. 
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8. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

São Paulo, xx de xxxxxxxx de 2014. 

  

À 

PREFEITURA DE ITAPEVI 

Grupo de Apoio à Inclusão 

 

Solicito dessa administração municipal acesso às unidades de ensino, em especial 

às Salas de Recursos Multifuncionais, a fim de entrevistar profissionais e observar 

alunos com deficiência visual e baixa visão, procedimentos de investigação científica 

sob o título “As Tecnologias Assistivas na Inclusão de Alunos com Deficiência 

Visual e Baixa Visão no Ensino Fundamental” e parte do curso de Mestrado 

Profissional em Oftalmologia e Ciências Visuais do Departamento de Oftalmologia 

da UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP). 

 

Atenciosamente, 

 

__________________ 

Gínez Garcia 

Pesquisador UNIFESP 

 

Autorizamos o acesso do Sr. Gínez Garcia, pesquisador da UNIFESP, às unidades 

de ensino deste município, conforme solicitado, com o acompanhamento e sob a 

supervisão da unidade responsável.  

 

______________________ 

PREFEITURA DE ITAPEVI 

Grupo de Apoio à Inclusão 
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ANEXO 2 

 

São Paulo, xx de xxxxxxxx de 2014. 

  

À 

PREFEITURA DE ITAPEVI 

Grupo de Apoio à Inclusão 

 

Solicito dessa administração municipal autorização para fotografar recursos de 

tecnologia assistiva utilizados pelas professoras das salas de recurso multifuncional, 

durante as observações de alunos com deficiência visual e baixa visão, como 

procedimento de investigação científica sob o título “As Tecnologias Assistivas na 

Inclusão de Alunos com Deficiência Visual e Baixa Visão no Ensino 

Fundamental” e parte do curso de Mestrado Profissional em Oftalmologia e 

Ciências Visuais do Departamento de Oftalmologia da UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SÃO PAULO (UNIFESP). 

 

Atenciosamente, 

 

__________________ 

Gínez Garcia 

Pesquisador UNIFESP 

 

Autorizamos o Sr. Gínez Garcia, pesquisador da UNIFESP, a fotografar recursos de 

tecnologia assistiva das unidades de ensino deste município, conforme solicitado, 

com o acompanhamento e sob a supervisão da unidade responsável.  

 

______________________ 

PREFEITURA DE ITAPEVI 

Grupo de Apoio à Inclusão 
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ANEXO 3 

 

UNIFESP 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

 

TCLE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PROFISSIONAIS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO / SALAS 

DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS / PREFEITURA DE ITAPEVI (SP). 

 

PROJETO DE PESQUISA 

AS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS NA INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 

VISUAL E BAIXA VISÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL. 

 

OBJETIVOS DA PESQUISA 

 Identificar quais são os produtos de Tecnologia Assistiva mais utilizados na 

sala de recursos multifuncionais e quais os critérios de seleção desses produtos;  

 Contribuir com os processos de seleção de recursos de Tecnologia Assistiva 

nas salas de recursos multifuncionais; 

 Colaborar com a melhora das políticas de educação inclusiva.    

 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

A pesquisa será feita a partir de dados levantados em entrevistas com profissionais 

do AEE-Atendimento Educacional Especializado e observação de alunos com 

deficiência visual e baixa visão de Escolas Municipais de Ensino Infantil e 

Fundamental (EMEIFs) da cidade de Santo André (SP). 

 

BENEFÍCIOS 

Não haverá benefício imediato aos participantes da pesquisa, visto que se trata de 

estudo experimental e somente no final do estudo poderemos concluir a presença de 

algum benefício no que diz respeito à aplicação pedagógica de Tecnologias 

Assistivas aos alunos com deficiência visual e baixa visão.   
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GARANTIAS, DÚVIDAS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas, bem como terá garantida a 

liberdade da retirada de seu consentimento na participação deste estudo. 

O principal pesquisador é o Sr. Gínez Garcia, que pode ser contatado pelo 

endereço eletrônico garciaginez14@gmail.com ou pelo telefone (11) 99345-8879. 

Caso haja alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), Rua Botucatu, 572 - 1º andar 

- cj. 14, 5571-1062, Fax 5539-7162, e-mail: cepunifesp@unifesp.br.  

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros voluntários, 

cujas identificações não serão divulgadas, tendo estes o direito de acesso aos 

resultados da pesquisa. 

Não haverá despesa ou remuneração aos participantes em qualquer fase do estudo 

e o pesquisador utilizará os dados coletados somente para esta pesquisa. 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Acreditando ter sido bem informado(a) a respeito da pesquisa, cujos procedimentos 

e propósitos foram lidos, discutidos e suficientemente esclarecidos, concordo 

voluntariamente em participar como entrevistado(a), bem como autorizo a gravação 

do conteúdo.  

 

Nome do pesquisado(a):______________________________________________ 

Local de trabalho:____________________________________________________ 

Data:         /         /            . 

Assinatura:__________________________________________________________                                                                                                   

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o consentimento livre e 

esclarecido deste pesquisado ou representante legal para a participação no estudo. 

 

Nome do pesquisador: Gínez Garcia 

Data:        /         /             .   
 

Assinatura:__________________________________________________________ 

 

mailto:garciaginez14@gmail.com
mailto:cepunifesp@unifesp.br
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ANEXO 4 

 

UNIFESP 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

 

PROJETO DE PESQUISA: AS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS NA INCLUSÃO DE 

ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL E BAIXA VISÃO NO ENSINO 

FUNDAMENTAL (2015). 

 

PESQUISADOR: Gínez Garcia 

 

ENTREVISTA COM PROFISSIONAIS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO / SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS / PREFEITURA 

DE ITAPEVI (SP). 

 

1. Quais recursos de Tecnologia Assistiva (TA) são utilizados para alunos com 

deficiência visual ou baixa visão? 

 

2. Quais os critérios técnicos ou pedagógicos de seleção dos recursos de TA?  

 

3. Quais as diferenças na utilização de TAs para alunos com deficiência visual 

e com baixa visão? 

 

4. Quais as principais dificuldades para a seleção adequada dos recursos de 

TA? 

 

5. Os produtos de TA disponíveis são suficientes? 

 

6. Deseja acrescentar alguma informação não abordada até aqui ou esclarecer 

algum comentário realizado?  

 

PARTICIPANTE DA PESQUISA (profissional/professor):  

Unidade de ensino: 
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ANEXO 5 

 

UNIFESP 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

 

TCLE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

RESPONSÁVEIS POR ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VUSIAL E BAIXA VISÃO / 

SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS / PREFEITURA DE ITAPEVI (SP). 

 

PROJETO DE PESQUISA 

AS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS NA INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 

VISUAL E BAIXA VISÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL. 

 

OBJETIVOS DA PESQUISA 

 Identificar quais são os produtos de Tecnologia Assistiva mais utilizados na 

sala de recursos multifuncionais e quais os critérios de seleção desses produtos;  

 Contribuir com os processos de seleção de recursos de Tecnologia Assistiva 

nas salas de recursos multifuncionais; 

 Colaborar com a melhora das políticas de educação inclusiva.    

 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

A pesquisa será feita a partir de dados levantados em entrevistas com profissionais 

do AEE-Atendimento Educacional Especializado e observação de alunos com 

deficiência visual e baixa visão de Escolas Municipais de Ensino Infantil e 

Fundamental (EMEIFs) da cidade de Santo André (SP). 

 

BENEFÍCIOS 

Não haverá benefício imediato aos participantes da pesquisa, visto que se trata de 

estudo experimental e somente no final do estudo poderemos concluir a presença de 

algum benefício no que diz respeito à aplicação pedagógica de Tecnologias 

Assistivas aos alunos com deficiência visual e baixa visão.   
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GARANTIAS, DÚVIDAS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas, bem como terá garantida a 

liberdade da retirada de seu consentimento na participação deste estudo. 

O principal pesquisador é o Sr. Gínez Garcia, que pode ser contatado pelo 

endereço eletrônico garciaginez14@gmail.com ou pelo telefone (11) 99345-8879. 

Caso haja alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), Rua Botucatu, 572 - 1º andar 

- cj. 14, 5571-1062, Fax 5539-7162, e-mail: cepunifesp@unifesp.br.  

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros voluntários, 

cujas identificações não serão divulgadas, tendo estes o direito de acesso aos 

resultados da pesquisa. 

Não haverá despesa ou remuneração aos participantes em qualquer fase do estudo 

e o pesquisador utilizará os dados coletados somente para esta pesquisa. 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Acreditando ter sido bem informado(a) a respeito da pesquisa, cujos procedimentos 

e propósitos foram lidos, discutidos e suficientemente esclarecidos, concordo e 

autorizo a participação do menor sob minha responsabilidade.  

 

Nome do aluno(a) observado(a):____________________________________ 

Unidade ensino:_________________________________________________ 

Nome do responsável:____________________________________________ 

Data:         /         /            . 

Assinatura do responsável:________________________________________                                                                                                   

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o consentimento livre e 

esclarecido deste pesquisado ou representante legal para a participação no estudo. 

Nome do pesquisador: Gínez Garcia 

Data:        /         /             .    

Assinatura:_____________________________________________________ 

 

 

mailto:ggarcia.m@ig.com.br
mailto:cepunifesp@unifesp.br
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ANEXO 6 

 

UNIFESP 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

 

PROJETO DE PESQUISA: AS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS NA INCLUSÃO DE 

ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL E BAIXA VISÃO NO ENSINO 

FUNDAMENTAL (2015). 

 

PESQUISADOR: Gínez Garcia 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DE ALUNO EM SALA DE RECURSO 

MULTIFUNCIONAL 

 

Escola:  

 

Professor (a):  

 

Data:  

 

Horário de início da observação:  

 

Horário final da observação:  

 

Nome do aluno observado: 

 

Deficiência:  

 

Recursos de Tecnologia Assistiva utilizados:  

 

Rotina Pedagógica: (planejamento, registro, acompanhamento, avaliação, etc.)  

 

Duração dos atendimentos: 


