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Resumo 
 

As tecnologias digitais trouxeram uma grande mudança no processo de 

ensino-aprendizado; alunos, professores e instituições de ensino exercem 

diferentes papéis. A importância da utilização da informática para pessoas 

com necessidades educacionais especiais, está relacionado com a 

utilização dos computadores como ampliação do seu próprio 

conhecimento podendo assim criar, pensar e manipular informações. 

Surgiram várias Instituições apropriadas para cuidarem dessas pessoas. 

E nelas utilizam a linguagem LOGO que é uma linguagem de 

programação de alto nível, sendo uma linguagem essencial para crianças, 

pois elas já apresentam conhecimentos adequados através de um 

processo chamado ensino-aprendizagem e também com ela acompanha 

o aluno e observa-o quanto ao desenvolvimento de seu aprendizado, 

tanto em rendimento escolar, quanto em comportamento ampliando assim 

a sua criatividade. Para tanto, este trabalho tem como objetivo pesquisar 

e analisar sobre a interação do portador de necessidades especiais com 

os recursos tecnológicos. Na educação especial na cidade de 

Uberlândia/MG, é observado pontos positivos e negativos, além do 

desenvolvimento dessas pessoas na informática, e também a interação 

delas com essa tecnologia. Ao entrevistar alguns alunos do Centro 

Universitário do Triângulo e também de algumas Instituições, observa-se 

que têm objetivos semelhantes, ou seja, além de quererem se qualificar, 

todos estão atrás de vaga no mercado de trabalho. Concluindo assim que 

há uma grade evolução que essas pessoas obtém quando utilizam a 

informática como ferramenta para interagirem com o mundo. 
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1. Introdução 

 

Na sociedade moderna, a utilização da informática está crescendo 

de uma forma acelerada, sendo que décadas atrás essa ferramenta era 

utilizada praticamente na área comercial, mas com o avanço no que diz 

respeito a hardware e software, o cotidiano das pessoas estão mudando, 

sendo difícil visualizar o presente sem a presença da informática.  

O computador também está atingindo o setor da educação, sendo 

um importante item para a qualidade do ensino, tendo uma mudança na 

formação do profissional, qualificando-o para essa ferramenta e como não 

poderia ser diferente essa tecnologia também faz parte na educação 

especial, mostrando assim um grande auxilio no processo de ensino-

aprendizado. Porem não deixando de existir as dificuldades que algumas 

pessoas com necessidades especiais possuem tanto no aprendizado, 

quanto na sociedade. 

Através de softwares e hardwares essas pessoas estão se 

sentindo mais independentes, podendo assim desenvolver suas tarefas e 

também disputarem de forma igual no mercado de trabalho.  

Sendo assim, o capítulo II fala sobre a história da educação 

especial no Brasil, abordando as dificuldades existentes desde a 

antiguidade até os tempos de hoje. Apresenta um comentário a respeito 

de alguns projetos existentes no país e também fala um pouco sobre o 

software LOGO muito utilizado por pessoas com necessidades especiais. 

O capítulo III aborda a educação especial na cidade de Uberlândia, 

como as instituições se preparam para lidar com a tecnologia e passar 

essa ferramenta para as pessoas com necessidades especiais, destacam-
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se também algumas instituições visitadas sendo abordado os projetos 

existentes para a educação especial. 

Já o capítulo IV apresenta um estudo de caso relacionado com os 

alunos com necessidades especiais na própria Instituição UNIT e também 

nas Instituições visitadas. Além disso, mostra como essas Instituições se 

preparam para recebe-los, também se destaca como essas pessoas se 

interessaram pela tecnologia, quais as dificuldades encontradas e 

principalmente o que elas esperam de seus futuros. 

Por último, o capítulo V apresenta a conclusão final do trabalho 

realizado. 
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2. Educação Especial 

 

Entende-se por Educação Especial a modalidade de educação 

escolar na rede regular de ensino, voltada para pessoas com 

necessidades educacionais especiais, onde os alunos passam por todos 

os níveis de ensino, desde a educação infantil ao ensino superior. 

O mundo da informática está crescendo muito rápido e nas escolas 

tem-se discutido bastante a aplicação dela, visto que esta ferramenta está 

sendo utilizada como instrumento de aprendizagem e busca do 

conhecimento, como conseqüência há grandes mudanças no ensino-

aprendizado. 

A deficiência na formação de professores faz com que os mesmos 

atuem de forma precária, sem prepararem para os desafios e dificuldades 

que encontrarão no dia a dia escolar, para lidar com os alunos 

classificados como “normais”. E com isso, a situação fica mais grave 

quando se trata da educação especial, pois além desse problema com os 

professores e da falta de infra-estrutura das Instituições de ensino, 

existem programas que são desenvolvidos pelo governo, mas não 

atendem no todo a dificuldade dos professores. (BARROS,2001). 

Sem saberem lidar com os alunos portadores de necessidades 

especiais, os educadores têm que estar conscientes da inclusão dessas 

pessoas na sociedade, visto que não se trata apenas de permitir a 

entrada deles no ensino regular, vai além disso, por exemplo à inclusão 

de indivíduos já inseridos em uma sociedade que não os reconhece. Essa 

questão, não vem sendo discutido de agora e sim desde a época da 
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Antiguidade e com o passar do tempo já teve uma grande evolução. 

(BARROS,2001). 

 Já foram criados projetos pelo governo com o objetivo de incluir o 

portador de necessidades especiais, não apenas na educação, mas 

também no mercado de trabalho e na sociedade, além de introduzir a 

informática nas escolas. 

Hoje em dia existem instituições especializadas para atender essas 

pessoas com necessidades especiais, sendo que na cidade de 

Uberlândia já existe o Núcleo de Assessoria e Pesquisa, que tem como 

objetivo, dar assistência, principalmente nas escolas municipais. 

O Brasil possui cerca de 16 milhões de pessoas que possuem 

algum tipo de deficiência, seja ela visual, auditiva, física e mental, que 

necessitam de uma educação especial, atendendo assim a cada uma 

individualmente, de acordo com seu grau de deficiência. (APAE,2003) 

A figura 2.1 mostra a porcentagem de cada deficiência no Brasil, 

estes dados são da Organização Mundial de Saúde - OMS. 

 

  

Fig.2.1 – Porcentagem de deficiências no Brasil (APAE,2003) 

Essas pessoas com necessidades especiais têm dificuldades que 

limitam sua capacidade de interagir com o mundo, impedindo assim que 

elas desenvolvam certas habilidades que foram a base do processo de 

aprendizagem.  
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2.1- Histórico da Educação Especial 

 

Os termos “deficientes”, “deficiência”, “portador de deficiência” e 

“portador de necessidades especiais” surgiram no século XX. Na 

antiguidade as pessoas com necessidades especiais eram exterminados 

por meio do abandono. Com a Idade Média elas não mais podiam ser 

exterminadas, mas eram ignoradas assim como na antiguidade. Nesta 

época elas também eram “aproveitadas” como fonte de diversão, como 

bobos da corte. Com o passar do tempo isso foi mudando e foram criadas 

instituições para cuidarem dessas pessoas. (ARANHA, 2000). 

Foi na década de 60, que começaram a surgir os paradigmas, e o 

primeiro que surgiu foi o da Institucionalização, que foi criticamente 

examinado. Nesta época os asilos e conventos eram feitos de 

confinamentos para os portadores de deficiências, sendo que teriam que 

ser um local de tratamento para estas pessoas. (ARANHA,2000) 

Este paradigma foi caracterizado por tirarem os portadores de 

deficiências de suas comunidades de origem e por mantê-las em 

instituições residenciais ou escolas especiais, geralmente distantes de 

suas famílias. Essa década foi marcada pela relação entre a sociedade e 

a pessoa com necessidades educacionais especiais. Com o passar do 

tempo a institucionalização fracassou e daí surgiram dois novos 

conceitos: a normalização e a desinstitucionalização. 

 

2.1.1- Paradigma de Serviços 

 

O conceito de integração criado pelas idéias de normalização, 

refere-se a necessidade de modificar a pessoa com necessidades 

educacionais especiais, para poder assemelhar aos demais cidadãos, 

para que todos pudessem  integrar na sociedade. Entende-se por 

integrar, localizar na pessoa o alvo da mudança e para isso era 
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necessário que a comunidade se reorganizasse para oferecer a essas 

pessoas os serviços e os recursos de forma que elas se sintam vivas, 

sintam que elas podem e devem cumprir seu papel na sociedade. 

Essa atenção dada ao portador de deficiência, conhecida como 

paradigma de serviços era dividida em três etapas: (ARANHA, 2000). 

 

• Avaliação: onde uma equipe de profissionais analisam em que a 

pessoa teria que mudar em sua vida; 

• Intervenção: a equipe oferecia a pessoa com deficiência um 

atendimento formal e sistematizado; 

• Encaminhamento: como estava a vida dela na comunidade. 

 

Este paradigma criado na década de 60 e tendo as manifestações 

nas escolas especiais, nas entidades assistenciais e nos centros de 

reabilitação logo começou a ser criticado pela academia científica e 

também pelos próprios portadores de deficiência já organizadas em 

associações e outros órgãos de representação. (ARANHA,2000) 

 

2.1. 2- Paradigma de Suporte 

 

Devido ao fracasso do paradigma de serviços, surgiu então o 

paradigma de suporte sendo caracterizado por: a pessoa com algum tipo 

de deficiência, tem direito à convivência não segregada e ao acesso 

imediato e contínuo aos recursos disponíveis aos demais cidadãos.  

Assim, foi desenvolvida a disponibilidade de suporte onde a pessoa 

com necessidades educacionais especiais têm acesso imediato aos 

recursos disponíveis da comunidade. E daí surgiu à possibilidade do 

suporte, instrumentos que garantem às pessoas com necessidades 

educacionais especiais a todo os recursos da comunidade.  
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2.1.3- Histórico das Relações de Pessoas com Deficiência 

 

Por vários séculos no Brasil, a pessoa deficiente foi considerada a 

mais pobre dos pobres, e essas pessoas acabaram não significando nada 

para a sociedade, sendo apenas um peso para suas famílias. Já aqueles 

que nasceram em “berço de ouro”, passaram a vida toda atrás dos 

portões e de cercas vivas em suas mansões, ou então vivendo em suas 

casas no campo ou nas fazendas de suas famílias. Os mais pobres viviam 

a mercê de curandeiros e barbeiros, pois naquela época eles atuavam 

como cirurgiões. 

Em 1906, no Rio de Janeiro, as escolas públicas começaram a 

atender alunos com deficiência mental. Em 1911, em São Paulo, no 

Serviço de Higiene e Saúde Pública, a inspeção médico-escolar veio a 

trabalhar com o Serviço de Educação. Em 1912 e 1913 foi criado o 

Laboratório de Pedagogia Experimental em São Paulo. (ARANHA, 2000) 

Na década de 20, expandiram-se as instituições de educação 

especial, onde a rede pública atendia somente pessoas com deficiência 

mental. A partir da década de 50, aumentou o número de pessoas 

atendidas na rede pública, o sistema público ofereceu Serviços de 

Educação Especial nas Secretarias Estaduais de Educação e realizou 

campanhas Nacionais de educação para os deficientes. (ARANHA, 2000). 

Foi a partir da década de 60 que surgiram os centros de 

reabilitação para todos os tipos de deficiência. Em 1971 foi criado um 

grupo tarefa para tratar deste problema da educação especial, onde foi 

proposto a criação de um órgão autônomo, para tratar da educação 

especial. Em 1973, foi criado o Centro Nacional de Educação Especial. 

(ARANHA, 2000) 

Em 1980, foi realizado em Bauru o I Seminário Nacional de 

Reabilitação Profissional, tendo a participação de 300 pessoas do país 

inteiro. Em 1981, foi estabelecido o ano Internacional da Pessoa 
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Deficiente, onde a sociedade debatia, organizava e estabelecia metas e 

objetivos com desdobramentos importantes. (ARANHA, 2000) 

Já na década de 90, foi aceita a proposta de “Educação para 

todos” produzida na Tailândia, onde o país determinou transformações no 

sistema educacional brasileiro, de forma a atender a todos. Em 1994, foi 

adotada a proposta da declaração do Salamanca, construindo assim um 

sistema educacional inclusivo, voltada para alunos com necessidades 

educacionais especiais. Em 1998, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(P.C.N) vieram para orientar os profissionais da educação no que diz 

respeito professor e aluno. (ARANHA, 2000) 

Hoje em dia, encontra-se em processo de estudo, de reflexão, de 

experimentação e de busca de exemplos que sejam eficientes na 

educação inclusiva para nossa realidade. 

 

2.2- Histórico do Ensino da Arte da Educação Especial 

 

No contexto da educação para as pessoas com necessidades 

educacionais especiais, a arte está presente nas APAEs, Sociedades 

Pestalozzi e outras entidades. 

Na sociedade Pestalozzi (MG), foram realizadas experiências que 

serviram de referências, onde destaca-se a fazenda do Rosário com 

importantes criações artísticas.(SANTOS, 1998). 

Nas APAEs, o trabalho em arte refere-se aos estudos, pesquisas e 

reflexões da prática pedagógica, sendo que a região de São Paulo foi 

fundamental para festivais de arte-educação  com a criação da 

Coordenadoria de Arte na Federação Nacional das APAEs e a realização 

de festivais Nacionais em 1995. Também com a realização do 1º Festival 

Nacional Nossa Arte, em Salvador/BA, festival este que vem sendo 

realizado de dois em dois anos pela Federação Nacional das APAEs, 

onde é reconhecida a qualidade artística e educacional. 
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Em 1989, foi o ano da fundação do Programa Arte Sem Barreiras, 

onde o Ministério da Educação pelo intermédio da Educação Especial foi 

patrocinado e organizado o 1º Encontro Nacional, onde foram criados os 

Comitês Estaduais que trabalham com pessoas portadoras de 

necessidades especiais. (SANTOS,1998) 

Em 1993, este programa fez parceria com a Federação de arte 

educadores do Brasil (FAEB) em Pernambuco. Em 1998, teve a retomada 

em São Paulo no Congresso Latino-Americano, passando assim a 

assessorar as ações de seus congressos e festivais. (SANTOS,1998) 

O Programa de Arte Sem Barreira do Brasil teve como objetivo 

realizar debates e a difusão de conhecimentos e de experiências com as 

linguagens da arte na educação especial. Este programa incluiu artistas 

que não possuem necessidades especiais em toda programação. 

Em 1994, foi realizado o primeiro congresso com este formato, na 

Universidade Federal de Juiz de Fora, onde foram desenvolvidos 

trabalhos com as linguagens da arte para pessoas com necessidades 

especiais. (SANTOS,1998) 

Os festivais e os congressos realizados nas diversas cidades 

brasileiras foram muito importantes para aproximar profissionais da 

educação especial, professores e arte-educadores. 

 

2.3- Centro de Reabilitação e Prevenção de Deficiências (CRPD) 

 

Este programa foi implantado em outubro de 1993 em Salvador – 

Bahia e em 2001 recebeu o certificado como Tecnologia Social, pelo 

prêmio de Tecnologia Social da Fundação do Banco do Brasil em parceria 

com a Unesco pelo Programa “Informática na Educação Especial” do 

CRPD, atendendo inicialmente somente os alunos residentes no CRPD. 

Este programa tem como objetivo promover o desenvolvimento da 

potencialidade dessas pessoas com necessidades especiais, onde são 
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sujeitos ao seu processo de aprendizagem e a construção do seu 

conhecimento. 

Sendo o primeiro programa existente no estado baiano, teve a 

construção do laboratório de informática, este projeto pôde ampliar o 

número e melhorar a qualidade dos atendimentos em março de 1995. Os 

laboratórios possuíam 10 computadores 486, alguns com multimídia e 

com equipamentos de última geração para a época, isto foi possível 

através de um convênio com a Coordenadoria Nacional para a Integração 

da pessoa Portadora de Deficiência, CORDE/Ministério da saúde.  

Com essa ampliação no laboratório, além de ter possibilitado a 

matrícula de alunos não só do CRPD, mas também os da comunidade, 

teve que aumentar a equipe de técnicos, tendo estagiários de diferentes 

cursos superiores. 

Como a tecnologia não pára de inovar, em 2001 foi feita a 

mudança dos equipamentos, sendo 13 computadores, web cam, 

impressoras, scanner, máquina fotográfica digital e novos softwares, além 

de cursos de aperfeiçoamento dos técnicos, isto tudo foi possível de ser 

realizado devido a um convênio com o PROINESP – Projeto de 

Informática na Educação Especial da Secretaria de Educação Especial do 

MEC.  

O CRPD atende 130 alunos com necessidades especiais de 

Salvador e municípios vizinhos, tendo duração de duas ou três horas-aula 

por semana e são através de softwares que eles constroem os seus 

conhecimentos, além disso, são feitas avaliações de acordo com as 

atividades apresentadas. Com esse trabalho, tem-se percebido resultados 

positivos, dentre eles destacam-se: (DAMANCENO, 2002).  

• Com as atividades educacionais a motivação e o entusiasmo dos 

alunos estão cada vez maior; 

• O crescimento da interação do aluno com o meio em que vive; 

• A estimulação crescente nas atividades de criatividades; 

• A auto-estima; 
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• A compreensão de conceitos e aumento de conhecimento teórico-

prático 

• O raciocínio lógico-dedutivo, uma vez que as pessoas com 

necessidades especiais do tipo paralisia cerebral tinham grande 

dificuldade de aprender a ler e escrever, e freqüentavam por muitos 

anos escolas especializadas, mas que foram se desenvolvendo 

através do trabalho no laboratório de informática; 

• Treinamento de habilidades de coordenação motora ; 

• Consciência de possibilidades motoras a serem exploradas; 

• Busca de superação de limitações motoras. 

 

Isto tudo depende da deficiência sendo algumas mais complicadas, 

como é o caso de pessoas com necessidades especiais do tipo motora ou 

sensorial, para isso é preciso ter adaptações facilitando o trabalho no 

computador, sendo que essas adaptações podem ser órteses, ou ainda 

adaptações de hardware, ou adaptações especiais de acessibilidade (por 

exemplo: transmitir  comandos através do sopro em um microfone, ou 

através de um máscara de teclado, ou estabilizador de punho, ou abdutor 

de polegar, simuladores de teclado, simuladores de mouse entre outras), 

para que essas pessoas possam fazer o uso do computador. 

Os resultados positivos obtidos pelo Programa “Informática na 

Educação Especial“ do Centro de Reabilitação e Prevenção de 

Deficiências (CRPD) ficou sendo o ponto de referência para várias 

instituições, foram feitas várias palestras, cursos, além de ter participado 

de vários eventos não só na Bahia mais em vários estados brasileiros. 

 

2.4- Centro de Informática Educativa 

 

O Projeto de Informática Educativa da Universidade Católica de 

Petrópolis teve inicio em 1984, tendo como objetivo trabalhar com o 
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computador como ferramenta. Este projeto tem o intuito de trabalhar com 

a criatividade e com o conhecimento do aluno e do professor, utilizando 

esta ferramenta, mas para isso não basta apenas ter informação para 

transformar em conhecimento, é necessário que se trabalhe com os 

ambientes onde esta tecnologia atua.    

Na educação especial, este projeto iniciou em 1988 buscando 

resgatar para a pessoa portadora de necessidades especiais a qualidade 

de vida. Seu objetivo é despertar no portador de deficiência o ambiente 

pedagógico, onde a qualidade de aprendizagem seja uma ferramenta e 

onde se desenvolva a inteligência. Outro ponto importante deste projeto, 

consiste em que a educação não depende da tecnologia em um todo, 

mais sim na maneira como ela é implementada. 

 

2.5- O Ambiente LOGO 

 

O projeto descrito acima, dentre outros, utiliza a metodologia 

LOGO, que é uma linguagem de programação de alto nível, que foi 

desenvolvida por uma equipe de pesquisadores nos Estados Unidos em 

um laboratório de Inteligência Artificial, por Wallace Feurzeig, Daniel 

Bobrow e Seymour Papert, sendo projetada para ser um instrumento de 

aprendizagem. Também sendo uma filosofia que surgiu através dos 

contatos de Papert com a obra de Piaget. (ZACHARIAS, 2002).   

O domínio do computador e desta linguagem é um processo lento. 

Nas primeiras versões, o ambiente LOGO era comandado por um 

pequeno robô conhecido como tartaruga, que se tornou a marca 

registrada desta linguagem. 

O Logo serve para ajudar a aprender conceitos lógicos e 

matemáticos, além de poder fazer um paralelismo entre o aprendizagem 

da matemática escolar e aquela que se aprende experimentando com o 
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Logo. Destacam-se alguns valores pedagógicos do Logo: 

(SALVADOR,2001). 

 

• Planear e resolver problemas: propondo soluções, 

descompondo-a em partes simples (análise), construir a 

solução a partir de pequenas soluções (síntese); 

• Desenvolver capacidade de descrever; 

• Explorar e descobrir; 

• Valorizar os componentes da linguagem; 

• Desenvolver a capacidade de abstrair. 

 

Um comando LOGO pode ser executado isoladamente sem 

depender de um programa completo. De acordo com que são escritas as 

linhas de comando o ambiente LOGO as interpreta e as executa. O 

ambiente LOGO em geral, divide a tela do computador em duas partes: a 

parte que está escrito os comandos e a parte onde a tartaruga se move. 

A tartaruga é um pequeno desenho que pode se deslocar pela tela 

do computador deixando um rastro por onde ela passa, como se tivesse 

usando um lápis. Ela dá assistência e seus movimentos são controlados 

por comandos da linguagem; além disso, essa linguagem também permite 

que se crie novos comandos e operações.  

A tartaruga, matematicamente falando, é um vetor, pois em todo 

momento tem posição, direção e sentido. (SALVADOR,2001). 

Segundo Papert, o fato de no LOGO considerar-se o erro como um 

importante fator de aprendizagem, oferece oportunidades para que o 

aluno entenda porque errou e busque uma nova solução para o problema, 

investigando, explorando, descobrindo por si próprio, ou seja, a 

aprendizagem pela descoberta. (ZACHARIAS, 2002).   

Essa linguagem se divide em dois processos: computacional e 

filosófico, sendo ambos utilizados na educação.  
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A principal característica computacional do LOGO está relacionada 

com a facilidade de assimilação, tendo como comandos de terminologia 

fácil, sendo assim fácil de manuseiar tanto pelo professor como pelo 

aluno. 

Outra característica computacional é a possibilidade de definir 

novos procedimentos, ou seja, o aluno é capaz de criar seu próprio 

vocabulário para que ele possa se comunicar com o computador, tendo 

apenas que definir novos comandos. 

No ambiente LOGO é muito importante a motivação, o interesse e 

o envolvimento, sendo que quando um aluno erra, ele não é punido por 

isso, mas sim,  passa por um processo de reavaliação de suas tarefas. 

Com essa reavaliação o aluno passa a ter um interesse de encontrar a 

solução pro seu erro, tendo um espelho para seu raciocínio, com isso o 

aluno saberá o grau da sua criatividade e iniciativa para seus 

conhecimentos. 

Para estar trabalhando dentro da filosofia LOGO não  é necessário  

estar dentro do ambiente LOGO, mas é importante seguir as etapas no 

trabalho LOGO: descrever a solução do problema, executar no 

computador, refletir sobre o resultado e depurar se for necessário. 

O ambiente LOGO funciona da seguinte forma: se pretende fazer 

um quadrado, o aluno irá ensinar a tartaruga usando o comando 

APRENDA e dará um nome ao conjunto de comandos, por exemplo: 

(ZACHARIAS, 2002). 

 

aprenda qua: 

para frente 40 

para direita 90 

para frente 40 

para direita 90 

para frente 40 

para direita 90 
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para frente 40 

para direita 90 

fim 

 

Com isso o computador aprendeu “qua”, se digitar “qua” ele 

reproduzirá o quadrado. As aplicações do LOGO estão sempre em 

desenvolvimento e não é apenas uma linguagem para crianças, pois 

existem recursos de manipulações de palavras e listas usadas em 

inteligência artificial. 

 Nos vários projetos que utilizam e/ou utilizaram o LOGO como 

ferramenta de ensino-aprendizagem, todos os usuários desta linguagem, 

aprendem a programar e simular o movimento estudado em aula prática, 

fazendo com que eles aprendem melhor os conceitos e as equações 

ensinadas no decorrer da aula. 

A utilização da linguagem Logo para as pessoas com necessidades 

especiais não está relacionada em corrigir  uma “anormalidade intelectual” 

(física, sensorial,cognitiva), mas sim oferecer a essas pessoas assistência 

às necessidades de cada um para assim desenvolver seu potencial 

cognitivo, criativo e humano.(BARRELLA,1998). 

Segundo Barrella, o Logo pode ser uma atividade extremamente 

interessante, para observar fenômenos lingüísticos-cognitivos para as 

pessoas com necessidades especiais, como por exemplo, pessoas que 

possuem deficiência auditiva e deficiência cerebral, pois permite a 

observação e o acompanhamento da emergência de fenômenos desta 

natureza. (BARRELLA,1998). 

Então, a finalidade da pessoa portadora de necessidades especiais 

trabalhar com o Logo, está relacionado em compreender como são 

trabalhadas suas mentes no processo de ensino-aprendizagem, sendo 

que esta é uma excelente ferramenta para desenvolver a mente e 

também desenvolver a capacidade de abstrair.  
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2.5.1. Interface 

 

 A figura 2.2 mostra a área de trabalho do Logo, sendo esta a 

versão em inglês do Super Logo, software este adaptado para o 

português, pelo Núcleo de Informática Aplicada à Educação – NIED da 

UNICAMP. São abertas duas janelas onde a de cima aparece a execução 

dos programas, já a de baixo é a janela onde os comandos são inseridos.  

 Os comandos podem tanto ser executados separadamente, ou 

seja, passo a passo ou então carregar um programa. 

  

 

Fig.2.2 – Ambiente Logo (EDUCAR,2002) 

 

No caso do exemplo citado acima, o comando aprenda será 

digitado na linha de comando, na caixa de entrada será mostrado todos 

os comandos digitados e na caixa de saída será onde a tartaruga irá se 

mover. 
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2.6- Conclusão  

 

Neste capítulo, observa-se que as pessoas com necessidades 

especiais estão buscando seu espaço no processo educacional e que o 

computador não é apenas uma ferramenta para o trabalho mas sim, para 

outros fins por exemplo fins pedagógicos e que há vários projetos que 

ajudam as pessoas com necessidades especiais interagirem com a 

informática espalhados pelo Brasil.  

Esses projetos possibilitam o desenvolvimento de recursos 

tecnológicos como hardwares e softwares específicos a cada deficiência, 

buscando assim, auxiliar a uma classe de usuários carentes de recursos 

tecnológicos, mostrando que pessoas portadoras de deficiência  são 

capazes  de utilizar o computador e fazer suas tarefas do dia a dia como 

uma pessoa considerada “normal”. 

Além disso, mostra a utilidade da linguagem Logo para as pessoas 

com necessidades especiais, abordando assim suas características. 

 No próximo capítulo, será abordado a educação especial na cidade 

de Uberlândia, destacando os projetos da APAE e também da AACD e 

outros Institutos, tendo também visitas às Instituições para mostrar assim 

o desenvolvimento das pessoas com necessidades especiais na área da 

informática. 
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3. A Educação Especial em Uberlândia 

 

A Educação Especial é muito comentada, mas a falta de 

compreensão e as dúvidas com relação a este assunto ainda são 

grandes.  

Em Uberlândia, existem muitas Instituições que trabalham com 

pessoas portadoras de necessidades especiais, a maioria luta pelos 

direitos de seus clientes, tipo a inclusão na sociedade, a luta no mercado 

de trabalho, a qualificação profissional, enfim, a busca pela cidadania.  

 

3.1- Lei de Acessibilidade 

  

 Acessibilidade  significa qualidade de ser acessível e esta é 

entendida como possibilidade de acesso, processo de conseguir 

igualdade de oportunidade em todas as esferas da sociedade. 

 As Leis de n.º 9.131, de 24 de Novembro de 1995, e n.º 9.394, de 

20 de Dezembro de 1996, e no Decreto n.º 2.306, de 19 de Agosto de 

1997, fala de como os locais públicos devem ser adaptados para as 

pessoas portadoras de necessidades especiais. (ANEXO F). 

Além disso, existe uma outra lei que reserva aos portadores de algum tipo 

de deficiência de dois a cinco porcento das vagas oferecidas em 

empresas com cem ou mais empregados, para essas ingressarem no 

mercado de trabalho. (ANEXO G). 
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3.2. Associação de Assistência à Criança Defeituosa (AACD) 

 
 

Foi em 1950, que o doutor Renato Bonfim teve a iniciativa de 

fundar a AACD. Foi na cidade de São Paulo onde se desenvolve até hoje 

um trabalho de sem fins lucrativos, que visa reabilitar e incluir socialmente 

crianças, adolescentes e adultos portadores de necessidades especiais. A 

missão desta instituição é manter um serviço de assistência médica, 

pedagógica e social para essas pessoas inclusive as crianças e os 

adolescentes, além disso, esta instituição tem como objetivo promover a 

sua integração social após a recuperação. ( AACD, 2002). 

Com uma parceria feita da AACD com a NIED – Núcleo de 

Informática Aplicada à Educação, de Campinas foi desenvolvido um 

projeto de informática na Educação, sendo o computador uma ferramenta 

a mais no processo de ensino educacional, onde se distingue dois pontos: 

a utilidade do computador com ferramenta de aprendizagem em sala de 

aula e como instrumento para o professor medir as potencialidades de 

aprendizagem do aluno. Esta parceria foi muito importante, pois com isso 

teve conquistas mútuas como o respeito e a confiança.  

Em 2000, foi construída a unidade da AACD em Uberlândia sendo 

inaugurada em 2002 com apoio do projeto Teleton. Ela está instalada em 

um terreno de 6.400 m2 e possui 1.459 metros2 de área construída, tendo 

capacidade de atender 442 pessoas diariamente, exclusivamente 

crianças e adolescentes de 0 a 16 anos portadores de necessidades 

especiais. (AACD,2002) 

Essa unidade em Uberlândia tem projetos para começar a trabalhar 

com o computador no ano de 2004, sendo que na AACD de São Paulo as 

crianças com necessidades especiais já utilizam o LOGO, programa este 

citado no capítulo anterior. Este programa tem previsão de ser instalado 
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na unidade aqui da cidade, tendo toda uma preparação antes de ser 

usado, pois para isso é preciso um acompanhamento dos pedagogos, 

sendo que depois que for implantado o software os profissionais da área 

terão que fazer a capacitação, este processo de implantação e 

capacitação ainda demorará aproximadamente um ano.  

 

3.3. Instituto Integrar 

 

O Instituto Integrar é uma instituição localizada em Uberlândia sem 

fins lucrativos e se mantém devido aos serviços prestados para algumas 

empresas. Tem como objetivo integrar o indivíduo portador de deficiência 

física e sensorial ao mercado de trabalho, promovendo sua inclusão na 

sociedade, contribuindo para o estabelecimento de sua dignidade e 

exercício pleno de sua cidadania, sob enfoque empresarial, além de 

preparar as empresas para a chegada da pessoa com necessidade 

especial.Tem também outros objetivos como conscientizar a sociedade e 

as empresas da importância e as vantagens da participação destas 

pessoas com necessidades especiais nesta ação social, outro objetivo é 

divulgar os direitos dessas pessoas e orientá-las quanto as aplicações 

buscando assim melhorar e ampliar seus direitos. 

Nesta Instituição são desenvolvidos treinamentos, manutenção, 

avaliação de acessibilidade do local de trabalho e orientação de 

adaptações, avaliação e elaboração de projetos de adequação das 

atividades na empresa, acompanhamento do processo de contratação, 

realizações de campanhas com finalidade de integrar essas pessoas a 

sociedade e ao mercado de trabalho, realizações de congressos, entre 

outros. (ANEXO A). 

Os primeiros projetos existentes nesta Instituição estão 

relacionados a treinamentos como: informática básica, atendente de Call 

Center e internet. Este Instituto tem parceria com várias empresas para 
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onde são enviadas as pessoas para uma determinada vaga. As empresas 

analisam a pessoa com necessidade especial de acordo com a vaga, 

visto que nem sempre terá como preencher os requisitos, devido por 

exemplo ao perigo que essa pessoa poderá sofrer em determinada 

empresa. 

Para ingressar no Instituto é necessário uma idade mínima de 14 

anos e o primeiro passo desta integração é o preenchimento de 

curriculum, em seguida é feita uma dinâmica de grupo na presença de 

uma psicóloga para assim saber em qual área as pessoas com 

necessidades especiais tem mais afinidade, logo depois se a pessoa 

estiver apta para o trabalho, será feita a procura de um emprego pra ela, 

caso não encontre, o Instituto investe na qualificação dessas pessoas 

dando um treinamento de Domínio e Velocidade com o teclado. Com os 

treinamentos feitos, aproximadamente 50 pessoas com necessidades 

especiais já foram encaminhadas para alguma empresa e que apenas 

uma saiu fora do tempo por motivos de saúde.(INSTITUTO,2003). 

Para o Instituto, as dificuldades das pessoas com necessidades 

especiais variam de acordo com o grau de escolaridade de cada uma, 

sendo que algumas nem começaram a fazer o primeiro ano do primeiro 

grau, tendo estas uma dificuldade maior de assimilar as informações.  

Neste Instituto, foram implantados dois softwares, um para a 

pessoa que possui deficiência visual e outro para pessoa que possui 

deficiência motora, sendo o primeiro conhecido como DOSVOX e o 

segundo como MOTRIX que serão falados no próximo capítulo. Os 

profissionais do Instituto passam por um treinamento com o professor 

para saber como utilizar os softwares citados. Não é determinada uma 

quantidade de aulas, isso é de acordo com a disponibilidade da pessoa  

  

3.4- Associação dos Paraplégicos de Uberlândia (APARU) 
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Esta Associação surgiu em 1979, devido a um grupo de pessoas 

portadoras de deficiência física, que se reuniram para melhor conhecer 

suas necessidades e dificuldades, e a partir daí surgiu a APARU que 

inicialmente era uma entidade filantrópica e que tem como objetivos, a 

inclusão social do portador de deficiência física (PDF); a habilitação e 

reabilitação física e psicóloga; a defesa dos direitos dos PDF. 

(RESENDE,2003) 

Com o passar do tempo, esta entidade está deixando de ser 

filantrópica e passando a ser mais uma entidade de promoção humana, 

onde tem como garantia de suas atividades o pleno exercício da 

cidadania das pessoas que possuem alguma deficiência.  Na APARU, 

existem cursos como reparador de eletrodomésticos, informática, solda, 

secretariado, serralheiro, artesanato, entre outros. Com isso, existe um 

banco de empregos, onde várias pessoas com necessidades especiais 

estão atuando no mercado de trabalho, devido a uma parceria com 

algumas empresas, inclusive a presidente a APARU trabalha na área de 

informática. 

A APARU não possui um laboratório de informática devido a sua 

situação financeira, mas são feitas parcerias com algumas empresas e 

assim as pessoas com necessidades especiais são encaminhadas a 

essas empresas onde são realizados treinamentos de informática básicos, 

sendo que a capacitação dos profissionais que dão os cursos para os 

portadores de deficiência física é de responsabilidade da empresa. Esse 

treinamento começa a partir da faixa etária de 14 a 15 anos, em geral são 

10 alunos por curso, sendo 2 alunos por computador e um professor por 

turma. São realizadas duas aulas por semana com duração de 

aproximadamente cinco meses ou três meses para um treinamento de 

urgência no caso quanto a necessidade de ingressar em uma empresa. 

 Na entidade, existe apenas um computador onde os portadores de 

deficiência física podem revisar o que foi passado nos cursos realizados 

pelas empresas. 
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O maior benefício que a informática trouxe para essas pessoas é a 

abertura que hoje em dia elas têm no mercado de trabalho, pois com os 

cursos e treinamentos, as pessoas com necessidades especiais têm a 

possibilidade de estar ingressando em uma empresa para assim 

desenvolver um trabalho dentro de seus conhecimentos e a cada dia 

estar aprendendo mais com a ajuda de profissionais do ramo. 

A maior dificuldade encontrada por essas pessoas, está 

relacionada com a dificuldade de acesso físico às empresas, tendo assim 

a entidade que procurar uma empresa que possui um acesso adequado a 

essas pessoas.   

 

3.5- Instituto LAR  

 

 A Instituição LAR é uma Instituição filantrópica sem fins lucrativos, 

fundada por João Bittar em 15 de Agosto de 1983, hoje com oito unidades 

na cidade de Uberlândia, e atua com a missão de educar, apoiar e 

promover o desenvolvimento integral do ser humano, do útero materno à 

terceira idade. Hoje em dia, atende a 25.000 pessoas em Uberlândia e 

região desde gestantes, criança, adolescentes, jovens, adultos, idosos e 

portadores de necessidades especiais, no sentido de auxiliá-los a 

resgatar sua dignidade e inserí-los na sociedade. 

 Este atendimento é realizado em 12 setores que são eles: 

assistência à gestante, apoio e promoção sócio-familiar, duas creches 

educativas, cinco centros de formação, cursos profissionalizantes, núcleo 

de promoção do trabalho e renda, farmácia comunitária, fisioterapia 

comunitária, centro de convivência, lar-dia e abrigo para todos. Com isso 

o LAR é a maior Instituição do interior de Minas Gerais e a oitava maior de 

Minas.(LAR,2003). 

 Todo atendimento do LAR é oferecido gratuitamente à população 

de Uberlândia e região. 
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 Com relação a informática, o LAR oferece um curso básico de 

Windows para portadores de deficiência visual, com auxilio de um 

software chamado Virtual Vision, que vem acompanhado por um fone de 

ouvido, onde o aluno ouve todos os comandos digitados.  

 Através de uma parceria com a fundação Bradesco, foi possível 

realizar um treinamento de 40 horas para os professores, onde um dos 

instrutores desse curso é um deficiente visual. 

Para a coordenadora do curso, Ana Cristina, o mesmo não tem 

uma idade certa para começar, a maior dificuldade encontrada nos alunos 

portadores de deficiência visual é a diferença de alfabetização, sendo que 

alguns ainda não são totalmente alfabetizados e outros já estão 

totalmente alfabetizados e também no que diz respeito ao deslocamento, 

sendo muito difícil para essas pessoas chegarem até a Instituição. Já para 

os professores a maior dificuldade é a sala diversificada devido a idade, 

sendo que participam desde criança a idosos. 

 As aulas vão de segunda a sexta com duração de 1 hora por aula, 

não tendo um tempo certo para o término do curso, pois depende do 

desempenho de cada aluno e também de cada curso. 

 

3.6- Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC 

 

Criada em 10 de Janeiro de 1946, o SENAC é uma entidade 

privada, com objetivo de preparar as pessoas para o mercado de trabalho, 

tendo mais de 400 cursos em diversas áreas e sua missão é desenvolver 

pessoas e organizações para o mundo do trabalho, através de ações 

educacionais e disseminação de conhecimento em comércio e serviços. 

(SENAC,2002). 

 O SENAC possui em Minas 19 Centros de formação profissional, 

está sempre em busca de melhoria e investimento na evolução do 

aprendizado e formação técnica dos alunos e funcionários. Houve um 
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grande acontecimento no ano 2000 para a entidade, sendo reconhecida 

internacionalmente pela Certificação NBR 9001/94, o que tornar uma 

empresa de qualidade. 

 Esta entidade é uma referência no que diz respeito à informática, 

pois seus equipamentos são de última geração e os programas os mais 

avançados existentes no mercado, tendo assim um ótimo aprendizado. 

(SENAC,2002). 

 Com inúmeros cursos, o SENAC dá atendimento para pessoas 

portadoras de necessidades especiais, tendo vários alunos cursando 

informática. Para o referido curso a Instituição conta com três professores 

de informática especializados, que dão a maior atenção a todos os 

alunos.   

 O SENAC tem uma parceria com o Instituto Integrar mencionado 

acima, para ser encaminhado para o SENAC, primeiramente é preenchido 

uma ficha, em seguida começa uma preparação com essas pessoas no 

Instituto e só depois elas são encaminhadas para o SENAC, onde assim 

iniciará o curso de informática, tendo início com o curso de Domínio e 

Velocidade no teclado, para assim obterem mais facilidade ao iniciar os 

cursos Windows e pacote Office completo. 

 Para iniciar um curso nesta entidade é preciso que o portador de 

deficiência tenha no mínimo 12 anos. Atualmente o SENAC atende todos 

os tipos de deficientes, com exceção aos portadores de deficiência visual, 

devido a falta de material didático elaborado pela entidade. 

Para se tornarem pessoas especializadas a darem estes cursos, os 

professores passaram por treinamentos e palestras, juntamente com os 

professores do Instituto Integrar. 

 Eles não encontram dificuldades para ensinar a não ser, no início 

do curso, onde a princípio eles sentem um distanciamento muito grande 

entre o computador e o aluno. 

 As aulas são de segunda a sexta tendo duração de duas horas por 

aula no período da tarde, no período da manhã é de três horas por aula, 
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tendo como benefícios além de perderem o medo de lidar com o 

computador, a possibilidade de encontrar um emprego, pois no SENAC, 

há um balcão de empregos, onde as pessoas com necessidades 

especiais são encaminhadas para as empresas conveniadas sempre que 

surgem vagas. Os cursos em geral possuem duração de três semanas a 

quatro meses dependendo do curso a ser realizado.   

 

3.7- Conclusão 

 

Através deste capítulo foi possível conhecer um pouco mais sobre 

as instituições voltadas a educação especial em Uberlândia, destacando o 

objetivo de cada uma e sua luta constante para incluir as pessoas 

portadoras de necessidades especiais na sociedade. 

Através destas Instituições, se torna mais fácil para essas pessoas 

ingressarem não só na escola, mas como também no mercado de 

trabalho, pois a educação deve ser um objetivo comum a qualquer 

cidadão. 

O capítulo seguinte aborda sobre os softwares específicos a vários 

tipos de deficiências, mostrando para as pessoas portadoras de 

necessidades especiais sua importância.   
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4. Softwares Específicos a Pessoas Portadoras de 

Necessidades Especiais  

 

Em algumas Instituições visitadas são utilizados softwares 

específicos a vários tipos de deficiência, o que ajudam as pessoas 

portadoras de necessidades especiais a estarem realizando atividades 

pedagógicas ou profissionais. 

 

4.1- DOSVOX 

 

O DOSVOX é um programa voltado para portadores de deficiência 

visual, que permite utilizar o computador para o desempenho de uma 

série de tarefas, adquirindo um alto nível de independência no estudo e 

no trabalho. Ele se comunica com o usuário através de um sistema de 

voz, ou seja, conversa com o deficiente visual em português falando 

passo a passo o que está sendo digitado, além de ser distribuído em duas 

versões, uma para DOS e outra para Windows. Este programa é 

composto por: (FIGUEIREDO, 2001). 

 

• Sistema operacional que contém os elementos de interface com o 

usuário; 

• Sistema de síntese de fala para língua portuguesa; 

• Editor, leitor e impressor/ formatador de texto; 
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• Impressor/ formatador para Braille; 

• Diversos programas de uso geral para cegos, como caderno de 

telefones, agendas de compromissos, calculadora, preenchedor de  

     cheques, cronômetro entre outros; 

• Jogos de caráter didático e lúdico; 

• Ampliador de telas para pessoas com visão reduzida; 

• Programas para ajuda à educação de crianças com deficiência 

visual; 

• Programas sonoros para acesso à internet, como correio 

eletrônico, acesso a www; 

• Leitor de telas/janelas para DOS e Windows. 

 

O sistema foi desenvolvido no Núcleo de Computação Eletrônica 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob supervisão do analista 

José Antônio dos Santos Borges e programação é de Marcelo Pimentel, 

além de participarem também programadores deficientes visuais, que 

fazem uso do sistema. (DOSVOX,1998).   

Com o DOSVOX as pessoas portadoras de necessidades 

especiais têm a possibilidade de ler e escrever, tendo novas 

oportunidades de trabalho, de estudo e de interrelacionamento. 

 Através deste software muitas oportunidades de trabalho surgiram, 

um exemplo disso, é o caso da Embratel, que promoveu a reciclagem 

profissional de seus telefonistas com deficiência visual, para colocá-los 

em novos pontos da empresa, em que farão atendimento ao público 

utilizando telefone e computador, solicitando informações e registrando no 

computador reclamações e pedidos feitos pelos usuários. 

 A síntese de fala do sistema DOSVOX é feita através de dois 

métodos:(DOSVOX,1998). 

 

• Fala Gravada: onde um som é gravado em um arquivo .wav 

através de uma placa de som, e reproduzindo quando 
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necessário. Esta fala é utilizada, em mensagens do sistema 

e nos diálogos com o usuário, onde ao teclar uma letra, o 

computador procura o arquivo com o som correspondente e 

reproduz o som. 

• Fala Sintética: para que qualquer palavra seja falada 

(inclusive palavras inventadas), é necessário o uso de 

técnicas mais sofisticadas de síntese. O DOSVOX utiliza um 

método de síntese que toma toma um texto genérico e o 

traduz para um conjunto de fonemas básicos da língua 

portuguesa. Assim, o programa procura nos arquivos as 

sílabas, juntando-as e lendo as palavras para o usuário, de 

forma clara e compreensiva.    

 

A figura 2.3 mostra a área de trabalho do DOSVOX, sempre que o 

sistema necessitar de uma nova informação, o usuário irá ouvir a frase 

“DOSVOX – O que você deseja”. Ao pressionar o F1 o “menu principal”, 

será mostrado e também será sonorizado, como adquirir ou obter ajuda 

sobre o DOSVOX. A tecla ESC pode ser usada para cancelar qualquer 

função. (BORGES,2002).  
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Fig.2.3 – Tela Inicial do Sistema DOSVOX(BORGES,2002) 

A figura 2.4 mostra que ao usar as setas, as opções num menu 

aparecem na tela. Para escolher a opção desejada, basta apertar a tecla 

ENTER. Já para limpar a tela, usa-se a barra de espaço.  

 

 

Fig.2.4 – Tela com comandos do Sistema DOSVOX(BORGES,2002) 

 

A figura 2.5 mostra um dos jogos que o sistema DOSVOX dispõe, 

que visa não apenas o entretenimento, mas também facilitar a 

aprendizagem do ambiente. O comando é feito unicamente pelo teclado. 
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Fig.2.5 – Tela de jogos do Sistema DOSVOX(BORGES,2002) 

A figura 2.6 mostra a tela para acesso a internet, onde o portador 

de deficiência visual tem acesso a informações, podem publicar suas 

próprias idéias, enviar e receber correspondência, ou seja, fazer uso da 

internet como qualquer pessoa faz. 

 

 

Fig.2.6 – Tela de acesso a internet do Sistema DOSVOX(BORGES,2002) 

 

4.2- MOTRIX 

 

 O MOTRIX é um sistema de voz voltado para pessoas que 

possuem deficiência motora severa nos braços e nas pernas. E foi 

desenvolvido a pedido de uma médica tetraplégica há 26 anos, devido a 

dificuldade de permanecer na mesma posição durante horas, ela muitas 

vezes se via impedida de continuar suas pesquisas, tendo seu trabalho 



 

 
 
 

32 

diante do micro dificultado. Através deste software as pessoas com esse 

tipo de deficiência tem acesso amplo à escrita, leitura e comunicação. 

 É através de um fone que é enviado o comando, tendo 

praticamente 40 comandos reconhecidos pelo sistema (em inglês). A 

única dificuldade que o portador de necessidade especial tem é apenas 

de ligar o computador, pois a partir daí o controle do mouse e do teclado 

passa a ser feito unicamente por voz. Sempre que um comando é 

acionado ele é escrito na barra de comandos do Windows. 

O sistema permite também a digitação soletrando, utilizando o 

alfabeto aeronáutico, sendo este escolhido, por ter sido provado em longo 

tempo ser um dos mais efetivos para reconhecimento em ambientes 

ruidosos. (MOTRIX,2001). 

 

Alpha Bravo Charlie Delta Echo Foxtrot Golf Hotel India  
Juliet Kilo Lima Mike November Oscar Papa Quebec Romeo  

Sierra Tango Uniform Victor Whiskey Xray Yankee Zulu  
 
 

O sistema é simples de aprender e usar, e foi desenvolvido pela 

mesma equipe do DOSVOX. Os trabalhos desenvolvidos por eles ainda 

incluem um projeto de impressão em Braille, feito para a Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos. 

Um dos motivos para o desenvolvimento do MOTRIX foi o alto 

custo dos programas de comando de voz já existentes do mercado, além 

de não poderem ser acionados em português. 

 Para os usuários o MOTRIX tem tudo para atenderem as pessoas 

portadoras de deficiência física, pois com ele é fácil utilizar o computador, 

navegar na internet, ler e receber e-mails. 

 Além de poder interagir com o computador de uma forma mais 

confortável e eficiente, as pessoas portadoras de deficiência física, podem 

ainda acender e apagar a luz, ligar o ventilador, ou mudar de canal de 

televisão, tendo uma tomada ligada no computador e com Motrix ligado, o 
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que torna este software um instrumento de modificação de vida para 

milhares de pessoas portadoras de deficiência física. 

 

4.3- Virtual Vision 

 

 O Virtual Vision é um software voltado para portadores de 

deficiência visual, foi desenvolvido pela Micropower e desde 1998 se 

encontra disponível no mercado. Este software permite a essas pessoas 

trabalharem com o computador e navegarem pela internet. Este software 

será ativado automaticamente sempre que o Windows for carregado, 

sendo que o detalhamento de informações é configurado a maneira como 

o usuário pretender. A principio ele vem pré-configurado para falar o 

máximo de detalhes possíveis. 

Virtual Vision é um sintetizador de voz que, interagindo com o 

sistema operacional do computador transforma toda informação 

apresentada na forma de texto, em resposta sonora, ou seja, através do 

leitor de tela o usuário pode ouvir tudo que está sendo mostrado, pois ele 

lê para o deficiente tudo que está sendo digitado, citando inclusive os 

links para outras páginas, no caso da internet. 

 Este software pronuncia para a pessoa letra por letra, linha por 

linha ou palavra por palavra, dependendo de como a pessoa quer que ele 

se manifeste. Além disso, ele permite configurar a velocidade e entonação 

para cada tipo de informação desejada e ter um controle do mouse 

através do teclado. 

 Com ele, pode-se ter acesso a leitura em geral, além disso, permite 

utilizar todos os recursos do Windows e seus aplicativos. Ele funciona em 

qualquer programa para Windows 95 sendo adaptado para Windows 98, 

2000 e ME na versão 2.0 e também para XP na versão 4.0. 

O Virtual Vision permite que faça um rastreamento do mouse, ou 

seja, conforme o cursor do mouse é movimentado, seja dito o controle ou 
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janela que está sendo posicionado. Além disso, ele permite que utilize 

tonalidade de voz e velocidade de pronuncia diferentes para cada tipo de 

informação falada. Nele possui uma pasta de ajuda, explicando sobre o 

software, ou seja, como utiliza-lo, introdução ao Virtual Vision, quais são 

as opções. 

 Tanto o DOSVOX quanto o Virtual Vision são muito utilizados pelos 

portadores de deficiência visual, sendo ambos encontrados alguns 

problemas, como por exemplo, nem sempre eles conseguem acompanhar 

a escrita dos que digitam rapidamente. 

 Para alguns usuários é mais fácil trabalhar com o DOSVOX, pois o 

Virtual Vision pára de trabalhar várias vezes ou então indica um erro sem 

emitir qualquer aviso, deixando assim o usuário perdido, sem saber o que 

ocorreu. Já com relação a internet, o Virtual Vision é considerado melhor 

por seus usuários, pois com ele é mais fácil navegar na internet e também 

por conseguirem ler as páginas de forma mais eficaz, sendo o outro mais 

limitado à navegação.  

 

4.4- Conclusão  

 

Com esses softwares é possível concluir  que a vida das pessoas 

portadoras de necessidades especiais está mudando, possibilitando o 

acesso aos recursos da escrita, leitura e pesquisa de informação, sendo 

programas fáceis de usar. 

Algumas Instituições trabalham com esses e outros softwares 

existentes no mercado, tendo como finalidade estar preparando e 

qualificando as pessoas portadoras de necessidades especiais para o 

mercado de trabalho 

Com esses softwares observa-se um grande impacto social, pois 

abrem novas perspectivas de trabalho e de comunicação.  
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O capítulo seguinte relata um estudo de caso desenvolvido no 

Centro Universitário do Triângulo e também nas Instituições visitadas, 

sendo feita uma entrevista com alunos portadores de algumas 

deficiências, mostrando a evolução, desses alunos no que diz respeito ao 

papel que a informática possui em suas vidas.   
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5. Estudo de Caso 

 

O objetivo desde capítulo é relatar os resultados obtidos, após um 

estudo realizado durante este projeto com as pesquisas e visitas feitas as 

Instituições citadas no decorrer desde trabalho, sobre a interação dos 

portadores de necessidades especiais com a informática.   

Neste capítulo será apresentado um estudo de caso onde foi 

realizada  uma entrevista com alguns alunos do Centro Universitário do 

Triângulo – UNIT/MG e também das Instituições visitadas onde mostra 

qual a importância da informática para elas e como surgiu o interesse 

dessa ferramenta. 

 

5.1 Relatos das Pessoas com Necessidades Especiais 

 

 Mariene Araújo Nascimento, 23 anos reside na cidade de 

Uberlândia-MG, está cursando 5º período de Ciência da Computação no 

Centro Universitário do Triângulo -UNIT/MG e possui deficiência auditiva 

desde o nascimento. 

 O seu interesse pela informática surgiu ao observar os 

computadores na loja de seu pai. Dessa forma, começou a fazer um curso 

básico do sistema operacional Windows e do pacote Office. Depois surgiu 

o interesse por um curso de graduação, para assim estar se qualificando 

cada vez mais. 

 Devido a sua deficiência, Mariene necessita em alguns momentos 

de uma intérprete, inclusive quando faz provas, pois sente dificuldades em 
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entender algumas palavras. Ela não utiliza nenhum software específico 

para a sua deficiência, em sua opinião a informática a auxilia na 

verificação correta de seus exercícios e trabalhos, e é consciente de que 

a informática melhorou muito sua vida.  

Depois de ter conhecido o mundo da informática, Mariene além de 

ter acesso às Linguagens de Programação como Delphi e C para assim 

estar assimilando melhor as matérias, está sempre navegando na internet 

buscando materiais para trabalhos ou até mesmo no que diz respeito a 

comunicação através de e-mails. 

 A utilidade da informática para esta aluna, é que ela está sempre 

adquirindo novos conhecimentos e que os benefícios que a informática 

lhe trouxe foi de poder aprimorar seus conhecimentos de forma 

independente, e seu grande objetivo é de trabalhar em uma empresa 

desenvolvendo programas de aperfeiçoamento ou então de se tornar uma 

professora de informática, já que até hoje não trabalhou e nem fez 

nenhum estágio na área.       

 Mariene antes de entrar na faculdade fez um curso do Windows, 

Word, Excel e Acess, em sua cidade de origem, Itumbiara, não 

encontrando assim nenhuma dificuldade e atualmente, ela está iniciando 

um curso de Page Maker, Photoshop e Corel Draw e futuramente 

pretende fazer um curso de Flash e Html, sendo em sua opinião ficará 

mais fácil conseguir um emprego. 

Já Ibrahim Horani de 39 anos, possui deficiência motora desde que 

nasceu, mora na cidade de Uberlândia-MG e está cursando Sistemas de 

Informação no Centro Universitário do Triângulo – MG. Interessou-se pela 

área da informática devido à parte de programação dada no curso 

praticado na Instituição freqüentada. 

Para ele, a informática lhe trouxe um grande beneficio, pois com 

esta ferramenta ele tem a possibilidade de escrever, pois sua deficiência 

não o permite escrever com lápis ou caneta. Não é utilizado por ele 

nenhum software especifico (precisando apenas  diminuir a velocidade do 
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teclado), tendo acesso desde programas utilizados na faculdade até à 

internet, onde através dela faz contato com outras pessoas através de e-

mails e onde procura material para aumentar seus conhecimentos e que 

lhe ajudam nos trabalhos da faculdade. 

 Ibrahim não tem nenhuma experiência profissional, mas tem um 

grande objetivo depois que formar, pretende montar uma empresa nesta 

área e assim poder praticar seus conhecimentos adquiridos na faculdade.  

 Beatriz Guirele Avelar é mais uma aluna do Centro Universitário do 

Triângulo, tem 23 anos, está cursando o último período do curso de 

Ciência da Computação, reside na cidade de Araguari-MG. Ela possui 

paralisia cerebral, desde o nascimento e até hoje não descobriu como 

surgiu seu interesse pela informática. 

 Bia assim conhecida pelos colegas e professores do curso é uma 

aluna de destaque, pela sua luta e dedicação que demonstra a todos. 

 Começou sua história com a informática fazendo cursos básicos 

como: Word, Excel e Acess, mas devido a disponibilidade de horários 

acabou desistindo. Na faculdade, ela tem acesso a programas específicos 

das disciplinas que cursa, e também a internet onde se comunica com as 

pessoas através de e-mails e também onde faz pesquisas para 

desenvolver seus trabalhos. 

 Sua maior dificuldade está relacionada com as matérias em si, 

principalmente na parte de programação onde necessita de raciocínio 

lógico, mas também encontra  dificuldades em digitar devido a sua 

deficiência, tendo que realizar esta tarefa mais lentamente.  

Ela não utiliza nenhum software especifico para a sua deficiência, 

mas encontra no computador uma ferramenta que lhe auxilia nos 

trabalhos, para fazer novos amigos e para conhecer o mundo. Seu 

objetivo com a informática, é estar sempre aperfeiçoando seus 

conhecimentos e se qualificando, pretende fazer uma especialização ou 

até mesmo um mestrado na área de Banco de Dados, tendo vontade de 

realizar os dois, mais não sabe qual fará primeiro. 
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 Atualmente, está fazendo estágio no laboratório da faculdade, onde 

poderá assim concluir o curso, mas pretende um dia lecionar em alguma 

faculdade na área de banco de dados. 

 Liliane Garcia de Carvalho, de 19 anos, natural de Poços de 

Caldas, atualmente reside na cidade de Uberlândia – MG, possui 

deficiência auditiva desde os 39 dias de vida; cursa o 2º período de 

Ciência da Computação no Centro Universitário do Triângulo – UNIT/MG. 

O seu interesse pela informática surgiu devido a sua simpatia na área de 

exatas e também por se interessar muito pela tecnologia de 

computadores. 

 Com as disciplinas, ela conta com a ajuda de intérpretes que são 

disponibilizadas pela própria faculdade e às vezes,  necessita de um 

software especifico à sua deficiência. A maior dificuldade que ela encontra 

está relacionada nas matérias da faculdade, principalmente as disciplinas 

que estão relacionadas à programação. Em sua opinião o Centro 

Universitário do Triângulo, no que diz respeito a infra-estrutura, está em 

processo de preparação para receber pessoas com necessidades 

especiais, ou seja, possui rampas com corrimãos, o banheiro com espaço 

suficiente, possui vagas no estacionamento, telefones públicos com altura 

acessível, elevadores com acesso aos laboratórios, entre outros. 

 Para ela o maior beneficio que o computador  lhe proporciona é o 

fato de lhe mostrar tudo sem ser preciso da audição para realizar suas 

atividades.   

 Para Liliane, o computador tem grande utilidade em sua vida, pois 

com esta ferramenta ela pode pesquisar trabalhos da faculdade, mandar 

e receber e-mails, ler jornais pela internet. Pretende depois que formar, 

trabalhar na área da informática, tendo assim sua primeira experiência 

profissional. 

 Maria Fernanda Vieira Santos, 59 anos, é uma das centenas de 

alunas da entidade SENAC, possui deficiência celebral desde o 

nascimento e é caderante. Por ser uma pessoa que dependia muito de 



 

 
 
 

40 

exercícios e sempre foi muito cobrada pela família quanto a sua postura e 

sua fala, resolveu no mês de Setembro de 2003 iniciar o curso de 

informática para ter um melhor desenvolvimento de suas capacidades, 

começando com a digitação, passando para o Windows. 

 Devido ao interesse pela informática e oportunidade de adquirir um 

emprego, Maria Fernanda procurou a Instituição SENAC para assim estar 

desempenhando alguma atividade que lhe agregasse conhecimento. 

 Sua primeira e única experiência adquirida, até o momento, foi de 

datilógrafa, onde a estudante da Instituição recebia trabalhos e provas 

para correção ortográfica e posteriormente datilografava os textos em 

questão.  

 Seu interesse pela informática surgiu ao perceber que esta 

ferramenta desenvolve a mente, notando que sua vida está melhorando 

cada dia mais. Não necessita de ajuda de outra pessoa para as atividades 

desenvolvidas no curso, apenas quando surge alguma dúvida sobre 

alguma coisa que não esteja clara em seu material do curso. 

 Para ela a Instituição está pronta para atender as pessoas com 

necessidades especiais, pois segue as exigências da Lei, ou seja, o 

SENAC possui rampas, possui uma infra-estrutura adequada nos 

banheiros, dentre outros. Maria não encontra nenhuma dificuldade, nem 

mesmo para se locomover, pois é oferecido a ela uma Van do passe livre 

da Prefeitura Municipal de Uberlândia, que a busca em casa e leva até a 

Instituição e depois a leva de volta para casa. 

 Seu grande objetivo é se formar no curso de informática e 

ingressar em uma empresa, onde poderá praticar os conhecimentos 

adquiridos em seu curso e segundo ela já está encaminhado o seu 

primeiro emprego.   

 Ricardo Jesuíno Pinto, de 34 anos, possui deficiência visual total 

com seqüela de glaucoma desde de 2001. Atualmente, ele freqüenta o 

Instituto Integrar. Resolveu procurar este Instituto devido a sua 

comodidade no atendimento a pessoas com necessidades especiais, pela 
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oportunidade de conseguir um trabalho através dele e também pela 

interação com outras pessoas. Para ele, esta Instituição é dinâmica e 

completa as atividades diárias dando condições de facilitar o acesso ao 

mercado de trabalho. 

 Os benefícios encontrados por ele no Instituto está relacionado 

com a maior acessibilidade a cursos de informática, a interação com as 

pessoas em dinâmicas e a maior dificuldade que ele enfrenta é devido o 

deslocamento entre o ponto de ônibus e o Instituto e vice versa, mas 

quanto a Instituição em sua opinião ela está preparada para receber as 

pessoas com necessidades especiais. 

 Seu interesse pela informática surgiu depois de fazer um curso de 

digitação na Instituição SENAC e há um mês iniciou um curso sobre o 

sistema DOSVOX. Em alguns momentos ele necessita da ajuda do 

professor para lhe auxiliar nas atividades sendo a única dificuldade 

encontrada no curso.  

 Depois de ter conhecido a informática, notou que sua vida 

melhorou bastante, pois hoje em dia ele se sente mais atualizado ao 

mundo, ou seja, de ficar por dentro de tudo que está acontecendo no país 

e no mundo. Tem como objetivo terminar seu curso superior em 

Matemática e trabalhar na área da educação.  

 

5.2 – Conclusão 

 

Percebe-se que a informática já está dominando o mundo de todos 

e como não poderia ser diferente o das pessoas com necessidades 

especiais também, onde eles pensam em um futuro melhor, em se 

qualificar para assim poder estar disputando uma vaga de emprego. 

 As dificuldades encontradas não são vistas como obstáculos e sim 

como um desafio, podendo assim vencer todos e crescer com cada 

vitória. Com isso os professores ou até mesmo os profissionais ficam 
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admirados com essas pessoas, devido à garra e a vontade de aprender 

de cada um. 

 O estudo de caso citado acima não se refere apenas aos alunos do 

Centro Universitário do Triângulo – UNIT/MG mas também das 

Instituições visitadas no decorrer da elaboração desde trabalho; mostra 

toda a dedicação que essas pessoas têm no aprendizado, podendo 

concluir, que a informática é uma importante ferramenta para todos, que 

facilita o trabalho, o estudo enfim a vida de cada um com seus deveres 

podendo assim aumentar seus conhecimentos para garantir um futuro 

melhor. 

 Em geral, a informática mudou muito a vida dessas pessoas, como 

é o caso de um dos alunos entrevistados, pois antes dele entrar no 

mundo da informática, não conseguia escrever. Hoje em dia isso só é 

possível devido ao computador, também a outra aluna que pode conhecer 

o mundo e fazer amigos através da internet sem precisar se locomover, 

sendo essa uma dificuldade em sua vida.  

 Percebe-se que as pessoas entrevistadas progrediram bastante 

quanto aos avanços tecnológicos, pois a principio existe um certo receio 

em se aproximar de um  computador, mas com o passar do tempo e 

também com a vontade de aprender, elas vão se familiarizando com a 

ferramenta e em pouco tempo já estão tão acostumadas que a máquina 

passa a fazer parte de suas vidas.  
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6. Conclusão 

 

Conclui-se neste trabalho que a informática na educação especial 

está crescendo e ajudando as pessoas cada vez mais, apesar de haver 

alguns obstáculos, que deverão ser quebrados. Nas escolas, esta 

ferramenta mostra ser muito útil com relação ao ensino-aprendizado, haja 

visto a crescente capacitação dos profissionais da área para que possam 

utilizar esta tecnologia como recurso pedagógico. 

No caso da tecnologia, já se observou que é um método de 

motivação e modificação do comportamento no processo de 

aprendizagem para  pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. Na 

informática há espaço para todos, no caso das pessoas portadores de 

necessidades especiais, utiliza-se softwares e hardwares específicos a 

cada deficiência, tendo como objetivo auxiliá-los em um determinado 

conteúdo.  

Esses softwares são tão importantes quanto os outros materiais 

didáticos tendo como objetivo auxiliar os professores no processo de 

ensino- aprendizagem.  

Para os professores, também está sendo um desafio, pois eles 

precisam aprender e ter domínio do computador e dos softwares 

existentes para assim ensinar aos alunos com segurança e eficiência. 

 Percebe-se que as pessoas com necessidades especiais estão 

cada vez mais lutando para ganhar espaço na sociedade além é claro de 

brigar por uma vaga no campo de trabalho e isso foi comprovado durante 

as entrevistas feitas e citadas no estudo de caso.  
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Este trabalho ficará a disposição para quem quiser dar 

continuidade, tendo como sugestão o desenvolvimento de um software 

específico para algum tipo de deficiência.  
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ANEXOS 

 
ANEXO A 
 

EQUIPAMENTOS EXISTENTES NO INSTITUTO INTEGRAR. 

(HARDWARE / SOFTWARE / EQUIPAMENTOS) 

 
�

AMD Duron  

850 MHz�  

 56 MB de memória RAM  

Monitor 15"com caixa de som e microfone incorporadas   

Mouse padrão  

Teclado 

 
�

Impressora jato de tinta 

Epson Stylus C60  

 
�

Hub 

Possi 8 portas  

 
�

Scanner 

Processador de imagem a cores de no mínimo 30 bits 

 
�

Estabilizador 

Protegido contra picos de tensão  

 

Softwares 

 
�

DOSVOX – software para portador de deficiência visual; 
�

MOTRIX – software para portador de deficiência motora; 
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A sala de informática possui um total de 4 computadores, instalados 

com Sistema Operacional Windows 98 e XP mais os softwares citados a 

cima. 
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ANEXO B 

 

PESSOA PARTICIPANTE DA ENTREVISTA FEITA NO ISTITUTO 

INTEGRAR 

 
�

Pessoa 01 

 

Nome: Paulo Júnior 

Formação: Cursando 3 º período de Sistema de Informações 

Função: Estagiário no Instituo, é o responsável por auxiliar as pessoas 

com necessidades especiais a mexerem com o computador, monitorá-las 

quanto aos softwares usados. 

Tempo que Trabalha no Instituto: 1 ano 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

52 

ANEXO C 

 

EQUIPAMENTOS EXISTENTES NO SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC. 

(HARDWARE / SOFTWARE / EQUIPAMENTOS) 

 
�

AMD K6 

550 MHz�  

 Monitor 15" com caixa de som e microfone incorporadas   

Mouse padrão 

Teclado 

 
�

Impressora jato de tinta 

 
�

Estabilizador 

Protegido contra picos de tensão 

 

Softwares 

 
�

DOSVOX – software para portador de deficiência visual; 

 

A sala de informática possui um total de 21 computadores, instalados 

com Sistema Operacional Windows Millenum mais o software citado a 

cima, tendo ar condicionado e um quadro para instruir o aluno.  
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ANEXO D 

 

PESSOAS PARTICIPANTE DA ENTREVISTA FEITA NO SERVIÇO DE 

NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. 

 
�

Pessoa 01 

 

Nome: Daniel Stefanny Duarte Caetano 

Formação: Cursando 4 º período de Engenharia de Telecomunicações 

Função: Professor de Informática é o responsável por auxiliar as pessoas 

com necessidades especiais e as que não possuem nenhum tipo de 

deficiência a mexerem com o computador, monitorá-las quanto ao curso. 

Tempo que Trabalha no Instituto: 1 ano 

 
�

Pessoa 02 

 

Nome: Flamarion Jerônimo Inácio 

Formação: Cursando 8 º período de Engenharia Elétrica 

Função: Professor de Informática no Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial, é o responsável por auxiliar as pessoas com necessidades 

especiais e as que não possuem nenhuma deficiência a mexerem com o 

computador, monitorá-las quanto aos cursos. 

Tempo que Trabalha no Instituto: 8 meses 
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ANEXO E 
 

QUESTIONÁRIO UTILIZADO PARA A ENTREVISTA FEITA COM AS 

PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DAS 

INSTITUIÇÕES. 

 

Nome: 
 
Idade: 
 
Naturalidade: 
 
Qual o tipo de deficiência: 
 
Desde quando possui a deficiência ? 
 
Qual o curso que você faz? 
 
Como surgiu o interesse na área de informática e porque? 
 
Você precisa que alguma pessoa lhe auxilie a utilizar o computador? 
 
Em que essa ferramenta lhe auxilia? 
 
Qual a maior dificuldade que você encontra com a informática? 
 
Quais os benefícios que a informática trouxeram para você? 
 
Quais os programas que você mais acesso? 
 
Você usa algum software especifico para sua deficiência? 
 
Quais seus objetivos com a informática? 
 
Qual a utilidade da informática em sua vida? 
 
Você pretende trabalhar na área de informática no futuro ou já trabalha? 
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ANEXO F 

 

LEI SOBRE A ACESSIBILIDADE DAS PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS. 

 

O Ministro de Estado da Educação, no  uso de suas atribuições, 

considerando o disposto na Lei n.º 9.131, de 24 de novembro de 1995, e 

na Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e no Decreto n.º 2.306, de 

19 de agosto de 1997, e considerando ainda a necessidade de assegurar 

aos portadores de deficiência física e sensorial condições básicas de 

acesso ao ensino superior, de mobilidade e de utilização de 

equipamentos e instalações das instituições de ensino,  

 
RESOLVE: 
 

Art. 1º. Determinar que sejam incluídos nos instrumentos destinados a 

avaliar as condições de oferta de cursos superiores, para fins de sua 

autorização e reconhecimento e para fins de  credenciamento de 

instituições de ensino superior, bem como para sua renovação, conforme 

as normas em vigor, requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras 

de necessidades especiais. 

Art. 2º. A Secretaria de Educação Superior deste Ministério, com o apoio 

técnico da Secretaria de Educação Especial, estabelecerá os requisitos 

tendo como referência à Norma Brasil 9050, da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas, que trata da Acessibilidade de Pessoas Portadoras de 

Deficiências e Edificações, Espaço, Mobiliário e Equipamentos Urbanos. 

Parágrafo único. Os requisitos estabelecidos na forma do caput, deverão 

contemplar, no mínimo: 

 
a) para alunos com deficiência física 
 
- eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante  
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permitindo o acesso aos espaços de uso coletivo; 

- reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades das unidades 

de serviços; 

- construção de rampas com corrimãos ou colocação de elevadores, 

facilitando a circulação de cadeira de rodas; 

- adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o 

acesso  de cadeira de rodas; 

- colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros; 

- instalação de lavabos, bebedouros, e telefones públicos em altura 

acessível aos usuários de cadeira de rodas; 

 
b) para alunos com deficiência visual 
 
- Compromisso formal da instituição de proporcionar, caso seja solicitada, 

desde o acesso até a conclusão do curso, sala de apoio contendo: 

- máquina de datilografia braille, impressora braille acoplada a 

computador, sistema de síntese de voz; 

- gravador e fotocopiadora que amplie textos;  

- plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em fitas de audio; 

- software de ampliação de tela do computador;  

- equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com 

visão subnormal;  

- lupas, réguas de leitura;  

- scanner acoplado a computador;  

- plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico dos conteúdos 

básicos em braille. 

 
c) para alunos com deficiência auditiva 
 
- Compromisso formal da instituição de proporcionar, caso seja solicitada, 

desde o acesso até a conclusão do curso, sala de apoio contendo: 

quando necessário, intérpretes de língua de sinais/língua portuguesa, 

especialmente quando da realização de provas ou sua revisão, 
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complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este 

não tenha expressado o real conhecimento do aluno; 

flexibilidade na correção de provas escritas, valorizando o conteúdo 

semântico; 

- aprendizado da língua portuguesa, principalmente na modalidade escrita 

(para uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o 

estudante estiver matriculado); 

materiais de informações aos professores para que se esclareça a 

especificidade lingüística dos surdos. 
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ANEXO G 

 

LEI SOBRE O ACESSO AO TRABALHO DAS PESSOAS COM 

NECESSIDADES ESPECIAIS. 

 

Art.34º Seção IV: 
Do Acesso ao Trabalho 
 

Art. 34. É finalidade primordial da política de emprego a inserção da 

pessoa portadora de deficiência no mercado de trabalho ou sua 

incorporação ao sistema produtivo mediante regime especial de trabalho 

protegido. 

Parágrafo único. Nos casos de deficiência grave ou severa, o 

cumprimento do disposto no caput deste artigo poderá ser efetivado 

mediante a contratação das cooperativas sociais de que trata a Lei no 

9.867, de 10 de novembro de 1999. 

 

Art. 35o São modalidades de inserção laboral da pessoa portadora de 

deficiência: 

I - colocação competitiva: processo de contratação regular, nos termos da 

legislação trabalhista e previdenciária, que independe da adoção de 

procedimentos especiais para sua concretização, não sendo excluída a 

possibilidade de utilização de apoios especiais; 

II - colocação seletiva: processo de contratação regular, nos termos da 

legislação trabalhista e previdenciária, que depende da adoção de 

procedimentos e apoios especiais para sua concretização; e 

III - promoção do trabalho por conta própria: processo de fomento da ação 

de uma ou mais pessoas, mediante trabalho autônomo, cooperativado ou 

em regime de economia familiar, com vista à emancipação econômica e 

pessoal. 

§ 1° As entidades beneficentes de assistência social, na forma da lei, 
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poderão intermediar a modalidade de inserção laboral de que tratam os 

incisos II e III, nos seguintes casos: 

I - na contratação para prestação de serviços, por entidade pública ou 

privada, da pessoa portadora de deficiência física, mental ou sensorial: e 

II - na comercialização de bens e serviços decorrentes de programas de 

habilitação profissional de adolescente e adulto portador de deficiência 

em oficina protegida de produção ou terapêutica. 

§ 2° Consideram-se procedimentos especiais os meios utilizados para a 

contratação de pessoa que, devido ao seu grau de deficiência, transitória 

ou permanente, exija condições especiais, tais como jornada variável, 

horário flexível, proporcionalidade de salário, ambiente de trabalho 

adequado às suas especificidades, entre outros. 

§ 3° Consideram-se apoios especiais a orientação, a supervisão e as 

ajudas técnicas entre outros elementos que auxiliem ou permitam 

compensar uma ou mais limitações funcionais motoras, sensoriais ou 

mentais da pessoa portadora de deficiência, de modo a superar as 

barreiras da mobilidade e da comunicação, possibilitando a plena 

utilização de suas capacidades em condições de normalidade. 

§ 4° Considera-se oficina protegida de produção a unidade que funciona 

em relação de dependência com entidade pública ou beneficente de 

assistência social, que tem por objetivo desenvolver programa de 

habilitação profissional para adolescente e adulto portador de deficiência, 

provendo-o com trabalho remunerado, com vista à emancipação 

econômica e pessoal relativa. 

§ 5° Considera-se oficina protegida terapêutica a unidade que funciona 

em relação de dependência com entidade pública ou beneficente de 

assistência social, que tem por objetivo a integração social por meio de 

atividades de adaptação e capacitação para o trabalho de adolescente e 

adulto que devido ao seu grau de deficiência, transitória ou permanente, 

não possa desempenhar atividade laboral no mercado competitivo de 

trabalho ou em oficina protegida de produção. 
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§ 6° O período de adaptação e capacitação para o trabalho de 

adolescente e adulto portador de deficiência em oficina protegida 

terapêutica não caracteriza vínculo empregatício e está condicionado a 

processo de avaliação individual que considere o desenvolvimento 

biopsicosocial da pessoa. 

§ 7° A prestação de serviços será feita mediante celebração de convênio 

ou contrato formal, entre a entidade beneficente de assistência social e o 

tomador de serviços, no qual constará a relação nominal dos 

trabalhadores portadores de deficiência colocados à disposição do 

tomador. 

§ 8° A entidade que se utilizar do processo de colocação seletiva deverá 

promover, em parceria com o tomador de serviços, programas de 

prevenção de doenças profissionais e de redução da capacidade laboral, 

bem assim programas de reabilitação caso ocorram patologias ou se 

manifestem outras incapacidades. 

 

Art. 36o A empresa com cem ou mais empregados está obrigada a 

preencher de dois a cinco por cento de seus cargos com beneficiários da 

Previdência Social reabilitados ou com pessoa portadora de deficiência 

habilitada, na seguinte proporção: 

I - até duzentos empregados, dois por cento; 

II - de duzentos e um a quinhentos empregados, três por cento; 

III - de quinhentos e um a mil empregados, quatro por cento; ou 

IV - mais de mil empregados, cinco por cento. 

§ 1° A dispensa de empregado na condição estabelecida neste artigo, 

quando se tratar de contrato por prazo determinado, superior a noventa 

dias, e a dispensa imotivada, no contrato por prazo indeterminado, 

somente poderá ocorrer após a contratação de substituto em condições 

semelhantes. 

§ 2° Considera-se pessoa portadora de deficiência habilitada aquela que 

concluiu curso de educação profissional de nível básico, técnico ou 
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tecnológico, ou curso superior, com certificação ou diplomação expedida 

por instituição pública ou privada, legalmente credenciada pelo Ministério 

da Educação ou órgão equivalente, ou aquela com certificado de 

conclusão de processo de habilitação ou reabilitação profissional 

fornecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 

§ 3° Considera-se, também, pessoa portadora de deficiência habilitada 

aquela que, não tendo se submetido a processo de habilitação ou 

reabilitação, esteja capacitada para o exercício da função. 

§ 4° A pessoa portadora de deficiência habilitada nos termos dos §§ 2o e 

3o deste artigo poderá recorrer à intermediação de órgão integrante do 

sistema público de emprego, para fins de inclusão laboral na forma deste 

artigo. 

§ 5° Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego estabelecer 

sistemática de fiscalização, avaliação e controle das empresas, bem como 

instituir procedimentos e formulários que propiciem estatísticas sobre o 

número de empregados portadores de deficiência e de vagas 

preenchidas, para fins de acompanhamento do disposto no caput deste 

artigo. 
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