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Resumo:  

O texto é fruto de um estudo bibliográfico e traz uma discussão sobre educação apoiado no 
pensamento de Bourdieu e Passeron, entre outros autores. Objetiva fazer uma reflexão sobre a 
educação inclusiva e as contribuições da Tecnologia Assistiva como um recurso que pode 
viabilizar a aprendizagem e colaborar para o desenvolvimento das habilidades e do potencial 
da pessoa com deficiência. Faz uma abordagem sobre a educação inclusiva e sua problemática 
no contexto atual. Aponta a Tecnologia Assistiva como um recurso que possibilita não apenas 
a socialização do individuo, mas também como um recurso que pode contribuir para a 
construção do conhecimento, a conquista da autonomia intelectual, a minimização da 
violência simbólica no contexto educacional.  
Palavras-chave: Educação Inclusiva. Violência Simbólica. Tecnologia Assistiva 
 

 
ONE WAY TO INCLUDE: REDUCE VIOLENCE SYMBOLIC THROUGH OF 

ASSISTIVE TECHNOLOGY 
 
The text is the result of a bibliographical and brings a discussion of education supported the 
thinking of Bourdieu and Passeron, among other authors. Aims to reflect on inclusion 
education and the contributions of Assistive Technology as a resource that can facilitate 
learning and contribute to the development of skills and potential of people with disabilities. 
Makes an approach about inclusion education and its problems in the current context. Points 
to Assistivee Technology as a resource that provides not only the formation of the social 
individual, but also as a resource that can contribute to the construction of knowledge, the 
achievement of intellectual autonomy, the reduction of symbolic violence in educational 
context. 
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Introdução  

A educação brasileira é discutida entre teóricos, educadores, pais, políticos e a comunidade. 

No entanto é um tema deveras complexo e de extrema relevância para a sociedade.  Para 

Durkheim (1965) a educação é a socialização da criança, é através da educação que as 

gerações adultas conduzem às crianças a desenvolverem os estados físicos, sociais e morais 

exigidos pela sociedade.  Para ele, a educação é um processo social e consiste, pois, em 

qualquer de seus aspectos, numa socialização metódica de cada nova geração. O autor ressalta 

que a educação tem se modificado ao longo dos séculos. Nas cidades gregas e latinas, a 

educação conduzia o indivíduo a subordinar-se cegamente à coletividade, a tornar-se “uma 

coisa da sociedade”. Hoje tem se esforçado para fazer dele um ser autônomo e a ciência tende 

a ocupar o lugar que era destinado à arte.  Ressalta que não podemos nos dedicar todos ao 

mesmo gênero de vida, cada pessoa tem suas aptidões e diferentes funções, e se faz necessário 

que os homens se coloquem em harmonia com o trabalho que lhes serão destinados.  

 Já, Bordieu e Passeron (1975) defendem que a escola é local de reprodução de uma cultura 

das classes dominantes e cometem assim a violência simbólica para os membros da sociedade 

pertencentes às classes menos favorecidas. Para entender melhor a teoria destes autores, é 

necessário conhecer as seguintes categorias: 

� Poder da violência simbólica: todo o poder que acaba por impor significações 
como legítimas, dissimulando as relações de força que as subjazem; 
� Ação pedagógica: constitui objetivamente a violência simbólica. É exercida 
por todos os membros educados de uma formação social ou de um grupo social, 
pelos membros do grupo familiar, pelos professores; 
� Autoridade pedagógica: necessariamente implicada pela ação pedagógica, 
aparece como poder da violência simbólica, na forma de um direito de imposição 
legítima; 
� Trabalho pedagógico: trabalho de inculcação que deve perdurar por um longo 
tempo, a fim de produzir uma formação durável e profunda: habitus; 
� Habitus: produto da interiorização de um arbitrário cultural capaz de se 
perpetuar após o término da atividade pedagógica e, assim, perpetuar nas práticas os 
princípios do arbitrário cultural. (HAECHT, 2008, p.24) 

A teoria se refere às formações sociais onde têm vigência relações de força, sejam as que, se 

estabelecem entre classes sociais, entre grupos sociais, ou, ainda, naquelas onde umas e outras 

se combinam. Segundo Bourdieu e Passeron (1975), são forças simbólicas as comunicações 

culturais como os programas dos meios de comunicação de massa, a doutrinação política, a 

pregação religiosa, a educação escolar, a prática desportiva, etc. Para eles a cultura de um 

grupo ou de uma classe abrange os modos de agir, pensar, sentir e perceber. Não são 

convencionais nem aleatórios, mas socialmente necessários: a cultura é arbitrária. Porque 
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resulta de condições de produção e reprodução. Os autores defendem que nas escolas a 

violência simbólica está diretamente ligada a ação pedagógica. Sendo imposta à sociedade, a 

cultura das classes dominantes. Segundo os mesmos, a relação pedagógica também se torna 

arbitrária na medida em que consiste na imposição de um conteúdo cultural arbitrário, por não 

considerar a cultura e o modo de pensar das classes menos favorecidas. Para eles quanto mais 

acabado (completo) for o trabalho pedagógico da ação pedagógica dominante, mais ele 

consegue impor o desconhecimento da dupla arbitrariedade da cultura dominante aos 

destinatários dos grupos ou classes dominantes e dominados. Quando esse acabamento se dá, 

a cultura dominante é definida como cultura autêntica, universal.  

 [...] É essa cultura (arbitrária que delimita o conteúdo a ser imposto, os 
destinatários a quem a ação pedagógica deve se dirigir (destinatários 
legítimos), os agentes que vão inculcar aquele conteúdo nos destinatários 
(educadores legítimos) e até mesmo o modo de imposição desse conteúdo 
(modo de imposição legítima). (Bourdieu e Passeron, 1975, p.91).   

Segundo cunha (1979), a teoria da violência simbólica foi elaborada de modo a deixar 

entrever as desigualdades sociais como desigualdades individuais. ela permite constatar que a 

sociedade é desigual e a escola reproduz, consagra e legitima estas desigualdades. mas, 

esconde o essencial: que a exploração, a opressão e a dominação de classe engendram, 

necessariamente, a luta de classes.  a escola favorece os já favorecidos; exclui, repele, 

desvaloriza os outros; é aos herdeiros de situação privilegiados que cabe por sorte a herança 

escolar; os sucessos escolares, a possibilidade de uma escolaridade prolongada, o acesso à 

universidade.  

Na educação especial e inclusiva estas reflexões são ainda mais pertinentes, porque os alunos 

com deficiência apesar de ter o direito de estarem nas escolas regulares, ainda, são poucas, as 

providências tomadas para que de fato se sintam incluídos. Sofrem com a violência simbólica, 

grande parte dos profissionais não apostam no seu potencial, por não acreditarem que esses 

alunos possam refletir e tomar as suas próprias decisões e acabam subestimando a inteligência 

dos mesmos. E para a grande maioria, a educação inclusiva serve apenas para a socialização 

do indivíduo. Socialização no sentido de brincar e fazer amizades. No entanto a escola deve 

ser espaço de aprendizagem para todo e qualquer aluno, independentemente de ter alguma 

limitação. E de socialização, mas no sentido de compartilhar experiências, modos de vida e 

culturas diferenciadas. Desta forma poderia se alcançar alternativas para que a educação deste 

país dê um salto qualitativo em prol de um melhor desenvolvimento dos alunos, que acabará 

refletindo na sociedade. 
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Educar na diversidade 

A inclusão escolar da pessoa com deficiência é um dos assuntos mais discutidos na mídia, na 

sociedade e principalmente entre os educadores, devido à sua complexidade, por abranger 

diversos aspectos, dentre eles: a falta de preparação do ambiente físico, profissionais 

despreparados e a deficitária acessibilidade, principalmente para a aquisição do 

conhecimento. Algumas pessoas são contra a inclusão e outras se colocam a favor, o fato 

concreto é que a inclusão é uma realidade e não dá para ficarmos apenas nas discussões. 

Precisamos buscar soluções que amenizem as dificuldades e viabilizem a construção do 

conhecimento dos alunos. estes sofrem com a discriminação e com a falta de profissionais 

qualificados para atender às suas necessidades educacionais. as escolas quando os recebem 

querem que os mesmos se adaptem e aprendam da mesma forma que os ditos normais, e 

tomam pouca ou nenhuma providência para que tenham verdadeiramente o direito de ter 

acesso a conteúdos acessíveis a suas limitações. desta forma tornam-se passivos, continuam 

dependentes, sem liberdade, tornando-se submissos ao paradigma educacional que deveria ser 

“inclusivo”, mas que na maioria das vezes acaba tornando-se excludente. excludente porque 

pouco se reflete sobre as necessidades e individualidades dos alunos e acabam lhes impondo 

uma cultura que não condiz com a sua realidade. 

Na educação inclusiva a violência simbólica é ainda mais visível e arbitrária, os alunos com 

deficiência são incluídos nas escolas regulares e são obrigados a se adequar ao sistema, 

quando a proposta da filosofia da inclusão é bem diferente. De acordo com Schaffner; 

Buswell (1999), o primeiro e principal passo para a criação de uma escola inclusiva é 

estabelecer uma filosofia de escola baseada nos princípios democráticos e igualitários para 

todo e qualquer aluno e não apenas para os alunos que possuam algum tipo de limitação. No 

entanto ainda é comum encontrar em escolas ditas inclusivas situações aparentes da violência 

simbólica. Diante do exposto podemos observar o quanto os alunos com deficiência ou de 

classes menos favorecidas são anulados dentro dos estabelecimentos de ensino.  Para 

exemplificar: Os alunos surdos são obrigados a ter acesso a conteúdos em língua portuguesa, 

sendo que para eles, esta é a segunda língua, uma vez que a sua língua materna é Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS), seria como para nós ouvintes sermos obrigados a ter acesso 

aos conteúdos escolares e acadêmicos em uma língua estrangeira que não conhecemos o que 

se torna um ato arbitrário.  Este aluno tem o direito de ter professores qualificados, intérpretes 

e acesso ao Atendimento Educacional Especializado, mas a cultura imposta pela classe 

dominante, muitas vezes não os levam a refletir sobre os seus direitos e tampouco, ir em 
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busca dos mesmos, e acabam interiorizando esta cultura como verdadeira. Cabe ressaltar, que 

os professores que recebem estes alunos, enfrentam inúmeras dificuldades, dentre elas a falta 

de formação docente e o apoio dos órgãos competentes. Queremos deixar claro que a nossa 

intenção não é responsabilizar os professores pela fragilidade do ensino inclusivo, mas 

chamar à atenção, para medidas que precisam ser tomadas para sanar ou amenizar as 

dificuldades existentes. 

A realização do ensino inclusivo requer uma percepção do sistema escolar 
como um todo unificado, em vez de duas estruturas paralelas, separadas: 
uma para alunos regulares e outra para alunos com deficiência ou 
necessidades especiais. Isso exige pessoal administrativo no nível central 
que não apenas acredite que essa unificação seja desejável e possível, mas 
que também comunique essa visão em todo o seu comportamento público, 
tanto em palavras quanto em ações. Os comportamentos inclusivos de 
professores e diretores escolares em nível básico são seriamente reduzidos se 
os administradores do nível da política não lhes proporcionarem um apoio 
explícito. Os pronunciamentos desse apoio devem ser reforçados por passos 
organizacionais que demonstrem um sistema realmente unificado. (SAGE, 
1999, p.131) 

Diante da complexidade do assunto se faz necessário uma mudança significativa na forma das 

pessoas pensarem e entenderem à educação destinada aos alunos com deficiência, não dá para 

continuar pensando que a função da inclusão escolar é apenas a sociabilidade do indivíduo. A 

pessoa com deficiência quando estimulada e com as modificações necessárias às suas 

limitações podem conquistar o seu lugar na sociedade, para isso necessita uma educação 

inclusiva com qualidade. Um dos caminhos para que esta educação se concretize, é a 

formação docente, que exige principalmente mudanças atitudinais. Estas mudanças incluem 

repensar: Quais conhecimentos queremos reproduzir nos estabelecimentos de ensino?  Quais 

meios serão mais eficazes para que consigamos passar os conteúdos sem inculcar os 

interesses das classes dominantes e possamos valorizar as diferentes culturas? O que posso 

fazer para que os alunos tenham conteúdos acessíveis e significativos para a sua vida? Outro 

aspecto importante e que deve ser considerado, é o investimento em pesquisas que visam 

investigar e oportunizar as pessoas com deficiência o acesso, a permanência e o sucesso 

escolar. 

Embora muito discutida na sociedade, ainda há uma confusão entre as categorias: educação 

especial e educação inclusiva. Cabe ressaltar que a educação inclusiva refere-se à inserção da 

pessoa com deficiências e com dificuldades de aprendizagem na rede regular de ensino em 

todos os níveis de ensino. Porém não é restrita apenas a essas pessoas, engloba educação 
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voltada para a inclusão do negro, da mulher, do índio, e dos marginalizados o contexto 

educacional e social. 

De acordo com a LDB9394/96 a Educação Especial é uma modalidade de ensino que tem 

como função dá o suporte necessário aos alunos que estão incluídos, conforme o artigo 58, a 

educação especial deve ser oferecida preferencialmente em escolas de ensino regular. Para os 

alunos que estão inclusos o suporte consiste em oferecer o Atendimento Educacional 

Especializado, ministrados por professores capacitados que atenderão aos alunos no turno 

contrário ao que estão matriculados na rede regular de ensino. Em casos de alunos com 

comprometimentos mais acentuados ou por opção das famílias a educação deste alunado, 

pode ocorrer em classes de educação especial ou escolas especializadas. Embora tenham 

projetos que visam acabar com as escolas especiais com a justificativa, que este tipo de 

educação é segregativa, porém há casos em que crianças com comprometimentos severos, não 

conseguem se adaptar nas escolas inclusivas e acabam se sentindo mais à vontade e acolhida 

nas escolas especiais. Acredito que nestes casos, a decisão de qual tipo de educação seria 

melhor para este alunado, deveria ser da família e não dos governantes, teóricos e 

especialistas, é muito fácil e cômodo opinar sobre algo, quando não se conhece na prática, os 

problemas enfrentados por essas pessoas.  Há também outros serviços proporcionados pela 

educação especial, tais como: atendimento em classes hospitalares, atendimento itinerante 

dentre outros.  

Segundo Sage (1999), as transformações necessárias para que a educação inclusiva alcance o 

seu propósito não devem ser vistas apenas como pré-requisitos, mas também como co-

requisitos. Não devemos esperar ter todos os componentes em seus lugares para que os alunos 

comecem a ser inclusos, porque as mudanças só acontecerão com o tempo. As mudanças 

realmente estão acontecendo, porém precisamos enquanto educadores buscar aceitá-las, não 

dá para ficar esperando apenas pelos órgãos competentes. Se formos olhar o contexto 

histórico, das pessoas com deficiência ao longo dos séculos, verificaremos que trilharam por 

caminhos árduos, até conquistarem o direito de ter acesso à educação, foram passos 

importantes, mas não suficientes para garantir a permanência e a qualidade na educação. 

Acreditamos assim como Durkheim que educação é um processo e que a cada nova geração 

será melhorada, desta forma com a educação inclusiva não poderia ser diferente, porém 

podemos contribuir para que esta possa dá passos mais largos e possa de fato se tornar 

inclusiva. 
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A Tecnologia Assistiva como recurso pedagógico 

Atuando na educação especial e inclusiva observamos e vivenciamos as dificuldades 

enfrentadas por todos os envolvidos no processo de inclusão. E principalmente as barreiras 

pelas quais os educandos com deficiência enfrentam no cotidiano escolar, resolvemos então 

elaborar o projeto Informática na Educação Especial: um estudo sobre a aplicabilidade da 

Tecnologia Assistiva à educação. O estudo está sendo desenvolvido no Núcleo de Pós-

Graduação da Universidade Federal de Sergipe e objetiva, investigar recursos que contribuam 

para que este alunado possa ter aquisição ao conhecimento de forma significativa e autônoma, 

visto que, um dos maiores entraves encontrado na educação, para as pessoas com deficiência 

é encontrar métodos e recursos apropriados para atender às suas necessidades educacionais, 

fato que os levam à evasão e/ou reprovação. Acreditando que com recursos apropriados e 

professores devidamente preparados a educação inclusiva possa de fato ser democrática, 

estamos procurando fazer um estudo criterioso e que posteriormente, possa de alguma forma 

contribuir, para a educação inclusiva em nosso estado, já que as pesquisas comprovam que 

estudos desta natureza são escassos no Brasil. Este estudo poderá contribuir também, para que 

os educadores comecem a ter um novo olhar para essa tecnologia, que pode maximizar as 

potencialidades e possibilidades de aprendizagem da pessoa com deficiência.   

Galvão Filho (2009) coloca que a missão do educador que trabalha com alunos inclusos não é 

o de facilitar, de diminuir as dificuldades para o aluno com deficiência, mas desafiá-lo, 

estimulá-lo, para que ele mesmo encontre as soluções para seus próprios problemas. Portanto, 

para que o aluno com deficiência seja esse sujeito ativo na construção do próprio 

conhecimento, é necessário que vivencie condições e situações nas quais ele possa exercitar 

sua capacidade de pensar, comparar, formular e testar ele mesmo suas hipóteses, relacionando 

conteúdos e conceitos.  Segundo o autor para que isso aconteça necessitará de uma mediação 

instrumental buscando ‘rotas alternativas’ para a construção de conhecimentos, e encontra na 

Tecnologia Assistiva. um forte aliado, neste processo. 

No Brasil a Tecnologia Assistiva ainda é pouco conhecida, são poucos os referenciais teóricos 

relacionados a essa temática. Galvão Filho (2009) relata que a Tecnologia Assistiva é uma 

expressão nova, que está em processo de construção e sistematização. O autor cita que o 

conceito adotado pelo Comitê de Ajudas Técnicas em 2007 e que está em vigor é o seguinte: 

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 
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atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou 
mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de 
vida e inclusão social (CAT, 2007c apud GALVÃO FILHO, 2009, p.229).  

 Como relatamos anteriormente a educação é um processo e diante dificuldades enfrentadas 

no processo do ensino inclusivo no Brasil, algumas medidas já estão sendo tomadas e dentre 

elas a que particularmente considero uma das mais relevantes é a formação do professores. 

Em 2007, o MEC através da Secretaria de Educação Especial lançou o edital de Programa de 

Formação Continuada de Professores na Educação Especial. Tendo como objetivo geral: 

Formar professores dos sistemas estaduais e municipais de ensino para o atendimento 

educacional especializado, por meio da constituição de uma rede nacional de instituições 

públicas de ensino superior, no âmbito da Universidade Aberta do Brasil - UAB, que ofertem 

cursos de formação continuada de professores na modalidade à distância, na área da educação 

especial, voltado para o desenvolvimento do ensino de Libras, Braille, Ajudas 

Técnicas/Tecnologia Assistiva, Atividades de Vida Diária, Orientação e Mobilidade, Soroban, 

Desenvolvimento de Altas Habilidades, Desenvolvimento Cognitivo, Estimulação Precoce, 

entre outras, contemplando a educação inclusiva.  

Segundo Oliveira, em março de 2009 através de edital foram enviadas ao MEC propostas para 

seleção das Instituições de Ensino Superior para oferecerem cursos de nível de pós-graduação 

latu-sensu de Atendimento Educacional Especializado na perspectiva da Educação Inclusiva, 

modalidade semipresencial. Foram aprovadas as propostas da Universidade Federal do Ceará 

(UFC), Universidade Estadual de Maringá (UEM) e a da Faculdade de Filosofia e Ciências, 

(UNESP) de Marília. O curso será desenvolvido no período de 18 meses e está direcionado a 

professores da rede pública de ensino, em exercício nas salas multifuncionais, de todos os 

estados brasileiros. O curso será oferecido através da Plataforma Teleduc, contando com a 

Assessoria e contribuição do NEAD e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 

http://www.marília.unesp.brindex.php?codigomenu=4322&Opção4322&Opção=180 

Para um melhor desenvolvimento e enriquecimento da dissertação, este ano participei de dois 

cursos à distância, que ajudaram a compreender o processo de formação continuada dos 

professores, assim como trabalhar com a tecnologia como ferramenta pedagógica. Os cursos 

escolhidos foram: Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo com as TIC.  Este curso 

é uma iniciativa do Ministério da Educação e Secretaria de Educação à Distância através do 

Programa Nacional de Formação Continuada em Tecnologia Educacional- Proinfo Integrado. 

É um curso à distância com encontros presenciais quinzenalmente e com carga horária de 100 

h. As atividades são bem diversificadas e incluem a prática nas escolas para que se aplique o 
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que foi discutido no curso. Outro exemplo é o curso Tecnologias Assistivas, Projetos e 

Acessibilidade: promovendo a inclusão. Este é uma parceria entre o Ministério da Educação, 

Secretaria de Educação Especial, Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho 

(UNESP) através do ambiente Teleduc, tem uma carga horária de 180 h, é muito dinâmico, 

com muitas atividades práticas e encontros presenciais uma vez por mês. Cabe salientar que 

ambos são muito bem acompanhados por uma equipe de tutores, mediadores, formadores que 

se encarregam de uma criteriosa avaliação.  O objetivo destes cursos é qualificar os 

professores para que possam melhorar a qualidade de suas aulas e atender às necessidades dos 

alunos no mundo contemporâneo, uma vez que a tecnologia já faz parte da vida da maioria 

dos educandos brasileiros, por pertencerem à geração da era tecnológica. Cabe salientar que 

apesar da importância e riqueza destes cursos, muitos professores cursistas, acabam 

desistindo, por não conseguirem conciliá-los com suas outras tantas atividades, ou por falta de 

familiaridade, com o computador, por não conseguirem fazer uma relação do uso da 

ferramenta com a sua prática pedagógica, são os argumentos apresentados ato da desistência.  

Segundo Tornaghi (2008) não temos mais como discutir se a escola deve ou não ter a 

tecnologia como recurso para aprendizagem, mas sim discutir como usá-la na prática docente 

visando a uma melhor aprendizagem do educando. As TIC chegaram, é um fato. Talvez a 

resistência por parte de alguns professores se dê devido a uma visão cristalizada perante o 

ensino livresco e tradicional. Os professores têm dificuldades de incorporar novos 

conhecimentos, porque estamos na era da requalificação, contudo a escola precisa ser menos 

lecionadora e aprender organizar a transmissão do conhecimento. 

Muitos criticam a tecnologia, falam que as pessoas estão mais distantes; que o número de 

desemprego cresceu; a máquina está substituindo o homem, etc. Contudo, precisamos refletir 

antes de fazermos julgamento de valor acerca das coisas que nos cercam no mundo 

contemporâneo. A tecnologia está proporcionando às pessoas, e, principalmente, àquelas com 

deficiência, o direito de ter acesso às informações e participar de forma ativa na sociedade. 

Acreditamos que se as escolas inclusivas começarem a utilizar a Tecnologia Assistiva o índice 

de reprovação e evasão deste alunado vai diminuir consideravelmente, visto que, a maior 

queixa destes alunos é a falta de recursos que viabilizem a aprendizagem de forma significativa 

e com as devidas modificações para que possam avançar no processo de ensino-aprendizagem. 

 Outra medida importante que foi tomada para o incentivo à pesquisa nesta área partiu da 

Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) em 

parceria com o a Secretaria de Educação Especial MEC lança o Programa de Apoio à 
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Educação Especial (PROESP), tendo como objetivo a formação e a pesquisa na área da 

educação especial na perspectiva da educação inclusiva. De acordo com o edital o PROESP 

tem fundamental importância para o desenvolvimento de tecnologias educacionais, a 

produção de conhecimento e a formação de professores vinculados aos programas de pós-

graduação das instituições do ensino superior. As áreas temáticas que deverão ser 

contempladas são: Educação das pessoas com deficiência; Transtornos globais do 

desenvolvimento e Altas habilidades/superdotação. O intuito é promover as condições de 

acessibilidade pedagógica, e atender as necessidades específicas destes alunos. O PROESP é 

voltado para projetos de pesquisas e a formação de recursos humanos, no âmbito de pós-

graduação stricto sensu, preferencialmente para professores que atuam no Atendimento 

Educacional Especializado (AEE). Serão financiados quinze projetos no país, os selecionados 

poderão receber bolsa, desde que tenham sido aprovados por programas de pós-graduação 

stricto sensu recomendados pela CAPES, tenham afastamento integral para a realização do 

curso e sejam indicados pelo coordenador do projeto. Todas as universidades que 

desenvolvam linhas de pesquisa vinculadas aos Programas de Pós-Graduação recomendadas 

pela Capes em áreas de educação especial podem participar do PROESP. 

http://www.capes.gov.br/bolsa/programas-especiais/proesp 

Acreditamos e esperamos que os professores, a equipe diretiva, os familiares e os órgãos 

competentes mudem a sua conduta perante as pessoas com deficiência. E comecem a vê-los 

não apenas por suas limitações, acreditando que são meros receptores de informações, ou 

defendendo que a educação para este alunado seve apenas para a socialização. Mas que 

possam contribuir para que estes alunos possam galgar um espaço onde consigam ser 

construtores do seu próprio conhecimento, ter a sua liberdade intelectual e fiquem menos 

exposto ao poder da violência simbólica nas escolas. 

 

Considerações Finais 

 O Brasil enfrenta muitos problemas sociais e educacionais. Temos enquanto professores-

pesquisadores,a responsabilidade de estar atentos aos problemas que permeiam as escolas e os 

grandes centros acadêmicos, e desenvolvermos projetos que atendam às essas necessidades. 

Caso contrário, a educação deste país não irá ter grandes transformações, e permanecerá com 

os mesmos problemas que são constatados ao longo dos séculos.  
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A inclusão escolar é outro grande desafio para os que atuam em escolas, faculdades e 

universidades deste país, assim como para os que se interessam em desenvolver projetos de 

pesquisas. Há algumas pesquisas que trazem os problemas, as dificuldades e as angústias de 

profissionais, pais e alunos que vivenciam a inclusão, porém ainda são poucos os estudos que 

buscam a solução destes problemas. A Tecnologia Assistiva, é um exemplo, os estudos 

voltados para essa temática são escassos, contudo os resultados para os que as utilizam são 

surpreendentes, são pessoas com comprometimentos significativos, que com o auxílio da 

Tecnologia Assistiva, estão se comunicando com familiares, professores, amigos e 

interagindo com pessoas de diversas culturas. Alguns estão escrevendo a própria história de 

vida, produzindo sites, proferindo palestras, podendo ter o direito de ir e vir. Conquistando o 

tão sonhado empoderamento. Diante de tantos benefícios porque será que os estudos ainda 

são escassos? O estudo nos mostrou que os fatores são diversos. Dentre eles: ainda são pouco 

conhecidos e divulgados, poucos especialistas na área para orientar novas pesquisas e 

referencial teórico restrito. 

Contudo, como a educação consiste em um processo, queremos acreditar que no futuro 

próximo possamos ver os alunos com deficiência tendo não apenas o direito de estarem 

integrados nas escolas, mas que possam ter às condições necessárias para conseguirem se 

desenvolver intelectualmente e mostrar à sociedade o quanto são eficientes no que se propõem 

a realizar. Para isso, devemos repensar enquanto educador, sobre a nossa prática pedagógica. 

Se estamos contribuindo, para o desenvolvimento intelectual e social, ou apenas inculcando 

valores de uma cultura dominante. 

É preciso enfrentar os desafios e perceber a tecnologia assistiva como um recurso que pode 
contribuir para a construção do conhecimento, a conquista da autonomia intelectual e a 
minimização da violência simbólica no contexto educacional.  
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