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Resumo

O presente artigo tem como objetivo abordar as contribuições das ações desenvolvidas através dos Serviços
de Tecnologia Assistiva, bem como as ações desenvolvidas pela Tecnologia Social (TS) para favorecimento da
inclusão dos indivíduos socialmente excluídos pela sua condição da deficiência. Além disso, ressalta a
importância de se pensar em espaços, produtos e serviços em consolidação com os princípios do Desenho
Universal e a lei da Acessibilidade para promoção da inclusão social. Para isso, é feita uma abordagem inicial
acerca da compreensão da Tecnologia Assistiva no favorecimento ao processo de inclusão se reportando aos
estudos de Galvão Filho ( 2009). Em seguida, é apresentada uma breve discussão sobre Acessibilidade e
Desenho Universal, considerando a sua importância na garantia de acesso aos espaços, serviços e produtos
por todas as pessoas, favorecendo a autonomia dos indivíduos. Posteriormente a Tecnologia Social é foco de
discussão enquanto favorecedora de ações que visam a inclusão social de comunidades excluídas socialmente,
através do desenvolvimento de projeto participativos e inclusivos. Por fim, conclui-se o texto considerando a
importância das contribuições trazidas pelos serviços de Tecnologia Assistiva, da Tecnologia Social no
favorecimento da inclusão de pessoas com deficiência, enfatizando a relevância da consideração dos princípios
do Desenho Universal na promoção da acessibilidade para todos.
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Abstract

This article aims to address the contributions of the actions developed by Assistive Technology Services, as
well as the actions undertaken by the Social Technology (ST) for favoring the inclusion of socially excluded
individuals for their condition of disability. Moreover, it emphasizes the importance of considering spaces,
products and services in consolidation with the principles of Universal Design and the law of Accessibility to
promote social inclusion. So, an initial approach on the understanding of Assistive Technology in fostering the
inclusion process based on Galvão Filho (2007, 2009); Bersch (2005, 2009) studies. Then, it is presented a
brief discussion on Accessibility and Universal Design, considering its importance in ensuring access to spaces,
services and products for all people, favoring autonomy of individuals. Subsequently, Social Technology is the
focus of discussion while favoring actions aimed at social inclusion of socially excluded communities, through
the development of participatory and inclusive project. Finally, we conclude the text considering the
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importance of the contributions made by Assistive Technology Services, Social Technology in facilitating the
inclusion of people with disabilities, emphasizing the importance of consideration of the principles of Universal
Design in promoting accessibility for all.

Keywords: disabled person; Assistive Technology, Social Technology, Universal Design.

1 Introdução

Por muito tempo as pessoas com deficiência tiveram o direito de conviver socialmente com as demais pessoas
negado. Viviam de forma segregada, em condição de exclusão absoluta, eram vistas apenas como pacientes
da área médica e seu tratamento era realizado em instituições especializadas não havendo trabalho comum
entre estas e as escolas regulares.

Tendo em vista os movimentos em busca do direito à igualdade e respeito às diferenças, tem-se buscado
maior valorização das potencialidades dessas pessoas. A defesa de uma educação para todos pressupõe a
igualdade de oportunidades para qualquer pessoa, independente de suas especificidades. A proposta de uma
educação para todos ganhou maior proporção com a Declaração de Salamanca (1994) um dos documentos
mais importantes para concretização da educação inclusiva. Esta discussão acerca da inclusão remete a
questões que envolvem a construção de uma estrutura social e educacional que possibilite o atendimento à
diversidade.

Em uma prática de educação inclusiva, o processo de ensino e aprendizagem necessita de ações
diferenciadas, o que requer pensar no educando como um ser que possui cultura própria, interesses,
características e ritmos diferenciados.

Dessa forma, a imposição de normas e práticas que levam o educando a moldar-se ao sistema regular de
ensino, não contempla as diferenças. Isso culmina na exclusão daqueles que não atendem a um padrão de
normalidade estabelecido. As práticas pedagógicas desenvolvidas com base nessa perspectiva não contribuem
para o desenvolvimento das potencialidades dos educandos, pelo contrário, ao se fixarem nas limitações
acabam por ampliar as dificuldades desses sujeitos. Segundo Galvão “a inclusão de alunos com deficiência,
mantendo os paradigmas baseados na uniformidade, na transmissão, na recepção passiva, na
desconsideração da diversidade, se configuraria numa inclusão pela metade” (GALVÃO FILHO, 2009, p. 102).

Essa postura corrobora com a visão socialmente construída sobre as limitações de aprendizagem e
desenvolvimento das pessoas com deficiência, bem como reforça os estigmas e rótulos sociais. Contribui
também para a perpetuação de práticas de massificação do ensino que se baseiam na expectativa de que
todos os educandos aprendam da mesma forma e no mesmo ritmo. Com isso,

“a transformação da escola é uma exigência do nosso tempo, uma exigência das
novas dinâmicas e relações sociais presentes nos dias de hoje, e a inclusão situa-se,
nesse contexto, tanto como causa, quanto como consequência dessas mudanças”.
(GALVÃO, 2009, p. 103)

Essas mudanças ocorridas na sociedade em diversas áreas, principalmente no que se refere às tecnologias
geram novas expectativas para a inclusão da pessoa com deficiência. Isso implica não apenas às tecnologias
de ponta, mas também àquelas de baixo custo que exigem recursos menos sofisticados e influenciam de
forma significativa a qualidade de vida dessas pessoas.

As novas descobertas e soluções nessa área têm sido constantes e cada vez
mais abrangentes, com repercussões altamente significativas, principalmente
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para o aprendizado e inclusão social de alunos com graves comprometimentos
motores, sensoriais e/ou de comunicação e linguagem, a partir do uso dessa
Tecnologia Assistiva, das adaptações e outros recursos de acessibilidade
(GALVÃO FILHO, 2009, p. 24).

Através da utilização dos recursos de acessibilidaddde e serviços de Tecnologia Assistiva o indivíduo com
deficiência pode torna-se mais autônomo e participativo na sociedade. Nessa perspectiva a Tecnologia
Assistiva visa o rompimento de barreiras que impedem as pessoas com deficiência de participarem do
convívio social e educacional em igualdade de condições.

Destaca-se também o papel da Tecnologia Social, considerando sua importância na efetivação da inclusão
social, por visar a transformação da realidade e melhoria da qualidade de vida a partir de ações e projetos
desenvolvidos coletivamente, com a participação dos atores envolvidos para solucionar os problemas
enfrentados por eles.

2 Compreendendo a Tecnologia Assistiva e Serviços de Tecnologia Assistiva.

Segundo Bersch (2009) no Brasil iniciou-se a discussão conceitual de Tecnologia Assistiva e sua aplicação no
campo educacional, especialmente nos programas de formação de professores e no atendimento educacional
especializado.

A Tecnologia Assistiva surge como uma área abrangente que engloba recursos, metodologias e serviços para
favorecer a autonomia e inclusão da pessoa com deficiência. De acordo com o Comitê de Ajudas Técnicas
(CAT) da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE),

Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica
interdisciplinar, 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 reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de
vida e inclusão social. (Comitê de Ajudas Técnicas, Corde/SEDH/PR, 2007).

Nessa perspectiva a Tecnologia Assistiva amplia a possibilidade de acessibilidade, inclusão social e valorização
das potencialidades do sujeito uma vez que permite não apenas o uso de artefatos e ferramentas como
também abrange as estratégias, metodologias e serviços.

Com isso torna-se possível uma inclusão que favoreça a igualdade de oportunidades para todos, sem
discriminação e preconceitos, e que mediante as características e necessidades individuais sejam dadas as
condições para o desenvolvimento e participação tanto social como no processo educativo, uma vez que cada
pessoa possui ritmo diferenciado, variados interesses e motivações que interferem no processo de
aprendizagem.

Segundo Galvão Filho (2009) a limitação de interação do indivíduo com deficiência tende a tornar-se uma
barreira ao seu aprendizado, enquanto o impeça de relacionar-se, manipular adequadamente os objetos de
seu meio e comunicar seus pensamentos. Dessa forma na medida que o indivíduo interage ativamente no
processo, se torna mais independente e participativo. Nessa perspectiva a promoção de Serviços de
Tecnologia Assistiva favorece a participação do indivíduo na busca de melhores condições na qualidade de
vida e autonomia.

De acordo com Bersch, (2005) os Serviços de Tecnologia Assistiva são aqueles que auxiliam diretamente uma
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pessoa com deficiência a selecionar, comprar ou usar os recursos de Tecnologia Assistiva. No contexto
educacional esses serviços, tem como finalidade promover e orientar a utilização de recursos e estratégias
que ampliem habilidades e potencialidades dos alunos com deficiência, possibilitando a participação nas
atividades educacionais. Para esta autora:

Fazer TA na escola, é buscar com criatividade, uma alternativa para que o aluno
realize o que deseja ou precisa. É encontrar uma estratégia para que ele possa “fazer”
de outro jeito. É valorizar o seu jeito de fazer e aumentar sua capacidade de ação e
interação a partir de suas habilidades. É conhecer e criar novas alternativas para a
comunicação, mobilidade, escrita, brincadeiras artes, utilização de materiais escolares
e pedagógicos, exploração e produção de temas através do computador, etc. É
envolver o aluno ativamente, desafiando-o a experimentar e conhecer, permitindo
assim que construa individual e coletivamente novos conhecimentos. É retirar do aluno
o papel de espectador e atribuir-lhe a função de ator. (BERSCH, 2006, BERSCH, 2009,
p. 22)

Nesse sentido o serviço de Tecnologia Assistiva favorece o aluno com deficiência ao buscar alternativas para
que ele participe ativamente dos desafios educacionais no processo de aprendizagem.

Outro conceito abordado nos Serviços de TA, é o do Consórcio Europeu EUSTAT, umas das referências
internacionais no âmbito da formação de usuários e multiplicadores finais.

Na área das TAs, o termo sistema de prestação de serviços (SPS) é utilizado para
identificar o conjunto de facilidades, procedimentos e processos que atuam como
intermediários entre estruturas do mercado de TA e os utilizadores finais, de modo a
facilitar o acesso das pessoas com deficiência a estas tecnologias, através de ajuda
financeira, competência profissional, informação, formação, etc. (EUSTAT, 1999,
p.17).

Para esse mesmo documento não é possível definir uma forma geral para o Sistema de Prestação de Serviços,
uma vez que são sistemas que ocorrem modificações com frequências e sofrem interferências de um país
para o outro ou até mesmo dentro de um mesmo país, mediante as mudanças nas políticas públicas nas
legislações e inclusive nos produtos de TA que estão disponíveis em decorrência dos avanços tecnológicos.
(GALVÃO FILHO, 2009). Contudo define sete frases básicas que estariam presentes em todos os SPS, sendo
elas

1.A iniciativa, que leva ao contacto inicial entre o utilizador final e o SPS;

2. A avaliação, que significa a identificação das necessidades;

3. A identificação da tipologia da solução, ou seja, o tipo de TA que satisfaz as
Necessidades;

4. A seleção do conjunto específico de dispositivos e serviços de apoio;

5. A autorização por parte da entidade financiadora;

6. A oferta real de TA ao utilizador (incluindo esta fase também a instalação,
personalização e formação)

7. Os acompanhamentos posteriores. (EUTAST, 1999, p. 18 apud GALVÃO FILHO, p.
150)
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A avaliação desses serviços de acordo com o documento da Comissão Europeia deve estar pautada em alguns
parâmetros como acessibilidade, competência, coordenação, eficiência, flexibilidade e influência do utilizador.
Esses parâmetros são fundamentais para decisão de qual serviço de TA é pertinente para cada indivíduo.

A participação do usuário final no processo de definição e implementação da melhor Tecnologia Assistiva
relativa à sua necessidade torna-se fundamental para garantir que a mesma seja utilizada com eficiência e
atenda aos objetivos previstos.

De acordo com Bersch (2009, p.70) “um modelo de prestação de serviços em Tecnologia Assistiva está
baseado na compreensão do que é a deficiência e no modo de conceber a intervenção necessária, a promoção
de funcionalidade e participação da pessoa com deficiência na sociedade”.

Nessa perspectiva, sendo antes considerada apenas pela área médica, a deficiência entra no campo das
humanidades com o modelo social da deficiência. Para o modelo social, a deficiência seria uma restrição da
pessoa com limitação para desenvolver uma determinada atividade. Esta restrição é construída por uma
sociedade discriminatória, que estabeleceu um padrão comum a todas as pessoas. (DINIZ, 2007)

O modelo social contribuiu para consolidação dos discursos sobre a deficiência, assim como favoreceu
conquistas importantes para disseminar a compreensão da deficiência como uma questão não mais exclusiva
da área médica. Desse modo a TA passa a ter um caráter interdisciplinar envolvendo a participação do
usuário final em todas as decisões dessa área.

De acordo com Andrich (2002 apud Bersch, 2009) as decisões dos serviços de TA deve ter uma abordagem
centrada no indivíduo, pois compete a ele fazer suas escolhas. Assim é cada vez maior a necessidade da
participação do usuário final em todas as etapas e em todas as decisões relativas à solução de Tecnologia
Assistiva.

[ ...]este ponto de vista é atualmente partilhado pelos mais avançados serviços
profissionais, que se comprometem, eles mesmos a fazer com que o usuário atinja
com ele uma relação de parceiros ao invés de consolidar uma relação – muito comum
especialmente no passado- de total dependência de decisões de profissionais. Em
apoio dessa tese estão considerações éticas (o usuário protagonista de suas próprias
escolhas), clínicas (aceitação positiva do recurso depende do alcance dos resultados) e
econômicas (melhoria da relação custo benefício, ou melhor, investimento resultado).
(ANDRICH, 2002, p.3 apud BERSCH, 2009, p 54)

Galvão Filho (2009), enfatiza a necessidade de empoderamento da pessoa com deficiência em todas as
etapas do processo de implementação de TA, principalmente na formação do usuário que conhecendo melhor
sobre a solução de TA assume um papel ativo durante as decisões.

Dessa forma o sistema de prestação de serviço deve estar aberto para permitir a participação ativa do usuário
no momento de avaliar e selecionar a melhor solução de TA para atender às suas necessidades específicas.
Da mesma forma o indivíduo deve ter consciência de seus direitos e necessidades para saber opinar, discutir
e fazer escolhas, sendo protagonista neste processo.

Galvão Filho (2009) destaca a importância de um suporte técnico em todas as etapas do processo subsidiando
o conhecimento, sem perder de vista que o usuário seja o destinatário final desses conhecimentos.

Diante disso, os Serviços de TA assumem uma importância significativa para as pessoas com deficiência, uma
vez que dar o suporte necessário para selecionar, adquirir e usar um instrumento de Tecnologia Assistiva. È
ressaltado ainda, que o acesso a esses serviços é condição essencial na promoção de autonomia e
independência dessas pessoas, e que o direito a acessibilidade deve ser garantido de modo que favoreça ao
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indivíduo interagir no meio que está inserido. Nesta perspectiva, será abordado no próximo tópico a
importância da garantia de acessibilidade, considerando os princípios estabelecidos pelo Desenho Universal.

3 Acessibilidade e Desenho Universal

Quando falamos em inclusão social perpassa a ideia de mudanças nas barreiras atitudinais, comunicacionais e
físicas. Isso implica condição de acesso das pessoas aos espaços, produtos e serviços, garantindo a
possibilidade de interagir no meio em que está inserido independente de sua singularidade. De acordo com o
decreto . 5296 de 02 de dezembro de 2004, em seu artigo 8º a acessibilidade é a

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 comunicação e transformação, por pessoas
portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. ( BRASIL, 2004)

Sendo assim, a acessibilidade como direito que favorece o acesso aos espaços, mobiliários e equipamentos
urbanos deve favorecer a interação com o meio em que o sujeito está inserido, não se limitando apenas às
barreiras arquitetônicas. Partindo deste pressuposto a acessibilidade deve ser vista em um sentido mais
amplo atendendo a todas as necessidades humanas.

De acordo com a Convenção dos direitos da pessoa com deficiência,

A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver com autonomia e participar
plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados Partes deverão tomar as
medidas apropriadas para assegurar-lhes o acesso, em igualdade de oportunidades
com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e comunicação,
inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como a outros
serviços e instalações abertos ou propiciados ao público, tanto na zona urbana como
na rural. Estas medidas, que deverão incluir a identificação e a eliminação de
obstáculos e barreiras à acessibilidade. (BRASIL, 2011)

Nesse sentido é pertinente discutir o conceito de Desenho Universal atrelado à Acessibilidade e à Tecnologia
Assistiva uma vez que na sua conjuntura estes favorecem a participação, acesso e autonomia a todas as
pessoas. De acordo com o Decreto 5296/2004 o Desenho Universal representa

uma concepção de espaços, artefatos e produtos que visam atender simultaneamente
todas as pessoas, com diferentes características antropométricas e sensoriais, de
forma autônoma, segura e confortável, constituindo-se nos elementos ou soluções que
compõem a acessibilidade. (BRASIL, 2004)

Dessa forma o Desenho Universal com a finalidade de promover a inclusão visa a criação de produtos que
atenda a todos sem discriminação e não apenas adaptem a uma necessidade específica.

De acordo a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com deficiência, Desenho Universal significa o projeto
de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados, na maior medida possível, por todas as
pessoas, sem que seja necessário um projeto especializado ou ajustamento. (BRASIL, 2008)

No entanto, Moreira (2009) salienta que criar produtos segundo os princípios do Desenho Universal não
implica em, necessariamente, um produto único para todos. Na maioria das vezes, o objetivo é o de atender
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ao máximo os princípios do Desenho Universal.

Esses princípios foram estabelecidos na década de 90 por Ron Mace, e um grupo de arquitetos americanos
que se juntaram para estabelecer os sete princípios do Desenho Universal, os quais são mundialmente
adotados em todos os programas de acessibilidade plena. O arquiteto Ron Mace usava cadeira de rodas e um
respirador artificial, e em 1987, criou a expressão Universal Design. Mace acreditava que não se tratava do
surgimento de uma nova ciência ou estilo, mas sim de uma percepção de aproximar os ambientes e produtos
projetados, tornando-os utilizáveis por todas as pessoas. (SILVA e SANTOS, 2011)

Os princípios que norteiam o conceito de Desenho Universal são:

1.Equiparação nas possibilidades de uso: o design é útil e comerciável àspessoascom
habilidades diferenciadas.

2.Flexibilidade no uso: o design atende a uma ampla gama de indivíduos,
preferencias e habilidades.

3.Uso simples e intuitivo: o uso do design é de fácil compreensão.

4.Captação da informação: o design comunica eficazmente ao usuário, as
informações necessárias.

5.Tolerância ao erro: o design minimiza o risco e as consequências adversas de
ações involuntárias ou imprevistas.

6. Mínimo esforço físico: o design pode ser utilizado de forma eficiente e confortável.

7.Dimensão e espaço para uso e interação: o design oferece espaços e dimensões
apropriados para interação, alcance, manipulação e uso. (GALVÃO FILHO, 2009 in
SERPRO, 2007, p.)

•

Baseado nesses princípios o Desenho Universal busca o respeito a diversidade e a inclusão de todas as
pessoas na sociedade. Dessa forma todos interagem e participam dos mesmos espaços sem precisar criar
espaços específicos e segregados. Um exemplo cotidiano nos centros urbanos de Desenho Universal é o de
portas automáticas, encontradas principalmente nos Shopping Center, elas possuem dispositivos que abrem
automaticamente quando alguém se aproxima. Este é um produto que funciona independentemente se a
pessoa está caminhando, em uma cadeira de rodas, se é possui deficiência visual ou utiliza muletas. Como
afirma Galvão Filho (2009, p. 140), “Com a aplicação do conceito de Desenho Universal, se faz a transição de
uma realidade de segregação, de tutela, de paternalismo, para uma realidade de cidadania, de equiparação
de oportunidades e de sociedade inclusiva.”

A ideia de Desenho Universal é justamente que todos possam ter acesso e suprir autonomamente suas
necessidades com conforto e segurança de forma não segregada. “A ênfase dada ao conforto, à autonomia e
à segurança é ressaltada na funcionalidade espacial, que deve ser eficaz na informação dada à pessoa a que
se destina, quer seja ela, tátil, sonora ou visual, de forma integrada e acessível”. (SILVA e SANTOS, 2011)

No âmbito educacional é fundamental a organização dos espaços, disposição dos mobiliários para os
educando que apresentam deficiências físicas e sensoriais possam interagir no ambiente fazer exploração tátil
e motora de forma segura e sem obstáculos. Um ambiente motivador que potencialize aceitação, a
afetividade, a acessibilidade e a autonomia é imprescindível para formação do auto conceito positivos dos
alunos. (RIBEIRO 2006)

Diante disso, é fundamental pensar em um ambiente que seja acessível a todos respeitando as diferenças
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individuais dos sujeito inseridos neste espaço e assegurando-lhes a autonomia de interagir no ambiente de
forma segura. Uma vez que acessibilidade e a autonomia se constituem direitos de todo cidadão e condições
fundamentais para a inclusão social.

Visando favorecer a inclusão social, podemos destacar também as ações desenvolvidas através da Tecnologia
Social (TS) visando a transformação e inclusão de grupos minoritários. Diante disso, a seguir será abordada a
importância do desenvolvimento de ações de Tecnologia Social, para inclusão de pessoas deficiência.

4 Tecnologia Social e inclusão

Vivemos numa sociedade marcada pelas diferenças e desigualdades sociais que colocam as pessoas menos
favorecidas à margem das oportunidades conferindo-lhes a exclusão social, situação também vivenciada pelas
pessoas com deficiência.

O conceito de Tecnologia Social parte do desafio de conferir à Ciência e à Tecnologia um papel decisivo na
inclusão social. Nesse âmbito os trabalhos dos movimentos sociais e das organizações da sociedade civil
concomitantemente em parceria com universidades e empresas buscam produzir e incorporar conhecimentos
para superar determinado problema e reduzir as diferenças. Para isso é construído um diálogo entre o
conhecimento acadêmico e o conhecimento popular das pessoas que estão inseridas em determinada
realidade.

Assim, a inclusão já está presente no próprio reconhecimento do direito de todo
cidadão de obter e produzir conhecimento e de se autodeterminar. Nessa dinâmica,
elaboram-se mecanismos poderosos para alavancar o processo de transformação
social que o País tanto necessita e que pode representar um salto qualitativo nas
condições de vida da população. (ITS, 2007, p. 09)

As desigualdades e injustiças sócias enfrentadas pela população demandam ações urgentes que atuem
diretamente na elaboração e implantação de projetos e propostas para solucionar determinado problema
visando a transformação social. É nesse sentido que se define a Tecnologia Social como “Conjunto de técnicas
e metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a população e apropriadas
por ela, que representam soluções para inclusão social e melhoria das condições de vida.” (ITS, 2007)

A Tecnologia Social tem por finalidade encontrar maneiras de agir e pensar para enfrentar os problemas
sociais, como: inclusão social, sustentabilidade ambiental e a construção do processo democrático. Isso
envolve a aplicação do conhecimento científico e tecnológico produzido nas universidades, centros de
pesquisa e organizações governamentais e não governamentais, em articulação com o conhecimento
produzido pelas comunidades, para o desenvolvimento urbano regional e local sustentável.

Dessa forma é necessário articular a pesquisa e a extensão universitária com às práticas populares. As
pesquisas e conhecimentos produzidos nas universidades devem contribuir para o desenvolvimento e
transformação da realidade local. Segundo Thomas (2009, p. 24) “a inclusão de comunidades e grupos sociais
dependerá, provavelmente, da capacidade local de geração de soluções tecnoprodutivas tanto adequadas
quanto eficazes” para solucionar à problemática da população. Essas soluções devem ser criadas na interação
com a população levando em consideração sua realidade histórica, econômica, social e cultural.

O contexto que surgem às discussões sobre o papel das Tecnologias Sociais é associado ao conceito de
globalização, visto que as dinâmicas globais interferem diretamente no processo de reestruturação da
sociedade. Sociedade esta, onde as informações se processam rapidamente e o conhecimento e a capacidade
de lidar com ele, tornam-se indispensável para acompanhar as constantes mudanças. De acordo com o
Instituto de Tecnologia Social (ITS) estamos inseridos em meio às NTICs (novas tecnologias de informação e
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comunicação), a tal ponto que não ter acesso a computadores significa estar excluído de muitos campos de
interação social.

Neste âmbito podemos destacar a Tecnologia Social e o trabalho de inclusão através do desenvolvimento e
utilização de recursos de Tecnologia Assistiva, visando o acesso de pessoas com deficiência, satisfação das
necessidades e melhoria da qualidade de vida. O programa de Informática na Educação Especial (Infoesp),
criado na Bahia como parte do Centro de Reabilitação e Prevenção de Deficiências (CRPD), das Obras Sociais
Irmã Dulce e com a coordenação de Teófilo Galvão Filho é um exemplo de como ações que envolvem
Tecnologia Social, através do uso das tecnologias e o ambiente computacional telemático pode ser utilizado
para o desenvolvimento da pessoa com deficiência.

O trabalho realizado no Programa Infoesp iniciou com a preocupação em buscar soluções que respondessem
às necessidades dos alunos com deficiência. Cada indivíduo participou ativamente na definição de melhor
solução de TA.

Com a construção de projetos no computador, o Infoesp procura que o aluno descubra
que é capaz, que isso estimule sua iniciativa e sua criatividade, que ele seja sujeito do
processo de aprendizagem. E, assim, se torne mais autônomo e independente possível
na solução dos seus próprios problemas e no desenvolvimento do raciocínio
lógico-dedutivo, em qualquer ambiente, seja na escola, em casa, num futuro trabalho.
(GALVÃO FILHO, 2007 p. 35)

Com o uso de recursos de Tecnologia Assistiva no Infoesp, os estudantes exploram seu potencial cognitivo e
rompe o preconceito da baixa expectativa que a sociedade tem em relação a pessoa com deficiência, inclusive
por participar ativamente na proposição de soluções que visem a utilização do ambiente computacional e
telemático. Através de recursos simples e artesanais é possível caminhar para a inclusão dessas pessoas na
sociedade com autonomia. Segundo Galvão (2007, p.37), “Isso ajuda a quebrar um tabu de que recursos de
acessibilidade, tecnologias assistivas, tecnologias sociais para pessoas com deficiência significam falar de
altíssimo custo”.

Dessa forma a Tecnologia Assistiva, como uma área do conhecimento, a pesquisa e o desenvolvimento de
projetos no contexto da Tecnologia Social tem se mostrado imprescindíveis para a autonomia e inclusão social
dos alunos com deficiência. Sendo fundamental, valorizar a potencialidade do indivíduo de modo que ele
possa ser protagonista no processo de construção do conhecimento e na sua participação social.

Considerações finais

As práticas educacionais, assim como a forma de lidar com as diferenças sempre esteve atrelada aos
paradigmas educacionais que permearam as decisões pedagógicas e institucionais. Esses paradigmas também
definiram como perceber as diferenças, como pensar em oportunidades de igualdade e políticas públicas que
favorecessem a inclusão social de pessoas com deficiência.

A luta contra as desigualdades vivenciadas pelas pessoas com deficiência impulsionam a busca de alternativas
que promovam a autonomia e o direito de acessibilidade, de modo que contemple as especificidades de cada
indivíduo, respeitando as suas diferenças. Para isso, ações desenvolvidas através dos Serviços de Tecnologia
Assistiva na orientação das soluções de TA, possibilitando a independência, autonomia e melhoria da
qualidade vida do indivíduo tem influenciado de forma positiva a participação da pessoa com deficiência na
sociedade. A luta pela igualdade de oportunidades destaca-se também através da Tecnologia Social, mediante
o desenvolvimento de ações com a finalidade de transformação da realidade e inclusão social.

Na perspectiva de favorecer a inclusão, é fundamental a garantia de acessibilidade para todas as pessoas,
assim é importante que no processo de desenvolvimento de espaços, produtos e serviços sejam considerados
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os princípios do Desenho Universal, para que a participação, uso e acesso por todos seja efetivada, evitando
adaptações posteriores e criação dos mesmos, equiparando as oportunidades para todas as pessoas.

Nesse sentido, é importante ressaltar que a inclusão é responsabilidades de todos os envolvidos nesse
processo. Portanto, o respeito à diversidade deve favorecer igualdade de oportunidade independente das
diferenças individuais de cada sujeito. Para isso é fundamental pensar nas estratégias necessárias,
possibilidades de interação e ações para o favorecimento da autonomia, acessibilidade e inclusão social de
forma efetiva.
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