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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo descrever as produções que discutem as 
tecnologias assistivas publicadas no formato de relato de pesquisa no período de 
2001 ao primeiro trimestre de 2012. Para tanto, utilizamos como referencial 
metodológico a pesquisa documental, tendo sido inicialmente definido a Scientific 
Eletronic Library Online Scielo como local de seleção do periódico por se tratar de 
um dos principais indexadores de periódicos do Brasil e por ser uma biblioteca 
eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos 
brasileiros. Selecionamos o periódico da Revista Brasileira de Educação Especial 
como fonte dos dados de pesquisa, em função da avaliação Qualis A2 na CAPES, 
da abrangência dos temas tratados na área de Educação, mais especificamente na 
Educação Especial e pelo acesso ao maior número de artigos no portal SCIELO na 
área de Educação. A coleta de dados ocorreu por meio eletrônico, no portal 
SCIELO, no qual foram selecionados dois descritores, sendo eles: tecnologia 
assistiva e necessidades educacionais especiais. Concluímos que embora haja 
produções que discutam a temática, ainda se faz necessário, uma maior divulgação 
e esclarecimento sobre o uso da Tecnologia Assistiva, tanto pelo seu usuário, 
quanto pelas pessoas que fazem parte do processo de utilização na vida diária dos 
utilitários. 
 

Palavras-chave: Tecnologia Assistiva; Educação Especial;Revista Brasileira. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O termo Tecnologia Assistiva ainda é muito recente no Brasil. O 

conceito e seu significado teve origem nos Estados Unidos, sendo denominado 

como Assistive Technology e surge em 1988.  

No Brasil, a Tecnologia Assistiva aparece com diversas denominações, 

sendo as mais veiculadas a Tecnologia de Apoio, Ajudas Técnicas ou Tecnologia 

de Assistência, tendo como objetivo suprir alguma deficiência do indivíduo, 

auxiliando-o na realização de tarefas do cotidiano. 

De acordo com Bersh (2006), a Tecnologia Assistiva deve ser 

compreendida como recursos e serviços utilizados para aumentar, manter ou 

melhorar as capacidades funcionais das pessoas com necessidades especiais, ao 

buscar minimizar problemas funcionais com o auxilio direto ao indivíduo que 

apresente algum tipo de necessidade especial. 

Desse modo, o estudo em tela partiu da necessidade de conhecer e 

problematizar o modo como a literatura especializada em Educação Especial trata a 

questão da implementação das Tecnologias Assistivas na vida das pessoas que 

apresentam necessidades educacionais especiais, tendo como objetivos apresentar 

o conceito de Tecnologia Assistiva e identificar as publicações relacionadas à 

Educação Especial no tocante à temática, produzidas no período de 2001 ao 

primeiro trimestre de 2012, na Revista Brasileira de Educação Especial. 

Para o desenvolvimento do estudo, utilizamos como referencial 

metodológico a pesquisa documental, tendo sido inicialmente definido a Scientific 

Eletronic Library Online Scielo como local de seleção do periódico por se tratar de 

um dos principais indexadores de periódicos do Brasil e por ser uma biblioteca 

eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos 

brasileiros. 

Em seguida, selecionamos o periódico da Revista Brasileira de 

Educação Especial como fonte dos dados de pesquisa. A seleção desse periódico 

se deu em função da avaliação Qualis A2 na CAPES, da abrangência dos temas 

tratados na área de Educação, mais especificamente na Educação Especial e pelo 

acesso ao maior número de artigos no portal SCIELO na área de Educação. 

Deste modo, no primeiro capítulo foram feitos alguns apontamentos 

sobre o conceito de Tecnologia Assistiva, ao apresentar sua origem, significação, 
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implementação na vida diária e escolar dos indivíduos que a utilizam, recursos e 

serviços que são dispostos por esse tipo de tecnologia. 

No capítulo seguinte são descritos os procedimentos metodológicos 

que foram utilizados para a pesquisa descritiva e qualitativa que teve como material 

de análise, a Revista Brasileira de Educação Especial.  

No último capítulo foram apresentados os artigos/relatos de pesquisa 

selecionados que trataram diretamente da Tecnologia Assistiva. Para a discussão 

dos relatos de pesquisa foram usados como base de análise um roteiro de leitura 

adaptado de Maestrello (apud NUNES et. al. 1998), que divide em dois grandes 

grupos de questões, a saber: questões descritivas que buscam descrever 

literalmente os objetivos do trabalho analisado, o referencial teórico no qual o 

trabalho foi baseado, as fontes de dados, a metodologia e os procedimentos 

básicos da coleta de dados; e as questões qualitativas que são análises dos 

conteúdos de cada trabalho. Para esta última foram observados aspectos 

relacionados à Tecnologia Assistiva de modo geral, e mais especificamente, o 

modo como a área de conhecimento da Educação Especial tem abordado e 

problematizado o uso das tecnologias no processo de inserção do sujeito que 

apresenta alguma deficiência na vida social, com ênfase no cotidiano escolar. 
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2. AS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS: ALGUNS APONTAMENTOS 

 
As tecnologias surgem para atender alguma necessidade do homem a 

fim de solucionar, parcial e/ou integralmente, os problemas e obstáculos 

vivenciados, visando favorecer e simplificar as ações e atividades que os homens 

realizam em seu cotidiano, como por exemplo, os talheres, a televisão, o telefone 

(fixo ou móvel), as canetas, cadeiras, mesas, relógios, entre outros. Assim, o termo 

tecnologia se refere a dispositivos e equipamentos que se relacionam com a 

organização e modos de agir. 

Em relação à escola Sancho (1998), apresenta dois tipos de 

tecnologias: uma denominada simbólica que se refere à linguagem representativa e 

que faz a ponte entre a tecnologia e a comunicação com os alunos, e outra, que 

sistematiza o espaço, sendo esta nomeada como tecnologia organizadora. 

Existe também a tecnologia denominada como apoio, que é referente 

às tecnologias que são utilizadas para compensar uma limitação funcional e/ou 

facilitar um modo de vida independente. 

Na atualidade, surgem novos valores, conceitos, especificações, que 

tem constituído os conhecimentos e a realidade das sociedades na qual o ser 

humano está inserido. Nessa movimentação a sociedade tem buscado cada vez 

mais contemplar a diversidade, questionando atitudes segregacionistas, dando 

maior abertura e vislumbrando caminhos em relação à inclusão social das pessoas 

com necessidades especiais.  

É no contexto de todos esses acontecimentos que se tem estimulado e 

desenvolvido novas pesquisas voltadas para o aprimoramento das informações e 

estruturação dos conhecimentos que torna possível a inclusão das pessoas com 

deficiência, utilizando-se para tanto de recursos tecnológicos, nomeados na área de 

Educação, mais especificamente na Educação Especial. 

As novas tecnologias que vêm auxiliando nesse processo de inclusão 

com a utilização dos avanços tecnológicos, se denomina Tecnologia Assistiva (TA), 

sendo considerada uma expressão recentemente criada e classificada de diferentes 

maneiras em vários países do mundo. 

A Tecnologia Assistiva tem como eixo centralizador a relação indivíduo 

e tecnologia, e a característica é a interdisciplinaridade, que envolve recursos, 

serviços, produtos, metodologias, estratégias e práticas que tem como objetivo de 
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proporcionar ou ampliar habilidades funcionais, para que ocorra a participação de 

pessoas com deficiência, ou incapacitadas na sociedade, assim ajudando na 

autonomia, independência, melhor qualidade de vida e, principalmente, na inclusão 

social através da ampliação da comunicação, locomoção, desenvolvimento de 

habilidades a partir do seu aprendizado, do trabalho e a integração com a família, 

amigos, sociedade, escola e outros ambientes. 

O termo Assistive Technology, traduzido no Brasil como 
Tecnologia Assistiva, foi criado oficialmente em 1988 como 
importante elemento jurídico dentro da legislação norte-
americana, conhecida como Public Law 100-407, que compõe, 
com outras leis, a ADA – American with Disabilities Act. Este 
conjunto de leis regula os direitos do cidadão com deficiência 
nos EUA, além de prover a base legal dos fundos públicos para 
a compra de recursos que estes necessitam. Houve a 
necessidade de regulamentação legal deste tipo de tecnologia, 
a TA, a partir desta definição e do suporte legal, a população 
norte-americana, de pessoas com deficiência, passa a ter 
garantido pelo seu governo o benefício de serviços 
especializados e o acesso a todo o arsenal de recursos que 
necessitam e que venham favorecer a vida mais independente, 
produtiva e incluída no contexto social geral. (BERSH, 2005, 
apud GALVÃO FILHO, 2009, p. 208) 
 

Assim, a Tecnologia Assistiva surge nos Estados Unidos com base na 

legislação que regulamenta a utilização de uma parte da verba pública voltada para 

a aquisição de materiais que tornam possíveis a inclusão e a maior independência 

das pessoas com necessidades especiais. O termo “Tecnologia Assistiva” é 

utilizado para identificar todo o arsenal de recursos e serviços, no qual o primeiro 

refere-se, de acordo com Bersch (2006), como equipamentos utilizados para 

aumentar, manter ou melhorar as capacidades funcionais das pessoas com 

necessidades especiais.  

O segundo diz respeito à resolução dos problemas funcionais com o 

auxilio diretamente ao indivíduo que apresente algum tipo de necessidade especial, 

tornando possível a melhor maneira de utilização dos recursos.  

Com os recursos e serviços que esse tipo de tecnologia dispõe, torna-

se possível compensar, prevenir, reduzir ou até mesmo neutralizar a deficiência ou 

acabar com as barreiras que as pessoas se deparam, a fim de desenvolver maior 

autonomia e melhorar a qualidade de vida dos seres humanos. Esse objetivo se 

estende aos portadores de necessidades especiais e idosos. 
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Os serviços de Tecnologia Assistiva são normalmente 

transdisciplinares e envolvem profissionais de diversas áreas, como fisioterapeutas, 

fonoaudiólogos, enfermeiros, médicos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, 

pedagogos e até mesmo engenheiros, arquitetos e designers. 

Pode-se classificar a temática em categorias, como auxiliar na vida 

diária, recursos de acessibilidade ao computador, projetos arquitetônicos para 

acessibilidade, órteses e próteses, auxílios de mobilidade, auxílios para cegos ou 

com visão sub-normal, auxílios para surdos ou com déficit auditivo, e outras 

características que dizem respeito às pessoas com deficiência motora ou alguma 

necessidade especial (BERSCH, 2006). 

Torna-se necessário levar em conta o ser humano, a tecnologia e o 

perfil socioeconômico na qual a pessoa faz parte, analisando as desvantagens e 

limitações que os indivíduos se deparam, relacionados ao paradigma inclusivo, 

criando soluções, dispositivos e metodologias que resultam na possibilidade e 

funcionalidade da efetivação do uso da Tecnologia Assistiva para melhor se 

adequar a cada pessoa, compensando ou reduzindo as suas limitações. 

No âmbito dos contextos organizacionais, no que diz respeito às 

tecnologias que ajudam a superar barreiras com relação às limitações funcionais 

dos seres humanos na sociedade e tendo propostas organizacionais e educativas 

da comunidade, os recursos tecnológicos passa de ser uma questão específica do 

portador de deficiência para um contexto ampliado, no qual envolve a legislação, 

economia, recursos de informação, produtores, qualidade, prestadores de serviços, 

saúde transporte, entre outros.  

Assim, para a implementação das Tecnologias Assistivas no cotidiano 

das pessoas que necessitam dela para realizar suas atividades, foi escrita uma 

Chamada Pública, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que tem por objetivo a 

seleção de propostas que visam o apoio financeiro para os projetos de pesquisa e 

desenvolvimento de tecnologias que tenham como finalidade a redução ou 

eliminação das deficiências física, mental, visual, auditiva e também as limitações 

decorrentes dessas, buscando colaborar para que ocorra a inclusão social dos 

portadores de deficiência e os idosos. 

O termo “tecnologia assistiva” também pode ser encontrado como 

sinônimo dos termos: ajudas técnicas, tecnologia de assistência e tecnologia de 

apoio. 
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O Decreto 3298 de 20 de dezembro de 1999, nos parágrafos IV, V, VI, 

VII e VII, diz respeito aos recursos que são garantidos às pessoas com deficiência, 

no qual são destacados: 

Equipamentos, maquinarias e utensílios de trabalho 
especialmente desenhados ou adaptados para o uso por 
pessoa portadora de deficiência; elementos de mobilidade, 
cuidado e higiene pessoal necessários para facilitar a 
autonomia e a segurança da pessoa portadora de deficiência; 
elementos para facilitar a comunicação, a informação e a 
sinalização para a pessoa portadora de deficiência; 
equipamentos e material pedagógico especial para a educação, 
capacitação e recreação da pessoa portadora de deficiência; 
adaptações ambientais e outras que garantem o acesso, a 
melhoria funcional e a autonomia pessoal. 
 

Nesse contexto, a tecnologia ajuda na realização de tarefas e 

atividades da pessoa com deficiência, tornando as coisas possíveis. 

Segundo o Secretariado Nacional para a Reabilitação e Integração das 

Pessoas com Deficiência, (SNRIPD), 2007, Portugal: 

  
Entende-se por ajudas técnicas qualquer produto, instrumento, 
serviço e prática utilizada por pessoa com deficiência e 
pessoas idosas, especialmente produzido ou geralmente 
disponível para prevenir, compensar, aliviar, ou neutralizar uma 
deficiência, incapacidade ou desvantagem e melhorar a 
autonomia e a qualidade de vida dos indivíduos. 
  

De acordo com o Ministério da Saúde, são consideradas ajudas 

técnicas elementos que permitem compensar uma ou mais limitações funcionais 

motoras, sensoriais ou mentais do portador de deficiência, permitindo a pessoa a se 

comunicar e transitar, mover-se para lugares, possibilitando a sua inclusão na 

sociedade.  

Também encontra-se no Art.61 do decreto 5296 de dezembro de 2004, 

o termo ajudas técnicas como meio de garantir: 

 
Produtos, instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados 
ou especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da 
pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, 
favorecendo a autonomia pessoal, total ou assistida. 

 
No Brasil, essa expressão é citada no Decreto 3298/1999, sendo 

definido no artigo 19:  

Consideram-se ajudas técnicas, para os efeitos deste Decreto, 
os elementos que permitem compensar uma ou mais limitações 
funcionais motoras, sensoriais ou mentais da pessoa portadora 
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de deficiência, com o objetivo de permitir-lhe superar as 
barreiras da comunicação e da mobilidade e de possibilitar sua 
plena inclusão social. 
 

Classificam-se como ajudas técnicas, os aparatos que permitem ao 

portador de necessidade especial a interagir ativamente nas atividades na escola 

que frequenta. Essas tecnologias podem ser próteses, computadores, elementos 

que desenvolvam a mobilidade, autonomia, segurança, comunicação, informação e 

sinalização, adaptações, entre outros. 

As tecnologias de apoio são classificadas como uma tecnologia que 

compense uma limitação funcional ou também como facilitadora de um modo de 

vida independente. Esse conceito leva em conta a infraestrutura dos espaços, que 

devem atender às pessoas, considerando seu sexo, idade, tamanho, peso, 

habilidades e limitações. As pessoas que utilizam essa tecnologia são deficientes, 

incapacitados ou idosos, familiares, cuidadores, profissionais de reabilitação. 

A concepção de Tecnologia de Apoio contribui para a ampliação do 

conceito de tecnologia, que ultrapassa os objetos e equipamentos que auxiliam na 

independência do sujeito e da relação entre tecnologia-usuário, situando-se com 

relação aos fatores humanos e contextos socioeconômicos.  

O conceito de “tecnologia de assistência” refere-se à funcionalidade do 

indivíduo, mas aborda de maneira ampliada a questão da saúde humana e seus 

componentes relevantes, levando em consideração o bem-estar do individuo, ou 

seja, essa tecnologia está relacionada à saúde (existência, acesso, custo), sua 

funcionalidade e incapacidade e também aos componentes de fatores contextuais 

como, por exemplo, os ambientais e pessoais. Compreende os recursos 

tecnológicos que compõem a concepção de saúde e funcionalidade do indivíduo 

dentro dos grupos sociais. 

No contexto das tecnologias que auxiliam o aluno dentro de uma 

instituição escolar, estão classificadas as Tecnologias Assistivas, que de acordo 

com o MEC (2006, p.18) é: 

 
[...] uma expressão utilizada para identificar todo o arsenal de 
recursos e serviços que contribuem para propiciar ou ampliar 
habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, 
consequentemente promover vida independente e inclusão. 
 

Assim, a autora Bersch (2006), classifica os recursos como 

equipamentos que auxiliam o aluno a desempenhar determinada tarefa e o serviço 
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dessa tecnologia na escola busca resolver os “problemas funcionais” do aluno, 

oferecendo alternativas no qual o envolva nas atividades dentro do espaço escolar. 

As Tecnologias Assistivas auxiliam o aluno na realização das tarefas 

dentro da escola, oferecendo uma maior segurança nas suas ações e nas 

atividades, visando em um resultado positivo e eficaz, favorecendo a aprendizagem 

do aluno. Assim, interagindo o aluno portador de alguma necessidade educacional 

especial nas atividades desenvolvidas em uma escola regular de ensino, sendo 

necessário respeitar as limitações de cada indivíduo, auxiliando e orientando nas 

realizações das tarefas. 

As tecnologias têm sido muito importantes, assumindo um papel 

primordial no que diz respeito à Educação Especial, sendo destaque com relação à 

educação, elas vêm avançando e se aprimorando para atender às várias 

necessidades existentes e as limitações das pessoas com deficiência mental ou 

intelectual, deficiência física, motora ou sensorial e também abrange as dimensões 

sócias afetivas.  

A utilização das tecnologias na educação compreende implementar os 

novos meios de comunicação, acessibilidade e instrumentos de inclusão, partindo 

das potencialidades e restrições que se relacionam com a interação e construção 

dos significados, atentando-se as questões do uso na escola. Deve-se levar em 

conta que as tecnologias assistivas estão presentes em todos os contextos que 

envolvem o individuo que a utiliza, auxiliando tanto na escola, como na vida diária. 

Com relação à Educação Especial, trabalhar com essas tecnologias tem objetivado 

propiciar o auxilio e minimizar os problemas dos alunos e também buscar 

instrumentos que ajudem a resolver questões de dificuldades que impedem o 

aprendizado. 

Consideram-se materiais e produtos para auxílio em tarefas rotineiras 

tais como comer, cozinhar, vestir-se, tomar banho e executar necessidades 

pessoais, manutenção da casa e outros afazeres. Todo o arsenal que auxilia o 

indivíduo na realização das suas atividades é adaptado de acordo com a 

necessidade, o acesso e a sua utilização.  

Para o auxílio na vida diária de pessoas com dificuldades na fala 

existem recursos que permitem as pessoas se comunicarem de maneira expressiva 

e receptiva, podendo ser um meio eletrônico ou não. Como exemplos podem ser 

citados as pranchas de comunicação, vocalizadores ou softwares. 
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Para outros tipos de deficiências são utilizados recursos como teclado, 

mouse adaptado e monitor com tela de toque para digitalização, sistemas 

eletrônicos que permitem pessoas com limitações motoras controlar aparelhos ou 

sistemas de segurança e localizarem-se em um ambiente, adaptações estruturais 

para a acessibilidade que facilitem a locomoção e utilização dos espaços sem que 

haja dificuldade. Há também os recursos ortopédicos que substituem/ajustam 

funcionamentos comprometidos; adaptações para cadeiras de roda que visam 

conforto, distribuição adequada, melhor posicionamento, postura e estabilidade do 

indivíduo.  

 

  Tabela 1 – Categorias da Tecnologia Assistiva 

1 

Auxílios para a vida 
diária 

 

Materiais e produtos para auxílio em tarefas rotineiras tais como comer, 
cozinhar, vestir-se, tomar banho e executar necessidades pessoais, 
manutenção da casa etc. 

2 

CAA (CSA) 
Comunicação 
aumentativa 

(suplementar) e 
alternativa 

 

Recursos, eletrônicos ou não, que permitem a comunicação expressiva e 
receptiva das pessoas sem a fala ou com limitações da mesma. São 
muito utilizadas as pranchas de comunicação com os símbolos PCS ou 
Bliss além de vocalizadores e softwares dedicados para este fim. 

3 

Recursos de 
acessibilidade ao 

computador 

 

Equipamentos de entrada e saída (síntese de voz, Braille), auxílios 
alternativos de acesso (ponteiras de cabeça, de luz), teclados modificados 
ou alternativos, acionadores, softwares especiais (de reconhecimento de 
voz, etc.), que permitem as pessoas com deficiência a usarem o 
computador. 
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4 

Sistemas de controle 
de ambiente 

 

Sistemas eletrônicos que permitem as pessoas com limitações moto-
locomotoras, controlar remotamente aparelhos eletro-eletrônicos, 
sistemas de segurança, entre outros, localizados em seu quarto, sala, 
escritório, casa e arredores. 

5 

Projetos 
arquitetônicos para 

acessibilidade 

 

Adaptações estruturais e reformas na casa e/ou ambiente de trabalho, 
através de rampas, elevadores, adaptações em banheiros entre outras, 
que retiram ou reduzem as barreiras físicas, facilitando a locomoção da 
pessoa com deficiência. 

6 

Órteses e  
próteses 

 

Troca ou ajuste de partes do corpo, faltantes ou de funcionamento 
comprometido, por membros artificiais ou outros recurso ortopédicos 
(talas, apoios etc.). Inclui-se os protéticos para auxiliar nos déficits ou 
limitações cognitivas, como os gravadores de fita magnética ou digital que 
funcionam como lembretes instantâneos. 

7 

Adequação Postural 
  

Adaptações para cadeira de rodas ou outro sistema de sentar visando o 
conforto e distribuição adequada da pressão na superfície da pele 
(almofadas especiais, assentos e encostos anatômicos), bem como 
posicionadores e contentores que propiciam maior estabilidade e postura 
adequada do corpo através do suporte e posicionamento de 
tronco/cabeça/membros.  
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8 

Auxílios 
de mobilidade  

Cadeiras de rodas manuais e motorizadas, bases móveis, 
andadores, scooters de 3 rodas e qualquer outro veículo utilizado na 
melhoria da mobilidade pessoal. 

9 
Auxílios para cegos 

ou com visão 
subnormal  

Auxílios para grupos específicos que inclui lupas e lentes, Braille para 
equipamentos com síntese de voz, grandes telas de impressão, sistema 
de TV com aumento para leitura de documentos, publicações etc. 

10 

Auxílios para surdos 
ou com déficit 

auditivo  

Auxílios que inclui vários equipamentos (infravermelho, FM), aparelhos 
para surdez, telefones com teclado — teletipo (TTY), sistemas com alerta 
táctil-visual, entre outros. 

11 

Adaptações em 
veículos  

Acessórios e adaptações que possibilitam a condução do veículo, 
elevadores para cadeiras de rodas, camionetas modificadas e outros 
veículos automotores usados no transporte pessoal. 

FONTE: BERSCH, Rita; SARTORETTO, Mara Lúcia.  
Assistiva: Educação e Tecnologia. 2012. 

Disponível em:< http://www.assistiva.com.br/tassistiva.html>. 

 

http://www.assistiva.com.br/tassistiva.html
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No contexto educacional, são exemplos, os materiais escolares e 

pedagógicos especiais ou adaptados, que favorecem desde instrumentos que 

permitem, por exemplo, recortar, até materiais adaptados que favoreçam a leitura e 

a escrita. Nas escolas também podem ser utilizados softwares que ajudem alunos 

com deficiência visual ou auditiva a acompanharem atividades. Nesse ambiente 

devem envolver recursos e serviços que auxiliem cada indivíduo de acordo com a 

sua necessidade, utilizando-se de aparatos que envolvam a acessibilidade ao 

ambiente, à comunicação, a mobilidade, a adequação postural, materiais e produtos 

que tenham por finalidade a inserção plena de alunos que apresentam algum tipo 

de deficiência no processo de ensino e aprendizagem. 

Segundo Bersch (2006 apud SOUZA, 2011): 

 
Trabalhar com a tecnologia na escola é buscar, com 
criatividade, uma alternativa para que o aluno realize o que 
deseja ou precisa. Ë encontrar uma estratégia para que possa 
fazer de outro jeito. Ë valorizar o seu jeito de fazer e aumentar 
suas capacidades de ação e interação para a comunicação a 
partir de suas habilidades. Ë conhecer e criar novas 
alternativas para a comunicação, escrita, mobilidade, leitura, 
brincadeiras, artes, utilização de materiais escolares e 
pedagógicos, exploração e produção de temas através do 
computador. É envolver o aluno ativamente, desafiando-o a 
experimentar e conhecer, permitindo que construa individual e 
coletivamente novos conhecimentos. É retirar do aluno o papel 
de espectador e atribuir-lhe a função de ator. 
 

A Tecnologia Assistiva, dentro do contexto da Educação Especial, não 

irá trabalhar com o objetivo de resolver todos os problemas do aluno, mas sim 

buscar instrumentos que o auxiliem na resolução de suas próprias questões, 

incluindo instrumentos necessários à eliminação de barreiras, nas quais pessoas 

com algum tipo de deficiência especial tenha a oportunidade de relacionar-se com o 

ambiente externo, garantindo o acesso ao espaço físico, às relações interpessoais, 

aos projetos e ações do contexto escolar e, principalmente, ao conhecimento. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
Para realizar este estudo, utilizaremos como referencial metodológico a 

pesquisa bibliográfica. 

O primeiro passo foi definir a Scientific Eletronic Library Online Scielo 

como local de seleção do periódico por se tratar de um dos principais indexadores 

de periódicos do Brasil e de ser uma biblioteca eletrônica que abrange uma coleção 

selecionada de periódicos científicos brasileiros. 

Em seguida, selecionamos o periódico da Revista de Educação 

Especial como fonte dos dados de pesquisa. A seleção desse periódico se deu em 

função da avaliação Qualis A2 na CAPES, a abrangência dos temas tratados na 

área de Educação, mais especificamente na Educação Especial e pelo acesso ao 

maior número de artigos no portal SCIELO na área de Educação. 

Deste modo a finalidade deste capítulo é descrever os procedimentos 

metodológicos utilizados na pesquisa, identificando como esse meio de 

comunicação tem abordado o tema das Tecnologias Assistivas. Trata-se de uma 

Revista Científica que publicou durante o período de 1992 até 2000, não mantinha 

uma periodicidade. A partir de 2001 até 2003, a Revista teve suas publicações 

semestrais, referindo-se o número 1 aos meses de janeiro a junho e o número 2 de 

julho a dezembro. Após o ano de 2004 a Revista começou a publicar três edições 

por ano, tendo uma edição especial no ano de 2011, com quatro edições. 

A Revista de Educação Especial iniciou suas publicações visando 

destacar a necessidade de divulgação de artigos científicos referentes à área de 

Educação Especial, publicando referências teóricas, relatos de pesquisa, ensaios, 

relatos de experiências, depoimentos e artigos, visando criar um espaço intercâmbio 

entre os pesquisadores da área; objetivando garantir a troca de informações entre 

profissionais da área e professores que atuam na educação, no intuito de 

fortalecimento de um periódico de qualidade.  

 

 

 

¹ classificação da qualidade dos periódicos, acesso em SICAPES – Sistema Integrado CAPES. 
Disponível em: <http://qualis.capes.gov.br/webqualis/principal.seam> 
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Após a seleção da revista, partimos para a definição dos descritores de 

busca, a saber: 

- tecnologia assistiva; 

- necessidades educacionais especiais; 

Depois de estabelecidos os descritores, foi definido o período de 2001 

até o primeiro trimestre de 2012 por considerar que a discussão sobre a temática 

aparece mais fortemente no Brasil no final da década de 90, além de contemplar o 

período de execução do Trabalho de Conclusão de Curso. 

Em seguida inserimos cada expressão no menu auxiliar de busca da 

referida Revista e identificamos 23 trabalhos, sendo três destes resenhas. Não 

consideramos para a análise as resenhas por tratarem de forma sintética a temática 

e após a leitura na integra dos outros vinte artigos, selecionamos dois relatos de 

pesquisa, que contemplaram diretamente o tema do estudo. Os outros dezoito 

artigos, embora tocassem em questões sobre as necessidades educacionais 

especiais não abordaram o conceito de tecnologia assistiva como apresentada no 

capítulo 1. Para a análise dos dois artigos selecionados, buscamos como apoio de 

leitura e análise dos textos, um roteiro de leitura adaptado de Maestrello (apud 

NUNES et. al. 1998), que aponta em dois grandes grupos de questões: 

a) Questões que buscam descrever literalmente os objetivos do 

trabalho analisado, o referencial teórico no qual o trabalho foi 

baseado, as fontes de dados, a metodologia e os procedimentos 

básicos da coleta de dados; 

b) Questões qualitativas que são análises dos conteúdos de cada 

trabalho. 

 

As questões descritivas têm o objetivo de identificação dos artigos, 

possibilitando com os dados coletados organizar um quadro teórico com as 

informações extraídas dos mesmos. Abaixo os itens que listados e tabulados em 

quadro teórico:  

 

I. A referência completa nas normas da ABNT para identificação 

do autor; 

II. A classificação do artigo como relato de pesquisa ou ensaio 

teórico; 
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III. A identificação do problema de pesquisa; 

IV. Quais os objetivos propostos pelo autor do artigo; 

V. Qual referencial teórico usado para conclusão; 

VI. Quais os procedimentos metodológicos adotados (coleta de 

dados, análise dos dados coletados e participantes); 

VII. E finalmente, os resultados alcançados pelos autores. 

 

Para o desenvolvimento das questões qualitativas serão observados 

aspectos relacionados à Tecnologia Assistiva de modo geral, e mais 

especificamente, o modo como a área de conhecimento da Educação Especial tem 

abordado e problematizado o uso das tecnologias no processo de inserção do 

sujeito que apresenta alguma deficiência na vida social, com ênfase no cotidiano 

escolar. 

Na sequência apresentamos o quadro teórico dos dois relatos de 

pesquisa encontrados para a análise dessa pesquisa. 
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Quadro teórico de análise dos artigos  

Ano de publicação 2008 

Autor BRACCIALLI, Lígia Maria Presumido; OLIVEIRA, Franciane Teixeira de; 

BRACCIALLI, Ana Carla; NAOMI, Andréia  

Título Influência do assento da cadeira adaptada na execução de uma tarefa de 

manuseio 

Tipo de artigo Relato de pesquisa 

Objetivos: verificar a influência da flexibilidade da superfície de assento da cadeira 

na velocidade e no tempo despendido por alunos com paralisia cerebral espástica 

durante a execução de uma tarefa de manuseio de um objeto na posição sentada.  

Referencial teórico AISSAOUI, R. et al. (2001); BRACCIALLI, L. M. P. (2000); 

GREEN, E. M.; NELHAM, R. L. (1991). 

Procedimentos metodológicos Análise estatística descritiva. A quantificação da 

análise cinemática foi realizada em duas situações experimentais: 1) execução de 

uma tarefa acadêmica de encaixe, com o indivíduo posicionado em um mobiliário 

adaptado com assento de lona; 2) execução de uma tarefa acadêmica de encaixe, 

com o participante posicionado em um mobiliário adaptado com assento de madeira. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística descritiva e não-

paramétrica por meio do teste de Wilcoxon. 

Síntese dos resultados Os resultados indicaram que: 1) a velocidade média de 

execução das tarefas não foi influenciada pelo tipo de assento utilizado 2) o tempo 

de execução da tarefa foi influenciada pelo tipo de assento utilizado. A utilização do 

assento de lona aumentou o tempo de realização da tarefa. Conclui-se que o 

assento de um mobiliário escolar para um aluno com paralisia cerebral espástica não 

deve ser confeccionado com um material muito flexível. 
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Quadro teórico de análise dos artigos  

Ano de publicação  2012 

Autor ROCHA, Aila Narene Dahwache Criado; DELIBERATO, Débora. 

Título Tecnologia Assistiva para a criança com paralisia cerebral na escola: 

identificação das necessidades 

Tipo de artigo Relato de pesquisa 

Objetivos Este estudo teve como objetivo identificar as necessidades de serviços, 

recursos e estratégias de tecnologia assistiva para o aluno com paralisia cerebral na 

escola.  

Referencial teórico MANZINI, E. J. ; SANTOS, M. C. F.(2002); REGANHAM, W. G. 

(2006); ROCHA, A. N. D. C., et al. (2008). 

Procedimentos metodológicos Análise de discurso. Foram selecionadas duas 

crianças com paralisia cerebral e seus professores. A etapa da coleta de dados 

contou com três procedimentos sucessivos: entrevista com os professores, 

preenchimento do protocolo de identificação da rotina escolar e observação dos 

participantes em sala de aula realizada através de filmagens e diário de campo. A 

partir dos três procedimentos, foi proposta a triangulação de dados, ou seja, 

agrupamento das informações obtidas em um único documento para o 

estabelecimento das categorias de análises. Após elaboração do material, as 

categorias foram apreciadas por juízes da área. 

Síntese dos resultados Os resultados demonstraram que após entender a situação 

do aluno com deficiência no contexto escolar foi possível estabelecer as suas 

habilidades e necessidades para indicar os recursos de Tecnologia Assistiva 

adequados ao planejamento do professor e propiciar a aprendizagem da criança 

com deficiência. O estudo identificou a necessidade de estabelecer procedimentos 

específicos, um planejamento pedagógico organizado e a participação de 

profissionais da saúde para o uso da tecnologia assistiva na escola. 
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3.1. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Este capítulo busca realizar uma descrição dos artigos encontrados, 

que parte da problematização de como a literatura especializada em Educação 

Especial trata a questão da implementação das Tecnologias Assistivas na vida das 

pessoas que apresentam necessidades educacionais especiais.  

Inicialmente, apresentaremos o artigo intitulado Influência do assento 

da cadeira adaptada na execução de uma tarefa de manuseio (BRACCIALLI; 

OLIVEIRA, et. al., 2008) que buscou verificar a influência da flexibilidade da 

superfície de assento da cadeira na velocidade e no tempo despendido por alunos 

com paralisia cerebral espástica durante a execução de tarefas na posição sentada. 

O referido artigo aborda o conceito de Tecnologia Assistiva como 

sendo importante a aquisição dessa para melhorar a interação social do indivíduo, 

um melhor desempenho e qualidade de vida, relatando a importância do recurso ser 

adequado às necessidades do indivíduo. Os autores não relacionam a Tecnologia 

Assistiva com a área de Educação Especial. 

As problematizações que os autores abordam para a discussão da 

temática sobre a cadeira adaptada para a realização de tarefas, são com relação ao 

abandono do recurso pelo usuário, destacando pontos como a não participação do 

indivíduo na seleção do dispositivo, a ineficácia do recurso, a adaptação deste de 

acordo com as necessidades do usuário, falta de treinamento da pessoa que o 

adquiri, a inadequação do dispositivo, ser de difícil manuseio e utilização, a falta de 

aceitação social e de motivação para a sua utilização, o não conhecimento sobre o 

dispositivo e falta de treino, não estética do recurso, no que se refere ao peso, 

aparência e tamanho. 

Com relação à discussão sobre a inserção do sujeito com 

necessidades especiais na vida social, com ênfase no cotidiano escolar, os autores 

discorrem sobre a confecção da cadeira, a adaptação do assento e o desempenho 

de atividades pelo usuário que adquiri o recurso. Nesta direção, o dispositivo deve 

compensar a instabilidade postural, aperfeiçoar habilidades funcionais e propiciar a 

melhoria do potencial para a criança com paralisia cerebral.  

O posicionamento do corpo do individuo, com o assento a 0º e o 

encosto a 90º, permitiriam segundo os autores do relato de pesquisa, um melhor 
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desempenho em menos tempo nas atividades funcionais, pois a atividade tônica 

dos músculos espásticos seria minimizada.  

Assim, sinalizam que: 

 

O déficit no equilíbrio postural interfere na aquisição de 
habilidades motoras, na interação social e na comunicação, 
pois dificulta o desempenho funcional da criança com paralisia 
cerebral nas atividades cotidianas, tais como: alcançar um 
objeto, segurar um lápis, escrever, entre outras. (BRACCIALLI; 
OLIVERIRA; et.al., 2008, p. 151) 

 

É relevante destacar que para os autores do trabalho analisado, a 

adequação da Tecnologia Assistiva, neste caso, deve primar pela adaptação do 

mobiliário, persistindo no entanto, controvérsias sobre a melhor postura da criança 

com paralisia cerebral espástica com relação ao favorecimento da melhoria do 

desempenho funcional e sobre qual o mobiliário é mais adequado em cada situação. 

 
Conclui-se que cadeiras de rodas ou adaptadas com assento 
de lonas não são os mobiliários mais adequados para serem 
utilizados por alunos com paralisia cerebral durante suas 
atividades escolares e ou atividades de vida diária.  
(BRACCIALLI; OLIVERIRA; et.al., 2008, p. 153) 

 
Finalizando, os autores apontam que este tipo de mobiliário geralmente 

encontrado em salas especiais ou regulares para alunos com deficiência física, são 

inadequados, uma vez que parece aumentar a instabilidade postural destes, 

piorando o desempenho durante as atividades. 

O segundo artigo intitulado Tecnologia assistiva para a criança com 

paralisia cerebral na escola: identificação das necessidades (ROCHA; 

DELIBERATO, 2012) objetivou-se na identificação das necessidades de serviços, 

recursos e estratégias de Tecnologia Assistiva para o aluno com paralisia cerebral 

na escola. 

O referencial teórico aborda o conceito de Tecnologia Assistiva, 

trazendo várias referências de autores da área (GALVÃO FILHO, 2009; BERSCH, 

2006; PELOSI, 2008) que discutem sobre a temática, no contexto da ludicidade, dos 

recursos pedagógicos, da capacitação de professores e sobre a escolarização dos 

alunos deficientes físicos. Dentre essas questões, a Tecnologia Assistiva utiliza de 

recursos, estratégias e serviços para reduzir problemas funcionais dos indivíduos 
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com deficiência, proporcionando ou ampliando habilidades, e consequentemente 

promovendo independência, qualidade de vida e inclusão. 

O relato de pesquisa trata da temática como um recurso que deve ser 

adequado para uma melhor efetivação nas atividades propostas, sinalizando a 

necessidade de capacitação dos interlocutores e mediadores para o uso adequado 

dos recursos e estratégias, a necessidade de conhecer o contexto e a realidade do 

aluno com deficiência na escola a fim de prescrever, construir, adaptar e 

implementar a Tecnologia Assistiva. 

No tocante a relação estabelecida entre as Tecnologias Assistivas e a 

área de Educação Especial, os autores apontam a necessidade de que estas 

atendam às especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais, 

habilitando-os nas atividades escolares, destacando que estes demandam recursos 

adaptados. 

Como problematizações, foram destacados os estudos sobre a 

Tecnologia Assistiva no que se refere a necessidade de inserção dos recursos, 

serviços e estratégias na Educação Especial e Inclusiva e também em sua 

implementação no âmbito escolar, permitindo atender o aluno, propiciando a 

ampliação e participação deste no processo de aprendizagem. 

Em suas considerações, Deliberato e Rocha (2012) relatam: 

 

O entendimento do contexto e situação do aluno com 
deficiência na escola é fundamental para a prescrição, 
construção, adaptação e implementação dos recursos de 
tecnologia assistiva. [...] As categorias identificadas durante o 
processo de entendimento da situação possibilitam aos 
profissionais o direcionamento para a indicação e uso de 
recursos e estratégias de tecnologia assistiva junto à criança 
com paralisia cerebral no ambiente escolar. (p. 87-88) 
 

Em relação ao uso destas tecnologias no processo de inserção do 

sujeito que apresenta alguma deficiência na vida social com ênfase no cotidiano 

escolar, os autores concluíram sobre a importância de se identificar as 

necessidades dos alunos com paralisia cerebral, sendo de fundamental importância 

o relato dos professores na descrição das especificidades do aluno e do ambiente, 

o que permitiria confecção dos recursos a partir da caracterização dos sujeitos 

envolvidos. 
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Outro aspecto salientado pelos autores diz respeito à necessidade da 

capacitação do professor não somente para o uso dos recursos, como também para 

o estabelecimento de estratégias de utilização dos materiais.  

Um dado que consideramos relevante é a constatação dos autores de 

que o ambiente da classe especial favorece a disponibilidade de recursos, não 

garantindo, no entanto, a generalização do uso dos instrumentos frente à rotina do 

professor. 

Rocha e Deliberato (2012, p. 87), apontam que o ambiente inclusivo 

“favoreceu a interação do aluno com paralisia cerebral com outros interlocutores 

competentes em diversas habilidades [...]”, mas que por outro lado não favoreceu, 

neste mesmo ambiente, a disponibilidade de recursos. 

E por último, os autores destacam a importância de se considerar os 

alunos como protagonistas, sendo necessário também perceber as demandas do 

ambiente e as necessidades do professor, visando construir recursos com potencial 

pedagógico que viabilizem experiências significativas para o aluno.  

Assim, os autores reforçam que há a necessidade da escola e dos 

professores perceberem que o recurso que a Tecnologia Assistiva disponibiliza, 

utiliza serviços diferenciados, principalmente recursos humanos da área da saúde e 

que deve haver um planejamento organizado, que se vincule à rotina escolar,  

favorecendo o uso funcional da Tecnologia Assistiva. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

As tecnologias estão cada vez mais presentes no cotidiano de todas as 

pessoas, não sendo diferente com a Tecnologia Assistiva. Esta tem proporcionado 

às pessoas com deficiência a possibilidade de superarem limitações e de 

realizarem tarefas, tanto do cotidiano, quanto escolares, com menor esforço e maior 

eficiência e qualidade. 

Verificamos neste estudo que de acordo com o ADA - American with 

Disabilities Act of 1990 (UNITED STATES, 1990), a Tecnologia Assistiva é 

composta por recursos e serviços. Os recursos são todo e qualquer item, 

equipamento ou parte dele, produto ou sistema fabricado em série ou sob-medida, 

utilizado para aumentar, manter ou melhorar as capacidades funcionais das 

pessoas com deficiência.  

Assim verifica-se que as categorias da Tecnologia Assistivas abordam 

os auxílios para a vida diária, a comunicação, recursos de acessibilidade ao 

computador, projetos arquitetônicos que garantam o acesso aos lugares, a 

adaptação do mobiliário, à adequação postural, órteses e próteses, entre outros, 

tendo como objetivo compreender as deficiências e necessidades educacionais de 

cada indivíduo a fim de promover uma inserção social.  

Pode-se então compreender por recursos desde uma bengala utilizada 

no dia a dia para orientação de uma pessoa cega ou com baixa visão, até uma 

impressora Braille, responsável pelo atendimento de demandas de grandes 

produções.  

Acreditamos que todo profissional que trabalha com pessoas que 

apresentam necessidades educacionais especiais deva conhecer e ter acesso a 

Tecnologia Assistiva. No entanto, muitas vezes esse recurso/serviço não tem 

alcançado a adequada atenção, de forma que muitos benefícios deixam de ser 

desfrutados pelos interessados, seja por falta de conhecimento, seja por questões 

de acesso. 

Como pode ser observado na análise dos relatos de pesquisa, ainda 

há estudos e adaptações sendo realizados sobre os recursos e serviços que podem 

ser disponibilizados por essa tecnologia, e apesar de ser relatada algumas 

resistências e falta de conhecimento sobre a utilização da Tecnologia Assistiva, ela 

tem proporcionado maior independência, melhor qualidade na realização das 
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atividades e o acesso a uma vida social por parte de quem a utiliza. Essas 

discussões também apontam a relevância do assunto e a importância de se veicular 

o conhecimento propiciado pela Tecnologia Assistiva. 

Finalizando, acreditamos que possibilitar que pessoas que apresentam 

algum tipo de deficiência tenham acesso às Tecnologias Assistivas, significa 

instrumentalizá-las com meios que podem contribuir para uma maior autonomia na 

vida social. 
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