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TÍTULO DO TRABALHO
A Tecnologia da Informação como Suporte na Inclusão Digital aos Deficientes Visuais

RESUMO
Em razão da atual evolução da tecnologia e abrangendo todas as áreas de atuação humana,
destacando-se a informática, tornou-se imperativo que se crie meios para que pessoas portadoras de
deficiência visual acompanhem e sejam incluídas nessa evolução. Neste trabalho, apresentamos um
estudo que aborda as dificuldades encontradas pelos portadores de deficiência visual para
acompanhar tal evolução assim como a existência de ferramentas e técnicas que as incluam.
INTRODUÇÃO

A princípio, para que as pessoas portadores de deficiência visual tivessem maneiras de “ler”
obras escritas, criou-se o sistema de leitura com o tato para cegos, inventado pelo francês
Louis Braille, denominado com sistema Braille, onde o deficiente visual passou a “ler” textos
escritos em Braille, atualmente é a tecnologia da informação que traz mudanças importantes
nas interações sociais de pessoas portadoras de deficiência visual.
No entanto, a inclusão só acontece na medida em que a própria sociedade passa a entender a
necessidade de oferecer igual oportunidade de acesso a serviços, educação, trabalho, lazer e
cultura a todos os cidadãos. Através da tecnologia da informação, as mais diversas
incapacidades podem ser amenizadas, uma vez que o uso da tecnologia tem-se tornado
imprescindível na vida das pessoas e na sobrevivência das organizações. Assim, os recursos
tecnológicos apresentam-se como os grandes propulsores da inovação, da geração de
conhecimento e aprendizagem, passando a ser fator determinante na busca da independência,
melhor qualidade de vida e inclusão social.
OBJETIVOS
Este trabalho tem por objetivo realizar uma pesquisa das ferramentas que existem atualmente
na área de Tecnologia da Informação (TI) disponíveis no mercado, voltadas às necessidades dos
portadores de deficiência visual e de sua a inclusão digital; identificar as facilidades e as dificuldades
encontradas pelo grupo pesquisado; obter junto às empresas de Catanduva e região informações
sobre as intenções de utilização e os investimentos na implementação das práticas relacionadas à
utilização da TI as quais permitiriam melhores condições de trabalho a seus colaboradores
portadores da deficiência citada ou a contratação destes.
METODOLOGIA
Este estudo tem caráter exploratório e será desenvolvido através de pesquisa em bibliografia
pertinente, sites específicos e entrevistas semi-estruturadas com portadores de deficiência visual e
empresários da cidade de Catanduva e Região.
DESENVOLVIMENTO

Com os dados coletados pretende-se apresentar duas situações distintas: a primeira dos
portadores de deficiência visual no que refere as dificuldades e facilidades de encontrar meios
e formas de alcançar centros especializados que tornam possível o estudo, a pesquisa, o
treinamento e a reciclagem dos deficientes visuais, disponibilizando equipamentos especiais
que facilitam a vida destas pessoas. A segunda, percebe-se que, para os deficientes visuais que
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não tem acesso a estes centros especializados, lidar com ferramentas como internet, caixas
eletrônicos, entre outros, ainda é muito difícil, seja pelo alto custo de equipamentos e
softwares, seja pela falta de estrutura das empresas em oferecer suporte às suas necessidades.
RESULTADOS PRELIMINARES

Estamos desenvolvendo as pesquisas junto aos sites e tecnologias específicas para deficientes
visuais, portanto ainda não temos resultados para serem apresentados.
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