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The importance of the implementation 
of Assistive Technology for students with 
disabilities in Higher Education EaD
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Rafael Menari ARCHANJO

Abstract: This study will be carried out through a brief bibliographical research, 
based on the Accessibility References in Higher Education and the on-site 
Evaluation of the National System of Evaluation of Higher Education (Sinaes) 
of July 2013, which, in line with the National Policy of Special Education in the 
Perspective of Inclusive Education of 2008 and of the Brazilian Law of Inclusion 
of 2015, guides as main recommendation the creation of Accessibility Centers 
in Higher Education Institutions. Therefore, thinking about accessibility, it 
should be noted that the main objective of this brief study was to research, study 
and disseminate the possibilities of implementation of Assistive Technology in 
Distance Education (EAD), in order to guarantee transversality in the student 
inclusion process with disabilities in Higher Education, in order to ensure not 
only access, but also permanence and the constant search for the success of these 
students in academic life
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1. INTRODUÇÃO

A elaboração deste artigo, a partir de uma pesquisa bibliográ-
fica, se torna necessária para visualizar a possibilidade de garantia 
do acesso e a autonomia dos estudantes com deficiência na forma-
ção na Educação Superior EaD, já que nessa modalidade a utiliza-
ção do computador e do ambiente virtual é indispensável. Por isso 
tudo, é preciso pesquisar, estudar e divulgar a Tecnologia Assistiva 
– TA na modalidade, com recursos de acesso ao computador para 
que se possa vencer barreiras físicas e sensoriais.

Isso poderá envolver recursos (hardware ou software) que 
atenderão uma necessidade individual do usuário. Sabe-se que 
quem organiza o curso deve pensar e propor acessibilidade em re-
lação aos conteúdos digitais: os textos deverão ser apresentados 
em formato acessível para leitores de tela, as imagens deverão ser 
descritas, os vídeos deverão propor versão com audiodescrição e 
também ser legendados.

Portanto, entendemos que este estudo é de grande relevância 
acadêmica e social, uma vez que possibilitará ao estudante com de-
ficiência adquirir novos conhecimentos por meio de instrumentos 
que, futuramente, poderão ser implementados (na prática) na pro-
posta de EaD, a fim de abranger e atender com qualidade as reais 
necessidades dessa população.

O objetivo geral desta pesquisa bibliográfica será pesquisar, 
estudar e divulgar as possibilidades de implementação da Tecno-
logia Assistiva na Educação Superior EaD como possibilidade de 
inclusão do estudante com deficiência nessa modalidade de ensino.

Como objetivos específicos, elencamos principalmente: re-
conhecer a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 
da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) e a Lei Brasileira de Inclu-
são (BRASIL, 2015); reconhecer o papel das Instituições de Ensino 
Superior – IES frente à política de inclusão; definir e caracterizar a 
Tecnologia Assistiva; visualizar e divulgar as possibilidades de uti-
lização da TA na EaD como possibilidade de inclusão do estudante 
com deficiência nesta modalidade da Educação Superior.
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Metodologia

Respeitando a abordagem qualitativa, o procedimento meto-
dológico a ser utilizado será a pesquisa bibliográfica, com foco nos 
documentos legais do Ministério da Educação e Cultura – MEC 
(BRASIL, 2001; 2004; 2006; 2007; 2008; 2009; 2011; 2012; 2013; 
2015; 2016), em estudos específicos da área da Educação Especial, 
entre outros.

De acordo com Gil (2010), a elaboração de uma pesquisa bi-
bliográfica é baseada em material já publicado, incluindo material 
impresso como livros, revistas, jornais, dissertações, teses e anais 
de eventos científicos. No entanto, em virtude da disseminação de 
novos formatos de informação, esta pesquisa passou a incluir tam-
bém o material disponibilizado pela Internet.

Sobre a pesquisa bibliográfica em si, o autor afirma:
A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no 
fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama 
de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia 
pesquisar diretamente. Essa vantagem torna-se particular-
mente importante quando o problema de pesquisa requer 
dados dispersos pelo espaço. Por exemplo, um pesquisador 
percorrer todo o território brasileiro em busca de dados 
sobre população ou renda per capita; todavia, se tem a sua 
disposição uma bibliografia adequada, não terá maiores 
obstáculos para contar com as informações requeridas. A 
pesquisa bibliográfica também é indispensável nos estu-
dos históricos. Em muitas situações, não há outra maneira 
de conhecer os fatos passados se não com base nos dados 
bibliográficos (GIL, 2010, p. 30).

2. DESENVOLVIMENTO

Educação Inclusiva no Ensino Superior

Antes de tudo, é preciso observar que a educação inclusiva é 
compreendida como:
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[...] a garantia, a todos, do acesso contínuo ao espaço co-
mum da vida em sociedade, sociedade essa que deve estar 
orientada por relações de acolhimento à diversidade hu-
mana, de aceitação das diferenças individuais, de esforço 
coletivo na equiparação de oportunidades de desenvol-
vimento, com qualidade, em todas as dimensões da vida 
(BRASIL, 2001, p. 39-40).

Sabe-se que um dos objetivos da Política Nacional de Edu-
cação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 
2008) é oferecer orientações aos sistemas de ensino, promovendo 
acesso, participação e aprendizagem aos estudantes com deficiên-
cia nas escolas comuns.

Ressaltamos que, ao utilizar o termo “deficiência” nessa mes-
ma Política Nacional (BRASIL, 2008), incluíam-se os estudantes 
com deficiência (deficiência intelectual, deficiência visual, defici-
ência auditiva, deficiência física, deficiências múltiplas); altas ha-
bilidades/superdotação; transtornos globais do desenvolvimento, 
como o autismo e síndrome de Asperger, e os Transtornos Espe-
cíficos, tais como dislexia, disortografia, disgrafia, discalculia etc.

Além disso, é importante que fique claro que o Decreto nº 
7.611, de 17 de novembro de 2011 (BRASIL, 2011), em consonân-
cia com a Lei Federal nº 12.796, de 04 de abril de 2013 (BRASIL, 
2013) – a qual fez a revisão e atualização da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
–, determina, em seu artigo 1º, § 1º, que “Para fins deste Decreto, 
considera-se público-alvo da educação especial as pessoas com de-
ficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas 
habilidades ou superdotação” (BRASIL, 2011, [n.p.]).

Dessa forma, é necessário garantir a transversalidade da Edu-
cação Especial desde a Educação Infantil até o Ensino Superior; a 
continuidade da escolarização nos níveis mais elevados de ensino; 
a participação da família e da comunidade; a acessibilidade urba-
nística, arquitetônica, nos mobiliários, nos transportes, nas comuni-
cações e nas informações; e, por fim, a articulação intersetorial na 
implementação de politicas públicas. Assim, possibilita-se a equi-
paração de oportunidades, uma vez que, de acordo com as diretri-
zes dessa mesma política:
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A educação especial é uma modalidade de ensino que 
perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o 
atendimento educacional especializado, disponibiliza os 
serviços e recursos próprios desse atendimento e orienta 
os alunos e seus professores quanto a sua utilização nas 
turmas comuns do ensino regular (BRASIL, 2008, p. 16).

Ainda de acordo com a Política Nacional de Educação Espe-
cial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), uma de 
suas diretrizes é implementar em todas as modalidades de ensino o 
atendimento educacional especializado, que

[...] tem como função identificar, elaborar e organizar re-
cursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as 
barreiras para a plena participação dos alunos, consideran-
do suas necessidades específicas (BRASIL, 2008, p. 09).

Portanto, a legislação vigente aborda recursos, pensando na 
Educação Básica, organizando e sistematizando, assim, a sala de 
recursos e o atendimento educacional especializado – AEE. Mas e 
no ensino superior? Vieira e Freitas (2013, p. 247) afirmam nesse 
sentido:

Apesar de pregar uma série de requisitos que caracterizam 
esse paradigma de ação oferecem poucas instruções que 
permitem aos profissionais que trabalham em instituições 
de ensino superior organizar um Núcleo de Acessibilidade.

Observa-se que o debate sobre a inclusão, no Ensino Superior, 
gera uma discussão mais ampla sobre o direito de todos à educação 
e à equiparação de oportunidades de acesso e permanência, com 
sucesso, nessa etapa de ensino, uma vez que o aumento crescente 
de estudantes nos cursos de Graduação demonstra o fortalecimento 
e a consolidação da política de Educação Inclusiva no nosso país.

Paradoxalmente, apesar de um crescente ingresso do alu-
nado que demanda atendimento especial, o que confronta 
as práticas discriminatórias e a cultura seletiva e elitista 
da educação superior, dados do Censo da Educação Supe-
rior do ano de 2011 demonstram que, em um universo de 
6.739.689 estudantes com matrícula, apenas 23.250 apre-
sentam algum tipo de necessidade especial, sendo, o que 
equivale a um percentual de 0,35% das matrículas, assim 
distribuídos: 22160 com deficiência, 137 com Transtornos 
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Globais do Desenvolvimento e 953 com Altas Habilidades/
Superdotação (INEP, 2012 apud BRASIL, 2013, p. 4).

No Brasil, por meio das avaliações in loco realizadas pelo 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – Sinaes, a 
respeito das IES, pode-se dizer que:

Independente de sua organização acadêmica tem buscado 
efetivar as ações de acessibilidade pela via da responsabili-
dade social expressa na Lei do Sinaes e do reconhecimento 
da diversidade não apenas do sistema, mas dos alunos que 
frequentam estas IES. Esta conclusão pode ser evidencia-
da no Censo da Educação Superior, onde as IES declaram 
as matrículas, especificando a necessidade de atendimento 
especial. Se considerarmos as estimativas da OMS, que 
estimam as deficiências em 10% e as Altas Habilidades/
Superdotação em 3,5 a 5%, as matrículas de estudantes 
com deficiência ainda são extremamente reduzidas (BRA-
SIL, 2013, p. 7-8).

O documento Referenciais de acessibilidade na Educação 
Superior e a avaliação in loco do Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior (Sinaes), de julho de 2013 (BRASIL, 2013), 
orienta a articulação dos princípios de inclusão e formulação das 
políticas práticas institucionais no âmbito pedagógico e da gestão.

Aos gestores institucionais das IES cabe inserir a educa-
ção inclusiva em seus Planos de Desenvolvimento Insti-
tucional (PDI) e Projetos Pedagógicos de Curso (PPC), 
planejando e promovendo as mudanças requeridas, como 
por exemplo, a organização e implementação de núcleos 
de acessibilidade para estudantes com deficiência, trans-
tornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação, em consonância com a Política Nacional de 
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 
(2008), o Decreto de Acessibilidade (nº 5.296/2004) e de-
mais dispositivos legais e políticos. Ainda, são fundamen-
tais ações e programas que assegurem a transversalidade 
da educação especial na IES (BRASIL, 2013, p. 14).

Portanto, segundo essa orientação, cabe aos Gestores da IES 
inserir a Educação Inclusiva em seu Projeto Político Pedagógico – 
PPP, assim como seus coordenadores devem inserir a proposta nos 
projetos pedagógicos dos cursos, articulando a proposta curricular 
desenvolvida pelos docentes orientadas pelos membros dos núcleos 
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de acessibilidade (das IES) se diferenciem das realizadas em sala 
de aula (BRASIL, 2013).

Ainda de acordo com os mesmos Referenciais de Acessibili-
dade na Educação Superior, uma instituição de Educação Superior 
socialmente responsável é aquela que:

1. identifica as potencialidades e vulnerabilidades sociais, 
econômicas e culturais, de sua realidade local e global a 
fim de promover a inclusão plena;

2. estabelece metas e organiza estratégias para o enfrenta-
mento e superação das fragilidades constatadas;

3. pratica a intersetorialidade e a transversalidade da edu-
cação especial;

4. reconhece a necessidade de mudança cultural e investe 
no desenvolvimento de ações de formação continuada para 
a inclusão, envolvendo os professores e toda a comunidade 
acadêmica; e

5. promove acessibilidade, em seu sentido pleno, não só 
aos estudantes com deficiência, transtornos globais do de-
senvolvimento e altas habilidades/superdotação, mas aos 
professores, funcionários e à população que freqüenta a 
instituição e se beneficia de alguma forma de seus serviços 
(BRASIL, 2013, p. 12).

Em 2016, entrou em vigor a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 
2015, denominada Lei Brasileira de Inclusão – LBI, ou Estatuto da 
Pessoa com Deficiência. No que se refere à Educação Superior, a 
LBI traz, em seu Artigo 30, as diretrizes em relação aos processos 
seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas 
IES, públicas e privadas, de educação profissional e tecnológica, 
como consta no trecho a seguir:

I – atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas 
dependências das Instituições de Ensino Superior (IES) e 
nos serviços;

II – disponibilização de formulário de inscrição de exames 
com campos específicos para que o candidato com defici-
ência informe os recursos de acessibilidade e de tecnologia 
assistiva necessários para sua participação;



115

Educação a Distância, Batatais, v. 8, n. 1, p. 107-122, jan./jun. 2018

III – disponibilização de provas em formatos acessíveis 
para atendimento às necessidades específicas do candidato 
com deficiência;

IV – disponibilização de recursos de acessibilidade e de 
tecnologia assistiva adequados, previamente solicitados e 
escolhidos pelo candidato com deficiência;

V – dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo 
candidato com deficiência, tanto na realização de exame 
para seleção quanto nas atividades acadêmicas, mediante 
prévia solicitação e comprovação da necessidade;

VI – adoção de critérios de avaliação das provas escritas, 
discursivas ou de redação que considerem a singularidade 
linguística da pessoa com deficiência, no domínio da mo-
dalidade escrita da língua portuguesa;

VII – tradução completa do edital e de suas retificações 
em Libras (BRASIL, 2015, p. 21).

Em termos de avanços legais, visando à garantia de acesso do 
público-alvo da Educação Especial na Educação Superior, temos 
a sanção da Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016 (BRASIL, 
2016), regulamentada pelo Decreto nº 9.034, de 20 de abril de 2017 
(BRASIL, 2017), que alterou a Lei no 12.711, de 29 de agosto de 
2012 (BRASIL, 2012), para dispor sobre a reserva de vagas para 
pessoas com deficiência nos cursos técnicos de nível médio e supe-
rior das instituições federais de ensino. É denominada Lei de Cotas 
para as pessoas com deficiências (BRASIL, 2012; 2016; 2017).

Nesse sentido, pretende-se, neste artigo, apontar a Tecnologia 
Assistiva como sendo uma área de estudo da Educação Especial 
que terá muito a contribuir para as Instituições de Ensino Supe-
rior – IES, especificamente para os cursos de Educação Superior na 
modalidade educacional denominada EaD, a qual pode ser descrita 
como segue:

A Educação a Distância (EaD) é a modalidade educacional 
na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de 
ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios 
e tecnologias de informação e comunicação, envolvendo 
estudantes e professores no desenvolvimento de atividades 
educativas em lugares ou tempos diversos. Essa definição 
está presente no Decreto 5.622 de 19.12.2005 (que revo-
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ga o Decreto 2.494/98), que regulamenta o Art. 80 da Lei 
9394/96 (LDB). (BRASIL, 2007, p. 5).

A Tecnologia Assistiva ampliando as possibilidades de Inclusão 
no EaD

Sabe-se que na Constituição Brasileira estão previstos os di-
reitos de acesso à educação e à informação. O Decreto 5.296/04 
(BRASIL, 2004, [n.p.]), em seu Artigo 8°, considera:

– acessibilidade: condição para utilização, com segurança 
e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários 
e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de 
transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comu-
nicação e informação, por pessoa com deficiência ou com 
mobilidade reduzida;

– barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou 
impeça o acesso, a liberdade de movimento, a circulação 
com segurança e a possibilidade de as pessoas se comuni-
carem ou terem acesso à informação;

– barreiras nas comunicações e informações: qualquer en-
trave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a expres-
são ou o recebimento de mensagens por intermédio dos 
dispositivos, meios ou sistemas de comunicação, sejam ou 
não de massa, bem como aqueles que dificultem ou impos-
sibilitem o acesso.

Diante o exposto, sugere-se a Tecnologia Assistiva, que tem 
como definição a seguinte:

[...] uma área do conhecimento, de característica interdis-
ciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, 
estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a 
funcionalidade, relacionada à atividade e participação, de 
pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade re-
duzida, visando sua autonomia, independência, qualidade 
de vida e inclusão social (BRASIL, 2009, p. 13).

A Tecnologia Assistiva deve ser compreendida como:
resolução de problemas funcionais, em uma perspectiva 
de desenvolvimento das potencialidades humanas, valo-
rização de desejos, habilidades, expectativas positivas e 
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da qualidade de vida, as quais incluem recursos de comu-
nicação alternativa, de acessibilidade ao computador, de 
atividades de vida diárias, de orientação e mobilidade, de 
adequação postural, de adaptação de veículos, órteses e 
próteses, entre outros (BRASIL, 2006, p. 18). 

De acordo com Bersch e Pelosi (2007, p. 37), é possível citar 
as seguintes áreas de estudo da TA:

• Auxílios para a vida diária e vida prática.

• Comunicação Aumentativa e Alternativa.

• Recursos de acessibilidade ao computador.

• Adequação Postural (posicionamento para função).

• Auxílios de mobilidade.

• Sistemas de controle de ambiente.

• Projetos arquitetônicos para acessibilidade.

• Recursos para cegos ou para pessoas com visão subnor-
mal.

• Recursos para surdos ou pessoas com déficits auditivos.

• Adaptações em veículos.

Alertamos que pensar em implementar a TA significa, então, 
conforme Bersch e Machado (2012, p. 109),

[...] identificar e construir uma rede de parcerias que pos-
sam promover ações integradas que envolvam os profis-
sionais da educação com os profissionais da saúde, enge-
nharia e arquitetura; as instituições especializadas; e as 
universidades e instituições que trabalham com pesquisa 
e desenvolvimento tecnológico, qualificando o serviço de 
TA no campo educacional.

De acordo com Melo (2010), os estabelecimentos de ensino 
(Educação Básica ou Superior) devem prover: mapas táteis, com a 
descrição de seus espaços; espaços construídos e sinalizados; salas 
de aula devidamente iluminadas; salas de aula com conforto acústi-
co para viabilizar a comunicação, com ou sem amplificação sonora; 
segurança e conforto ao estudante. Além disso, são necessários re-
cursos de informática, que:
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[...] podem ser utilizados como alternativas a instrumentos 
usados no cotidiano escolar (ex: livro, caderno, lápis, agen-
da, mural, dentre outros) e ter seu acesso facilitado pela 
configuração de hardware e de software, além de recursos 
de Tecnologia Assistiva (MELO, 2010, p. 7, grifo do autor).

Portanto, tendo como foco a acessibilidade, para autonomia 
numa formação em EaD, é indispensável a utilização do computa-
dor. Por essa razão, cremos ser preciso pesquisar e divulgar a TA na 
modalidade de recursos de acesso ao computador, para que, efeti-
vamente, se possa vencer barreiras físicas e sensoriais. Isso poderá 
envolver recursos (hardware ou software) que atenderão uma ne-
cessidade individual do usuário:

A promoção da acessibilidade web é uma responsabilidade 
que deve ser compartilhada entre mantenedores de sites, 
desenvolvedores de ferramentas de autoria (ex.: editores 
de páginas, blogs, gerenciadores de conteúdos), desenvol-
vedores de ferramentas de navegação (ex.: navegadores 
web, recursos de Tecnologia Assistiva, media players) e 
os próprios usuários finais, que há algum tempo publicam 
informações disponíveis na web (MELO, 2010, p. 35, grifo 
do autor).

Além disso, os responsáveis pela organização de qualquer 
que seja o curso de Educação Superior na modalidade EaD deverão 
pensar em propor acessibilidade também em seus conteúdos digi-
tais. Os textos, por exemplo, deverão ser apresentados em formato 
acessível para leitores de tela, as imagens deverão ser descritas, os 
vídeos deverão propor versão com audiodescrição, os vídeos deve-
rão ser legendados etc.

A seguir, apresentamos algumas sugestões para promover a 
acessibilidade de conteúdos digitais:

1. Descrever em texto imagens e animações, incluindo 
gráficos e diagramas, visando a tornar seu conteúdo aces-
sível aos leitores de telas;

2. Apresentar transcrição em texto ou em LIBRAS para o 
áudio, e descrição para os vídeos sem apresentações mul-
timídia;
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3. Descrever claramente pastas, arquivos e links para que 
possam ser compreendidos, mesmo sem considerar o con-
texto em que estão inseridos;

4. Adotar linguagem que favoreça a compreensão por to-
dos os envolvidos;

5. Usar imagens, animações e apresentações multimídia 
para favorecer a compreensão das informações;

6. Criar tabelas que tenham uma navegação compreensível 
aos alunos usuários de leitores de telas;

7. Priorizar ferramentas de autoria (ex.: editores, blogs, 
wikis, ferramentas de EAD) que facilitem a promoção da 
acessibilidade (ex.: facilidade de descrição de imagens e 
arquivos submetidos, fáceis de operar como mouse ou te-
clado, com linguagem apropriada aos envolvidos);

8. Verificar a acessibilidade do conteúdo gerado (MELO, 
2010, p. 39).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observando a complexidade da inclusão dos estudantes de-
ficiência nas Instituições de Ensino Superior, principalmente nos 
cursos de Educação Superior EaD, justificamos a importância das 
reflexões apresentadas neste artigo, pois entendemos e conside-
ramos importante que essa temática seja discutida de forma mais 
ampla, no sentido de reunir as instituições que promovam educa-
ção inclusiva e, ao mesmo tempo, mais restrita e/ou personalizada, 
pensando em cada estudante.

A organização de um núcleo de acessibilidade é um aspecto 
importante, que merece atenção no contexto da IES com as ques-
tões relacionadas à inclusão educacional na perspectiva da respon-
sabilidade educacional e social proposta pelo Sinaes, uma vez que 
atuará em consonância com a Política Nacional de Educação Es-
pecial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) e a 
LBI (BRASIL, 2015), possibilitando a transformação de práticas e 
a construção de uma política de acesso e permanência que busca o 
sucesso de seus educandos com deficiência.
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A Tecnologia Assistiva, por sua vez, exerce função importan-
te nesse processo, pois promove condições de funcionamento, já 
que tem como propósito resolver problemas funcionais, otimizando 
a autonomia dos estudantes com deficiência e contribuindo para o 
diferencial de qualidade do curso. Para tanto, as modalidades de 
Tecnologia Assistiva necessitam ser levadas ao conhecimento de 
todos.

Esperamos que as informações compartilhadas sejam úteis 
à promoção do acesso à EaD e à apropriação de recursos de infor-
mática para configurar ambientes ricos em recursos que apoiem a 
realização de atividades acadêmicas que considerem a participação 
de todos os estudantes.
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