
 

Atas do III Congresso Internacional “Educação Inclusiva e Equidade”; Pró-Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

Almada/Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013. 

TÍTULO: Confecção de Recursos de baixo custo para Acessibilidade Digital de 

Alunos com Deficiência Física  

 

Autoria: Fabiana Sayuri Sameshima; José Aparecido Silva de Queiroz  

Palavras-chave: Tecnologia Assitiva. Deficiência física. Acessibilidade.  

Resumo Os recursos da tecnologia assistiva são ferramentas eficientes que auxiliam o processo de 

inclusão escolar de alunos com deficiência. Englobam diversas categorias, dentre elas adaptações e 

acesso ao computador. O uso tem sido incentivado como forma de escolarização adequada de alunos 

com necessidades especiais, dentre eles, os alunos com deficiência física. Neste sentido os objetivos 

deste trabalho foram capacitar alunos da engenharia de automação com relação à adaptação e acesso 

ao computador para alunos com deficiência física (DF), além de confeccionar recursos de baixo custo 

para acessibilidade digital. Participaram deste trabalho, uma fonoaudióloga, um engenheiro elétrico 

e 35 graduandos da engenharia. A pesquisa foi realizada no período de agosto a dezembro de 2012 

no Laboratório de Tecnologia Assistiva e Comunicação Alternativa do Núcleo de Apoio Integrado 

ao Atendimento Educacional Especializado (NAIAEE) que oferece atendimentos nas áreas de 

educação e saúde, para alunos com deficiência incluídos na rede municipal de ensino. A coleta de 

dados foi dividida em quatro etapas. A primeira etapa consistiu da capacitação teórico/prática dos 

graduandos de engenharia, com relação à deficiência física, tecnologia assistiva e adaptação de 

recursos para acessibilidade ao computador. Foram utilizados vídeos e observação de casos clínicos. 

Para a segunda etapa foram propostas discussões sobre ideias e possibilidades de confecção de 

recursos para facilitar o acesso e promover autonomia e independência aos alunos com DF nas aulas 

de informática e uso de computador. Após a definição dos recursos, foi necessário estabelecer 

encontros semanais entre a fonoaudióloga e engenheiro com o objetivo de findar cada procedimento 

proposto na realização dos materiais. A construção dos recursos perfez a quarta parte do estudo. Este 

trabalho possibilitou a elaboração de 16 recursos para acesso ao computador, confeccionados com 

materiais de baixo custo, dentre eles: duas colméias em acrílico, um roller mouse, nove mouses 

adaptados, um mouse com acionamento de pé, dois acionadores de pressão, um acionador por meio 

do sopro. Considera-se que a inclusão digital de crianças com DF é possível e imprescindível. É 

importante a comunicação e compartilhamento de informações entre pais, e uma equipe de 

profissionais multidisciplinar, pontuando que treinamentos e aperfeiçoamentos para professores são 

fundamentais para atender aos aprendizes. 
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