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Facilitador de realização de atividades acadêmicas digitais 

Interface e acessibilidade digital  

Contextualização Histórica 

Durante os últimos anos foi feito um avanço considerável na tecnologia dos sistemas computacionais. Entende-

se hoje em dia que, o uso dos dispositivos móveis representa o que existe de mais moderno na atualidade e oferece 

uma funcionalidade ímpar no cotidiano dos indivíduos. 

Destaca-se que dentre suas funcionalidades técnicas essenciais para esta éra tecnológica, sua portabilidade, 

capacidade de memória, flexibilidade de acesso, a função touchscreen e os acionadores bluetooth, que contribuem 

muito com a versatilidade do produto e, portanto, tem representado um nicho interessante  ao colaborar com 

diferentes etapas de aprendizagens e de comunicabilidade e garantia de acesso digital às pessoas que por condições 

diversas de deficiência podem estar impossibilitadas de conectarem-se virtualmente e se beneficiar de tais 

possibilidades. 

 Segundo último censo brasileiro, 45.606.048 ou 23,9 % da população possuem algum tipo de deficiência, 

dentre estas, 13.273.969 possuem deficiência motora e 4.442.246 deficiência motora severa. Além destes dados, vale 

lembrar que o Brasil está envelhecendo, alcançando a marca de 23,5 milhões de idosos e com uma perspectiva de 

aumento deste porcentual em grandes proporções nos próximos 10 anos. (Brasil, 2010a) Portanto pensar em recursos 

multifuncionais passa a ser uma emergência. 

Neste sentido, explorar a utilização de dispositivos móveis e outros recursos de TICs como ferramentas de apoio 

pedagógico passa a ser uma demanda de manutenção da educação inclusiva atualmente proposta além destes recursos 

já serem consideradas ferramentas de múltiplas possibilidades de apoio as diferentes demandas de aprendizagem nas 

diferentes faixas etárias. 
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A partir do momento em que o Brasil passou a ser signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos da 

Pessoa com deficiência, (2009) alguns mecanismos vieram para assegurar o pleno exercício dos direitos básicos 

destas pessoas. A inclusão passou a ser prerrogativa na composição da maioria das políticas públicas desde setor 

(Brasil, 2009). 

Os programas de software de acessibilidade desenvolvidos para os sistemas móveis passaram a ser não somente 

recursos tecnológicos que aumentam o desempenho funcional dos usuários com deficiência, mas também um recurso 

cada vez mais importante na promoção da comunicação entre as pessoas e a promoção da aprendizagem. No caso de 

alunos com deficiência motora severa, inúmeras são as dificuldades enfrentadas, sejam elas de natureza funcional ou 

social. No entanto um dos grandes desafios do cenário de Tecnologia da Informação e da Tecnologia Assistiva no 

país é que o mercado nacional, ainda é alimentado com produtos importados de elevados valores e concentram-se nas 

mãos de quem possuir algum poder aquisitivo para adquiri-las. 

Referente a demandas a serem solucionadas  

Inúmeras as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência sejam elas de natureza funcional ou social 

lembrando que a vida cotidiana exige ativação dos sentidos sensoriais e habilidades físicas que uma pessoa com 

alguma deficiência muitas vezes não consegue desenvolver e se a limitação motora é muito severa, as dificuldades na 

independência e inclusão social tornam-se ainda maiores. 

Por meio da inclusão digital torna-se possível garantir múltiplas oportunidades de aprendizado, alternativas de 

comunicação, possibilidades de interação social e viabilização de trabalho. Utilizando-se dos recursos digitais a 

pessoa com deficiência motora severa “ganha asas”, e seu cotidiano é ampliado. 

A população acima citada vivencia dificuldades muito peculiares no que se refere á manipulação de todo e 

qualquer objeto devido a suas múltiplas perdas funcionais, cada  
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um destes sujeitos é único, suas questões funcionais são frequentemente diferentes mesmo que com os mesmos 

diagnósticos ou idades. Os movimentos residuais e capacidades cognitivas de cada um são singulares e distintas 

sendo que muitas vezes são necessários produtos diferentes de acessibilidade e de aprendizagem para atender a cada 

um, o que torna essa atenção inclusiva dificultada e onerosa. 

Assim garantir oportunidades de aprendizagens e comunicação no contexto escolar a todos passou a ser nosso 

maior desafio.  

 Tecnologia da Informação na escola como recurso pedagógico  

Lembrando que a escola se configura como um espaço de amplo acolhimento ao processo de aprendizagem dos 

alunos com deficiência e a mesma vem buscando se apropriar cada vez mais no uso dos sistemas de informática como 

recurso e ou ferramentas pedagógicas. 

Diversas iniciativas das políticas públicas que vão na direção da inclusão da pessoa com deficiência e os dados 

do MEC apontando que em 1998, cerca de 200 mil pessoas com deficiência estavam matriculadas na educação 

básica, sendo apenas 13% em classes comuns e em 2014, já eram quase 900 mil matrículas, 79% delas em turmas 

regulares, observando que o número de matrículas de pessoas com deficiência em escolas regulares cresceu mais de 

400% nos últimos 12 anos no Brasil. Somente no último quinquênio, foram registradas mais 214 mil entradas de 

estudantes com deficiência em classes regulares. Na rede federal de educação superior, esse índice quintuplicou: de 

3.705 alunos para 19.812 no ano passado. 

Neste mesmo período a tecnologia avançou significativamente no que diz respeito aos dispositivos oferecidos 

aos usuários para acesso a informações e viabilização de comunicação e aprendizagem. Pode-se afirmar que a cada 2 

anos os hardwares disponíveis no mercado para esse fim se configuram em produtos cada vez mais aprimorados, 

oferecendo melhores oportunidades de comunicação e novas funcionalidades a cada inovação.  
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A utilização dos tablets no desenvolvimento do ensino e aprendizagem já é uma prática de apoio pedagógico e 

um recurso que o professor e aluno podem utilizar para construir conhecimentos. A utilização desta ferramenta pode 

auxiliar significativamente o professor no planejamento e organização da aula, na exposição dos conteúdos e, ainda, 

no estímulo do aluno na construção de conhecimentos e no desenvolvimento de diversas habilidades. 

Diversos programas governamentais e municipais vêm estimulando o uso dos recursos de computação nas 

escolas já a algum tempo como é o caso dos programas desenvolvidos pelo ProInfo[7] (Programa Nacional de 

Informática na Educação), criado pelo Ministério da Educação, através da Portaria nº 522 em 09/04/1997, com a 

finalidade de promover o uso da tecnologia como ferramenta de enriquecimento pedagógico no ensino público 

fundamental e médio e sustentados pelo FNDE, de modo a aproximar o aluno da escola regular ao acesso as 

Tecnologias digitais em seus cotidianos, usando o sistema computacional e os dispositivos móveis como ferramentas 

pedagógicas. 

Atualmente a inclusão digital tem se constituído cada vez mais como pré-requisito para a participação social, e 

tem-se apresentado, desta forma, como um apoio incondicional para constituição da inclusão escolar do aluno com 

deficiência. 

No caso do aluno com deficiência, aplicativos diversos que possibilitam a comunicação funcional e 

consequentemente ampliam as possibilidades de aprendizagem e participação social do aluno com deficiência está 

sendo cada vez mais disponibilizado para dispositivos móveis, estes que são de fácil transporte e grandes ofertas de 

funcionalidades. 

Apesar da muitas  iniciativas estratégicas de aprendizagem para atender ao aluno com deficiência presente 

nas escolas, alunos com deficiência motora severa ainda se encontram com grande dificuldade no manuseio destes 

sistemas computacionais tanto quanto de materiais pedagógicos comuns, portanto um recurso que pode ser a solução 

de suas dificuldades funcionais ainda lhe é pouco utilizável já que considerando que  
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suas limitações funcionais e as exigências de habilidades para o manuseio do recurso muitas vezes estão fora de 

sintonia, o que impede sua utilização.  

Estudos apontam que há um descompasso entre o potencial das tecnologias digitais no contexto educativo e o 

seu uso efetivo para impulsionar os processos de ensino e de aprendizagem. (ITS, 2015) 

Soluções específicas que atenda á demandas singulares de cada um são indispensáveis para minimizar ou 

mesmo dar soluções definitivas ás barreiras enfrentadas pelo aluno com deficiência motora severa no manuseio de 

dispositivos móveis. 

Nossa proposta 

1- Facilitadores do acesso e manuseio de dispositivos móveis de modo a garantir as múltiplas oportunidades 

de aprendizagem e comunicação, que esta ferramenta possibilita, por parte de todos os alunos da escola, 

seja ele com ou sem deficiência.  

2- Pensar em solução de acessibilidade que atenda as demandas dos alunos com deficiência motora severa 

para executar as tarefas previstas pelos diferentes componentes acadêmicos nas diferentes faixas etárias. 

3- Protocolo de apoio com suporte no aprendizado de utilização dos recursos propostos tanto por parte dos 

usuários como por parte dos professores. 

4- Assistência técnica durante período estabelecido de garantia do produto. 

Especificação de produto apresentado 

Trata-se de uma solução de acessibilidade digital – uma interface de acessibilidade a dispositivos móveis que 

atende a pessoas com severos comprometimentos motores 

Sistema baseado em sensores, hardware, firmware, transmissão de dados e software, que tem como objetivo 

garantir a usabilidade do dispositivo móvel por todos os alunos, e por alunos com severos comprometimentos 

motores.  

 

 

 

 

 



SAWDES PROJETOS E IMPLEMENTAÇÃO DE TECNOLOGIA LTDA 
 

___________________________________________________________________ 
 

- 8 - 
 

 

 

 Garante a navegação no dispositivo de maneira plena utilizando sensores especiais que transformam os sinais 

residuais emitidos pelo indivíduo, como toques mais ou menos sensíveis ou ainda sons, e ou vibração da voz, em 

sinais de comando para interação com o aplicativo de varredura de tela no dispositivo móvel que simula o mouse. 

Fácil usabilidade e possibilidade de uso individual ou coletivo sempre mantendo as funcionalidades do 

dispositivo móvel a ser utilizado também pelo aluno sem demandas de acessibilidade específica. 

A solução conta com um sistema que identifica, por meio de sensores específicos, um sinal emitido pelo 

usuário, como um ruído ou um toque físico. O sinal é captado pela placa controladora e transferido para o dispositivo 

via bluetooth, possibilitando o acesso do usuário a qualquer aplicativo instalado no dispositivo. 

O dispositivo foi criado a partir de uma plataforma micro processada, a qual foi denominada de placa 

controladora, capaz de receber sinais de diferentes sensores em formatos variados (Analógicos, Digital, Binário ou de 

pulso) e transformá-los em informação digitalizada, informando os estados dos sensores ao aplicativo do sistema. 

A navegação no dispositivo é feita com base no aplicativo de varredura de tela, criado para o sistema, onde a 

intersecção de duas barras perpendiculares indica o ponto onde a ação deve acontecer, oferecendo ao usuário a 

emulação dos gestos, ações e toques, tais quais são feitos externamente ao tablet. 

A ferramenta e seu aplicativo de varredura opera sobre qualquer aplicativo já em funcionamento no dispositivo 

móvel uma vez que por meio desta, tais aplicativos passam a ser acessados e utilizados em toda sua plenitude. 

Para captar tais sinais emitidos pelos usuários são utilizados sensores do tipo switch (acionadores já presentes 

no mercado) além dos criados especificamente para esta solução. 
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O sensor capacitivo adaptado para ser aderido em qualquer superfície, o que possibilita identificar mínimos 

movimentos de qualquer parte do corpo e o sensor de som que pode captar o sinal produzido pela vibração da 

garganta. 

 

Kit de acessibilidade digital-TEDCOM/ SAWDES 

Recomendações e orientações 

O manuseio adequado do dispositivo móvel por si já faz várias exigências de habilidades cognitivas, sensoriais 

e psicomotoras, a exploração destes requisitos associados a seleção de softwares adequados as perspectivas de ensino 

do professor já se constitui com uma atividade de desenvolvimento cognitivo e de aprendizagem de componentes 

acadêmicos. 

É importante que o professor ao utilizar recursos digitais seja orientado quanto às possibilidades deste recurso, 

locais onde encontrar jogos e aplicativos de aprendizagem estratégias para a seleção dos mesmos para se servir destes 

para complementar e ou fundamentar suas atividades pedagógicas. 

O mesmo material a ser utilizado com a classe pode ser utilizado com os alunos com deficiência motora sendo 

que estes o fazem por meio do TEDCOM. O produto disponibiliza funcionalidades, métodos, dispositivos e demais 

requisitos necessários para prover ao usuário com dificuldades motoras severas a capacidade de operar dispositivos 

móveis com tecnologia Android. 

Recomendações de qualidade e de usabilidade 

O TEDCOM foi testado por vários usuários com perdas motoras severas e por profissionais da saúde e educação 

que contribuíram significativamente com sugestões de ajustes e aperfeiçoamentos até chegar no produto que hoje é 

oferecido. 
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A versão atual pretende estar no mercado como uma referencia de qualidade na solução das barreiras 

enfrentadas pelos alunos com deficiência motora severa na escola regular e das dificuldades encontradas por 

profissionais da educação como um recurso pedagógico digital, além de ser um produto com histórico de tecnologia 

nacional em seu desenvolvimento e produção.  
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