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RESUMO: O presente trabalho discute a inclusão escolar, o ensino e a
aprendizagem de pessoas com deficiência visual, exibindo algumas dificuldades
específicas destes alunos e a necessidade de recursos para auxiliá-los em sua
alfabetização e formação. Realizamos uma pesquisa sobre as práticas didáticaspedagógicas de educação inclusiva através do Atendimento Educacional
Especializado (AEE) para Deficiência Visual (DV) para compreender os processos
gerais de construção do conhecimento e os modos possíveis de utilização da
tecnologia da informação e comunicação (TIC) para uma inclusão escolar plena. A
presença do aluno deficiente visual (DV) requer uma sala de recursos
multifuncionais para garantir a acessibilidade tanto para sua locomoção como para
seu ensino e aprendizagem, vindo a estimular seu desenvolvimento. Com este
estudo, investiga-se a viabilidade de desenvolvimento de um aplicativo mobile,
sendo um que funcione como uma Máquina de Escrever Braille e outro como
Sistema de Reconhecimento do Braille a partir de uma câmera para o PortuguêsBR, visto que o Braille é a grafia de leitura e escrita do deficiente visual.
Palavras- chave: Atendimento educacional especializado. Deficiente visual. Tecnologia
da informação e comunicação.
1. INTRODUÇÃO
Diante da grande quantidade de pessoas com Deficiência Visual no Brasil,
cerca de 6,5 milhões (IBGE 2010), surge a necessidade de atentarmos para esta
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população. É importante garantir o acesso à informação por meio da leitura e escrita
através do Sistema Braille e Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs).
Surgem vários questionamentos: Existe um desafio entre a inclusão de
pessoas com deficiência visual, a sua leitura e a escrita na Língua Portuguesa (ptBR)? O Sistema Braille tornou-se obsoleto com respeito à leitura e escrita, ou ainda
tem

importância

no

processo

de

ensino-aprendizagem?

Existem

recursos

multifuncionais suficientes para as pessoas deficientes? As TICs têm melhorado o
processo de formação dos DVs?
Com isso, é de grande importância o estudo desse assunto com o objetivo
de buscar soluções no universo das Instituições Acadêmicas em suas diversas
modalidades, visto que aumentou o acesso dos deficientes nas escolas, tendo a
necessidade da implantação de sala de recursos multifuncionais para garantir uma
escola plena e nota-se a oportunidade e necessidade de se implementar um
aplicativo que sirva como instrumento para o ensino e aprendizagem do Braille,
unindo ao processo de obtenção do conhecimento e do mundo tecnológico.
Além disso, é preciso motivar a inclusão de DVs em seu ambiente escolar e
social, quanto a prática da leitura e escrita através do Código Braille e do uso de
TICs como recursos, e aos professores e familiares a adquirirem maior
conhecimento na área, sendo este o objetivo geral desta pesquisa.
Abaixo estão elencados os objetivos específicos que pretendemos alcançar
no desenvolvimento deste trabalho.
Levantamento bibliográfico sobre as Legislações que amparam a inclusão de
Deficientes Visuais em Instituições de Ensino;
Realizar pesquisa através de questionário/entrevistas com docentes e DVs
sobre a relevância das TICs e do Braille como recursos didáticos e pedagógicos
utilizados no processo de formação dos DVs.
Incentivar o processo de inclusão de deficientes visuais no ambiente escolar
e social, a prática da leitura e escrita na grafia Braille e na Língua Portuguesa
através de Tecnologias Assistivas, em especial as TICs, bem como de pessoas que
convivem com cegos, para que auxilie e interajam com os mesmos;
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Mostrar a necessidade dos professores e familiares em aprenderem o
sistema Braille e TICs para que venham a auxiliar no processo de formação e
inclusão, facilitando a comunicação escrita entre os alunos com deficiência visual e
os professores/familiares.
Verificar a possibilidade de implementação de um aplicativo mobile na
plataforma Android, como proposta, que simule uma máquina de escrever Braille,
conversão dos caracteres escritos em Braille para alfanuméricos do Português (BR).
2. MATERIAIS E MÉTODOS
Para a realização desse trabalho realizamos uma pesquisa bibliográfica e
métodos explicativo-exploratórios sobre o tema proposto, por meio da leitura de
artigos técnicos, Legislação e também ao aprendizado da leitura e escrita da grafia
Braille para a Língua Portuguesa, através de literaturas, pessoas que convivem com
DV e instituições educacionais que possuem sala de recurso multifuncional com
Atendimento Educacional Especializado para Deficiência Visual e estudo de
recursos de tecnologia da informação e comunicação para a inclusão, com o objetivo
geral de motivar a inclusão de DVs em seu ambiente escolar e social, quanto a
prática da leitura e escrita através do Código Braille e do uso de TICs como
recursos, e aos professores e familiares a adquirirem maior conhecimento na área.
Para subsidiar a importância da Grafia Braille e TICs como recursos para o
processo de formação das pessoas com deficiência visual, realizaram-se
questionários/entrevistas com professores e DVs, para gerar dados quanto a
metodologia de ensino e aprendizagem para leitura e escrita e a usabilidade no
cotidiano.
Os questionário podem ser acessados nos respectivos links, sendo o
QUESTIONÁRIO PARA PROFESSOR(A) DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SOBRE
INCLUSÃO

DE

DEFICIENTES

VISUAIS

no

https://goo.gl/forms/V1DaTrJxTurSPPkw1 e QUESTIONÁRIO PARA DEFICIENTES
VISUAIS no https://goo.gl/forms/QNcUHAaoqDFUHe7B3.
Diante da pesquisa, analisaremos os questionários elaborados e respondidos,
para obtenção dos resultados da pesquisa e realização da conclusão do trabalho,
IV CONGRESSO PARAENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
18 a 20 de outubro de 2017 – UNIFESSPA/Marabá-PA
ISSN 2526-3579

4

mostrando a necessidade de se preparar Instituições, docentes e familiares para a
formação, inclusão e independência do DV.
Utilizamos o Software Android Studio para implementação do aplicativo, no
qual podemos encontrar os recursos Input Method Editor (IME) e multi-touch gesture
do Sistema Operacional Android, para a detecção dos múltiplos cliques na tela,
formando as celas Braille e posterior conversão para o alfabeto Português BR de
acordo com as normas da Grafia Braille para a Língua Portuguesa.

2.1. SISTEMA BRAILE E MARCOS LEGAIS
O Sistema da grafia Braille é um método de leitura e escrita em alto relevo,
com base em 64 (sessenta e quatro) celas resultados das combinações de 6 (seis)
pontos, organizados em duas colunas de 3 (três) pontos. Conforme a Figura 2Erro!
Fonte de referência não encontrada., podemos observar a estrutura de uma cela
Braille, na qual temos os pontos enumerado na primeira coluna à esquerda, de cima
para baixo respectivamente 1,2 e 3; e na segunda coluna à da direta, de cima para
baixo como 4,5 e 6. A seguir, apresentamos algumas ilustrações que demonstram o
funcionamento ou a organização do Sistema Braille.

Figura 1 – Ambientes Escrito em Braille.
Fonte: Internet “ambiente escrito em Braille” (2017)
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Figura 2 – Sinais em Relevo compõem um Alfabeto.
Fonte: http://ibcserver0c.ibc.gov.br/index.php?blogid=1&query=braille

Mesmo que o deficiente visual entre em uma instituição de ensino, muitas
escolas não estão preparadas para dar suporte ao processo de aprendizagem,
sendo com recursos materiais (SRM) ou com recursos humanos preparados.
Recursos TICs como máquina de escrever Braille ajudam professores a ensinar
alunos cegos e pais a acompanhar o estudo de seu filho, pois:
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A figura 2 apresenta o alfabeto Braille Português, que mostra cada
cela/código com seu respectivo caractere.
Dentre os recursos, podemos encontrar o manuseio e a utilização de recursos
específicos como reglete e o punção (ponto a ponto), máquina de escrever em
Braille (letra a letra) e acesso a texto em Braille, que são utilizados nos processos de
leitura e escrita. Um dos recursos bastante utilizados é a máquina Braille que
exibimos na figura 3.

Figura 3 - Máquina Perkins Brailler.
Fonte: http://tiflologia.blogspot.com.br/2014/03/la-maquina-mecanica-de-escritura-en.html

Novas formas de acesso à informação foram criadas para auxiliar pessoas
cegas. Além do Braille, existe os ledores, áudio livro e formatos digitais, que
mostram as letras ampliadas (para quem tem visão subnormal) com auxílio de áudio
para garantir o ensino da leitura e da escrita.
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Figura 4 - Reglete Positiva de bolso com punção.
Fonte: http://www.loja.tece.com.br/reglete-positiva-de-bolso-com-puncao-cor-reglete-vermelhapuncao-transparente-menor

Tem-se então a preocupação frequente de como realizar o processo de
alfabetização/aprendizagem de pessoas cegas, de qual metodologia a ser adotada
levando em consideração o desenvolvimento conceitual, simbólico, psicomotor e
emocional de cada um, pois nem sempre ocorre de forma espontâneo. Barreiras
devem ser transpostas como, por exemplo o tátil, pois existe a dificuldade na
sensibilidade para poder reconhecer o código Braille, e depois desta barreia surge a
dificuldade na tradução para as letras do alfabeto português e aprender a
associação fonética silábico. Encontramos no artigo X alguns fatores que interferem
na aprendizagem da leitura e escrita os quais citamos a seguir:
• Organização espaço-temporal;
• Interiorização do esquema corporal;
• Independência funcional dos membros superiores;
• Destreza manipulativa;
• Coordenação bimanual;
• Independência digital;
• Desenvolvimento da sensibilidade tátil;
• Vocabulário adequado à idade;
• Pronúncia correta (diferenciação de fonemas similares);
• Compreensão verbal;
• Motivação ante a aprendizagem;
• Nível geral de maturidade.
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Decifrar o Sistema Braille é uma decodificação de natureza
perceptivo-tátil e não garante, de forma alguma, aprendizagem conceitual e
interpretação, necessárias ao processo de leitura. (BRASIL, 2006, p.81)

Por mais que nós tenhamos um grande avanço tecnológico, não se exclui a
grafia Braille como recurso de leitura e escrita por parte do DV, sendo a melhor
forma, pois lhes dão suporte a enxergar com as mãos as palavras e vinculá-las ao
som. As TICs também têm grande importância na inclusão e formação do deficiente,
proporcionando a inclusão digital e social, autonomia e independência com
qualidade de vida através destas tecnologias.
Segundo Regina Oliveira (BRASIL, 2015), coordenadora de revisão dos livros
em braile na Fundação Dorina Nowill,
Na opinião de Regina, o braile não perde importância com a criação de
novos formatos. Para ela, todos os formatos que auxiliam pessoas cegas se
complementam. [...] Para livros científicos, não existe um substituto pro
Braille ainda. Os formatos tanto digital quanto falado não se excluem, se
complementam.

Diante da necessidade e importância em realizar a inclusão e socialização
das pessoas com deficiência visual, temos a incumbência como família, Estado,
sociedade, escola, educadores e alunos, de proporcionar a acessibilidade para que
o DV possa alcançar seu conhecimento e formação de si mesmo e de seu ambiente,
tornando-se auto construtor de seu mundo, e não só garantindo a matrícula de forma
quantitativa, mas de forma qualitativa. Para garantir essa educação inclusiva
podemos encontrar alguns marcos legais tais como: leis, decretos, normativas e
portarias.
Podemos observar o artigo 205 da CF/88, o atendimento especial
diferenciado e especializado. De acordo com os Marcos Político-Legais da
Educação Especial (BRASIL, 2010),
A Constituição Federal de 1988 já sinaliza para a implementação, no nosso
país, da educação inclusiva. O artigo 208, III, de nossa Carta Magna
prescreve que “o dever do Estado com a educação será efetivado mediante
a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”.
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Abaixo podemos elencar algumas Marcos Legais que nos levam ao processo
de Inclusão das pessoas com deficiência visual:
a) Um acordo realizado na Declaração Mundial sobre Educação para Todos
(Conferência de Jomtien – 1990) tem como objetivo garantir que todas as
crianças, jovens e adultos tenham atendimento as necessidades básicas em
seu aprendizado, por exemplo no Art 3º: “As necessidades básicas de
aprendizagem das pessoas portadoras de deficiências requerem atenção
especial. É preciso tomar medidas que garantam a igualdade de acesso à
educação aos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência, como parte
integrante do sistema educativo” (BRASIL, 1990, p. 4)
b) Lei nº 9.394, de 20/12/1996 - estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional (destaque para o TÍTULO V - dos níveis e das modalidades de
educação e ensino, CAPÍTULO V - da educação especial) e o Artigo 3º, inciso
I, Artigo 4º, inciso III da respectiva LDB (BRASIL,1996).
c) A Portaria nº 2.678/02 do MEC aprova diretrizes e normas para o uso, o
ensino, a produção e a difusão do sistema Braille em todas as modalidades
de ensino, compreendendo o projeto da Grafia Braille para a Língua
Portuguesa e a recomendação para o seu uso em todo o território nacional.
d) Em 9 de julho de 2008, o Senado Federal, por meio do Decreto Legislativo nº
186, tornou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e
seu Protocolo Facultativo equivalentes a emendas constitucionais à
Constituição Brasileira. O art. 24 desta Convenção expressa a garantia de
que as “pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino fundamental
inclusivo, de qualidade e gratuito, em igualdade de condições com as demais
pessoas na comunidade em que vivem”.
e) Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008 Presidência da República. Casa
Civil. Ministério da Educação, 2008b, dispõe sobre a educação especial, o
atendimento educacional especializado como recursos complementar e/ou
suplementar a escola regular.
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f) Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011. Dispõe sobre a educação
especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências.
Presidência da República. Casa Civil.
g) Lei 13.146, de 6 de julho de 2015 - a LBI em seu Art. 27 Parágrafo único. É
dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade
assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a
salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.

No período atual, num mundo globalizado, surge a necessidade da inclusão e
acessibilidade de todas as pessoas com deficiência, sem exceção, não porque
existem as leis federais que asseguram tais ações, mas por também serem capazes
de adquirir conhecimentos.

2.2. APLICATIVO PROPOSTO
A Máquina de escrever Braille permitirá ao DV desenvolver suas habilidades e
aprendizado da grafia, para que o mesmo seja alfabetizado e realize a comunicação
escrita, associando os sons fonéticos com os códigos das celas Braille, pois é o
meio de leitura e escrita utilizado pelos DVs em seu processo de alfabetização. Essa
proposta capacita-os a utilizar posteriormente recursos TICs capazes de ler e
escrever direto na Língua Portuguesa, como ocorre através de ledores e teclados
adaptados no computador.
Há a necessidade de escrever diretamente na Língua Portuguesa, porém isto
ocorre por meio de tinta, não possibilitando uma eficiência, visto que o deficiente
utiliza o tato para ler e escrever. Diante disto, implementamos o aplicativo para
tablete ou smartphone que funcionará como uma máquina que escreva em
caracteres alfanuméricos PT-BR, vindo a somar, podendo ser mais um recurso
acessível. Abaixo, exibimos a “tela inicial” do aplicativo proposto:
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Figura 5 - Aplicativo BrailleTouch Jackson
Fonte: Elaboração Própria

A máquina tem um preço alto no mercado, sendo a causa principal de poucas
pessoas conseguirem adquiri-la, além da manutenção da mesma e a aquisição do
papel especifico para a escrita em alto relevo. Radios (2016) afirma que “as
máquinas Braille são muito caras e inacessíveis para grande parte da população
deficiente visual”.
Na figura a seguir, vemos a tela do aplicativo que funciona como uma
máquina Braille, que dispõe os pontos de uma cela e informa por meio de um som o
caractere correspondente ao seu código pressionado na tela através do multi-touch.
Este aplicativo necessita ser aprimorado para alcançar seu objetivo principal,
servindo como proposta de trabalhos futuros e que será disponibilizado para as
pessoas com deficiência visuais e também para os videntes.
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Figura 6 - Aplicativo BrailleTouch Jackson como uma Máquina Braille para o Português
Fonte: Elaboração Própria

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como tema deste trabalho, as TICs para a Inclusão de Deficientes Visuais em
ambiente escolar, elaboramos questionários que foram aplicados com docentes de
instituições de ensino e deficientes visuais, para verificarmos a relevância das
tecnologias como recursos que auxiliam no processo de formação, analisando sua
importância em comparação as diversas Tecnologias Assistivas.
As TICs não estão disponíveis para todos, pois instituições em sua maioria,
não disponibilizam Salas de Recursos Multifuncionais e também de profissionais
especializados na área, que saibam utilizar ou conhecem tais recursos, como
comprova o gráfico a seguir oriundo das respostas do questionário.
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Gráfico 1 - A Instituição de Ensino onde você trabalha possui Sala de Recursos Multifuncionais com
Tecnológicas Assistivas ou TICs?
Fonte: Elaboração Própria

Segundo Regina Oliveira (BRASIL, 2015), coordenadora de revisão dos livros
em braile na Fundação Dorina Nowill,
Mas é necessário que, além do trabalho todo que a fundação faz, as
escolas também estejam preparadas para receber essas pessoas para dar
condições de aprendizagem como os outros alunos têm”, analisou Regina.

O que encontramos são núcleos especializados, onde os deficientes vão para
ter Atendimento (AEE) e isto, de certa forma, os exclui do seu meio social, ou seja,
das escolas regulares. Desde os anos iniciais do ensino fundamental até o ensino
superior são poucos os docentes preparados para lecionar aos DVs, tendo
dificuldades para isso.

Gráfico 2 - Você possui formação em Educação Especial para trabalhar com Deficientes Visuais?
Fonte: Elaboração Própria

Observamos que para o processo de alfabetização, leitura e escrita, por parte
dos DVs, o Braille é o recurso fundamental, visto que é um meio palpável, no qual o
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tato é os olhos do deficiente. Porém, as TICs vieram somar com este recurso,
tornando o processo mais fácil e rápido, e muitos recorrem às tecnologias
encontradas no computador para realizar suas atividades diárias, mas não deixando
o método tradicional do Braille.
Não raro verifica-se o despreparo do professor, que desconhece as
necessidades da criança nesse período. É fundamental que o profissional
esteja o mais preparado possível para que possa realizar uma tarefa
eficiente, afim de alcançar os objetivos a que se propõe. (BRASIL, 2006, p.
60)

Por conta da não formação na área especifica, muitos têm dificuldades em
ministrar aula para pessoas com Deficiência Visual, pois é necessário o docente
aprender a lida com o caso. Porém, somente quando se deparam com a situação
vão buscar conhecimento, e neste momento aprendem junto com o próprio
deficiente.

Gráfico 3 - Existe dificuldades em ministrar aula para pessoas com Deficiência Visual?
Fonte: Elaboração Própria

No gráfico a seguir nota-se a necessidade do profissional a aprender o Braille
e Tecnologias.
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Gráfico 4 - O professor que tem um aluno Deficiente Visual necessita aprender o Braille e
Tecnologias Assistivas?
Fonte: Elaboração Própria

Dentre os recursos, os mais aceitos pelos DVs são a Reglete, Máquina de
Escrever em Braille e as TICs, em que aqueles que já sabem utilizar as Tecnologias,
como o computador com teclado adaptado em Braille e smartphone, preferem estas
por permitir a inclusão, independência e agilidade, permitindo ler e escrever direto na
Língua Portuguesa, pois é uma necessidade por parte do deficiente em escrever
textos a tinta. Essa conclusão foi encontrada a partir da resposta à pergunta do
questionário, como visualizamos no gráfico 5.

Gráfico 5 - Dentre os recursos, qual o mais aceito pelos Deficientes Visuais?
Fonte: Elaboração Própria

A máquina de escrever em Braille é mais prática do que a reglete, pois
permite digitar mais rápido e é menos cansativo, entretanto a mesma é um recurso
caro para escrever em Braille. Porém, não menos importante que as TICs, pois
ainda a reglete e a máquina são os principais recursos para o processo de
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alfabetização, ou seja, o Braille permite ao deficiente sentir o mundo letrado e a
tecnologias permite ler e escrever tanto em Braille quanto a tinta.
Os deficientes visuais precisam escrever textos diretamente em português, ou
seja, na simbologia representada em tinta, como mostra o gráfico 6, para que
pessoas videntes que não conhecem o Braille, possam ler os textos escritos, e para
isso precisa-se de alguma tecnologia que permita o DV escrever tateando o Braille e
o resultado em caracteres representados em tinta.

Gráfico 6 - Os DVs sentem a necessidade em escrever textos direto na Língua Portuguesa?
Fonte: Elaboração Própria

Existe a dúvida se a grafia Braille será substituída pelas as Tecnologias, mas
observamos que o mesmo é o mais aceito para se aprender a ler e escrever, sendo
o método que o DV mais se identifica, como podemos ver no gráfico 7, e as TICs
vieram como um complemento agilizando o processo.

Gráfico 7 - Considerando as técnicas de leitura e escrita: Braille, ledores e áudio-livros, qual o método
que o DV mais se identifica?
Fonte: Elaboração Própria
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Segundo Regina Oliveira (BRASIL, 2015), “o braile é imprescindível para
alfabetização das crianças, para que elas tenham contato com a ortografia, tanto da
língua portuguesa quanto de línguas estrangeiras”.
Diante da situação que vivemos, com uma grande porcentagem de DVs na
sociedade e vários marcos legais que amparam a inclusão, ainda é um tabu a
inserção destes alunos numa sociedade dita "letrada", difícil, mas não impossível,
pois ainda falta empenho de todos, entre o real e o ideal há uma distância.
Instituições de ensino e docentes em seus vários níveis de escolaridade,
desde a alfabetização ao superior, bem como também os familiares, necessitam se
adequar à realidade dos Deficientes Visuais. Sobre essa distância, os professores
responderam que apesar dos marcos legais, existe a necessidade de se estreitar os
laços.

Gráfico 8 - Entre o real e o ideal há uma distância?
Fonte: Elaboração Própria

Infelizmente as crianças cegas só tomam contato com a escrita e com a
leitura no período escolar. Esse impedimento, sabe-se, pode trazer
prejuízos e atrasos no processo de alfabetização. É a hora de a educação
fazer-se mais forte e cumprir com seus reais objetivos: abrir frentes de
conhecimento, suprir lacunas e minimizar carências. (BRASIL, 2006, p. 59)

Podemos verificar com está pesquisa que existe uma deficiência na prática da
inclusão de pessoas DVs, visto que não existem recursos multifuncionais o
suficiente que estejam disponíveis em todos os ambientes escolares para melhorar o
processo de formação, gerando um desafio quanto leitura e a escrita na Língua
Portuguesa, no qual encontramos em alguns locais o Sistema Braille como único
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recurso, sendo de grande importância no processo de alfabetização, que somando
as TICs pode acelerar o ensino-aprendizagem.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que as TICs e o sistema Braille (reglete ou máquina) são
importantes recursos utilizados no processo de formação dos deficientes visuais,
visto que estas ferramentas auxiliam essas pessoas a entender o mundo que os
rodeiam e assim podem fornecer respostas, garantindo a comunicação através da
leitura e escrita. As Tecnologias influenciam no processo cognitivo, melhoram e
potencializam a formação de ideais e identidade, de conhecimentos e habilidades
para os DVs melhor captar o seu meio ambiente e realidade em que vivem. São
ferramentas importantes para promover a inclusão tecnológica e social permitindo
ampliar seus horizontes.
Porém, nos ambientes escolares, é preciso que professores e instituições de
ensino estejam preparados para receber essas pessoas e saibam trabalhar com
tecnologias que tanto ajudam neste processo e, assim, estimulam os DVs a
utilizarem esses recursos para uma melhor formação.
O Braille ainda é o principal recurso de leitura e escrita que possibilita a
educação, a cultura e informação, e unido às tecnologias vem somar e ampliar os
horizontes valorizando a independência, autonomia e a cidadania das pessoas que
utilizam destes recursos.
Desenvolvemos este trabalho a partir de uma experiência profissional com
aluno deficiente visual, onde procuramos implementar ideias e sugestões, aprender
a grafia Braille e as tecnologias utilizadas como recursos, tais como o DOSVOX,
NVDA, dentre outros, o que possibilitou um aprendizado na área de inclusão.
Acreditamos e temos a expectativa de investimentos por parte de instituições
e educadores, em suas várias vertentes de ensino para que venham a melhorar o
acesso ao ensino e aprendizagem dos DVs, visto que a deficiência visual não é um
impedimento para se aprender, pois são capazes de alcançar seus objetivos desde
que tenham os recursos necessários para tal.
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Esperamos contribuir com quem deseja a concretização de uma instituição de
ensino para todos na expectativa de uma sociedade inclusiva, igualitária e justa,
cumprindo o pacto de Todos pela a Educação.
Para trabalhos futuros, pretendendo aprimorar os dois aplicativos propostos,
para alcançar o objetivo de que um grande número de pessoas venha se beneficiar
com estes recursos de formar mais acessível.
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