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Resumo: Baseado na literatura atual sobre as Tecnologias Assistivas, o presente estudo buscou conceituar e caracterizar os instrumentos e ferramentas utilizados para
atender pessoas com deficiência, para tanto, tornou-se necessário enumerar as principais deficiências e quais tecnologias minimizam a sua interferência na vida destas
pessoas. Inclusive foi feito um breve levantamento sobre a legislação existente hoje no país e que dá respaldo jurídico para que a sociedade exija tanto do poder
público como da própria sociedade, a garantia dos direitos e deveres de cidadãos portadores de deficiência, em busca de uma plena acessibilidade. Contudo, é
importante frisar, que estudos adicionais são necessários, uma vez que, a premissa de tempo interferiu no aprofundamento mais representativo.
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Abstract: Based on the current literature on Assistive Technologies, this study sought to conceptualize and characterize the instruments and tools used to serve
persons with disabilities, therefore, became necessary to enumerate the main weaknesses and technologies which minimize its interference in the lives of these people.
Even a brief survey was made of the existing legislation in the country today and that gives legal backing so that society requires both the government and society
itself, guaranteeing the rights and duties of citizens with disabilities in search of full accessibility . However, it is important to note that additional studies are needed,
since the premise of time interfered in deepening more representative.
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INTRODUÇÃO

Com a finalidade de tecer um olhar sobre a Tecnologia Assistiva (TA daqui por diante) na realidade brasileira, este artigo traz uma breve e inicial abordagem da
aplicabilidade e funcionalidade das TAs no sentido de construção do processo de ensino/aprendizagem, produção de conhecimento e da participação ativa de pessoas
com deficiência na sociedade atual.

O problema é que a sociedade por sua vez deixa a desejar quando se trata do atendimento destinado a pessoas com deficiência, acessibilidade e ao uso de TAs para
garantir uma vida mais autônoma para esse grupo de pessoas, seja na esfera pública ou privada.

Portanto, este artigo tem o intuito de levantar informações sobre a questão das tecnologias assistivas, seu conceito, reais aplicações perante as mais varias deficiências
encontradas na atualidade, e investigar junto a escolas públicas estaduais na cidade de Aracaju se existe TA para atender ao mais variado público, bem como
reconhecer qual a legislação que assisti juridicamente este grupo de pessoas que necessitam de atendimento diferenciado, de qualidade de vida cada vez melhor nos
campos da educação, transporte, acesso as redes virtuais, trabalho, para tanto, autores como Bersch (2008), Paz (2006), Lima (2007), decretos e manuais serviram de
enquadramento teórico para consecução dos trabalhos.

É importante frisar que este é um estudo que ainda está em andamento, mas já podemos trazer algumas afirmações conclusivas sobre o tema abordado e sua real
aplicação na prática cotidiana escolar. Pois, escolhemos investigar uma amostra significativa de escolas públicas num total de 88 (oitenta e oito) existentes na capital
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sergipana.

Enfim, cabe frisar que a principal justificativa desse estudo baseia-se no fato de que a demanda por TAs existente em nosso país é enorme, tanto no campo da
educação, inserção no trabalho e na vida em sociedade, e, portanto, cabe termos consciência de que estamos dando pequenos, mais significativos passos, para levar a
sociedade a reconhecer os direitos e deveres desse público específico e então fazermos a diferença enquanto educadores, profissionais, familiares ou pessoa com
deficiência.

ENQUADRAMENTO TEÓRICO

O conceito de TAs pelo que compreendemos, está diretamente ligado ao conjunto de serviços e recursos, mais modernos e mais antigos que são utilizados para
facilitar a vida de pessoas com deficiência, de modo a lhe permitir uma vida mais autônoma, inclusive em consonância com Lévy (1999), permitir o acesso ao
ciberespaço, pois com o advento dos computadores pessoais e sua posterior conexão em rede (a internet) surge um novo espaço esse novo espaço de comunicação.

A partir do ciberespaço, constrói-se uma nova cultura – a cibercultura – e com ela um novo gênero de saber e uma nova forma de pensamento (LÉVY, 1999)., bem
como a ferramentas ou softwares de intermediação tecnológica que utiliza principalmente a internet para garantir a interação coletiva e virtual, sincrônica e
assincrônica entre as pessoas interessadas em construir juntas conhecimento.

Portanto, rampas, cadeiras de rodas, muletas, elevadores, computadores, softwares específicos e mais uma gama de instrumentos e serviços são bons exemplos de TA.

Compreendemos que para discutir sobre TA e o seus reflexos se torna necessário ter uma concepção clara das principais e diferentes deficiências e/ou perturbações
cuja finalidade é distingui-las, levando em consideração quais ferramentas tecnológicas utilizar para facilitar e agregar conhecimento juntos a estas pessoas.

Sabemos que também é importante termos em mente que há uma legislação brasileira (Decretos 3.298/1999 e 5.296/2004), para tratar desse assunto, pois é nela que
existe a base legal da existência das Tas e onde se busca assegurar ao cidadão brasileiro com deficiência o acesso a recursos destinados a melhorar suas habilidades
funcionais.

No Brasil existe o conceito bem claro de acessibilidade e para tal fazemos uso do decreto 5.296/2004 que regulamenta as Leis 10.048, de 8 de novembro de 2000, que
dá prioridade de atendimento às pessoas com deficiência, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida buscando a garantia de ajudas técnicas descrevendo várias intenções governamentais na área
da tecnologia assistiva.

Todavia, pouco conhecimento se tem produzido no campo acadêmico sobre TA e de modo geral a sociedade desconhece todos os direitos e prerrogativas que a
legislação vigente define em suas linhas e entrelinha, tais como: de que modo à pessoa com deficiência deve proceder para recorrer ou obter benefício junto ao SUS
Como obter TA por meio do INSS cuja finalidade é concede tecnologia para capacitar o indivíduo para o trabalho Como alunos com deficiência matriculados na rede
pública de educação devem requerer do Estado os recursos de TAs favoráveis à sua participação ativa no processo de aprendizado Como ter acesso a Salas de
Recursos Multifuncionais Entre outras questões.

De qualquer forma, a adoção de TA no Brasil tem sido incentivada pela Secretaria de Educação Especial do MEC ou por projetos propostos pelos municípios que
buscam levantar as necessidades reais dos alunos, encaminham ao MEC ou a outras fontes de financiamento da Educação (municipais e estaduais) seus projetos, para
a obtenção de recursos necessários à implementação da TA nas escolas.

Além disso, vivenciamos hoje várias iniciativas da própria Sociedade Civil Organizada (ONGs, OSCIPs, Instituições Filantrópicas) que estão concedendo materiais
específicos para pessoas com deficiência, desde os livros adaptados para baixa visão ou em braile, como também computadores com leitores de tela, teclados e
mouses especiais, o serviço de interprete em LIBRAS, entre outros.

Sabemos que existem vários tipos e intensidades de deficiências e/ou perturbações, e que a pessoa especial pode ser portadora de deficiência singular ou de
deficiência múltipla (agregação de uma ou mais deficiências). As diversas deficiências podem coadunar-se em quatro conjuntos distintos, sendo eles: Deficiência
visual; Deficiência motora; Deficiência mental; e Deficiência auditiva. Assim, torna-se imprescindível exibir, de modo breve, alguns dados com o intuito de
diferenciar cada uma delas. Para tanto, utilizaremos as informações apresentadas por Milene Selbach Silveira e Márcia de Borba Campos em seu artigo intitulado
Tecnologias para Educação Especial publicado no IV Congresso RIBIE, Brasília, 1998.

a) Deficiência Visual: Classifica-se em duas: a perda da visão total em que o indivíduo apresenta uma acuidade visual igual ou menor que 0,05 no melhor olho e a
perda da visão parcial em que o indivíduo apresenta acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho. A deficiência visual é causada por problemas como: o glaucoma
e a catarata congênitos, atrofia ótica, diabetes, queimaduras, acidentes e doenças infecciosas.

b) Deficiência Auditiva: É a perda bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis ou mais, aferida por audiogramas. Qualquer problema que ocorra em alguma das partes do
ouvido pode levar a uma deficiência na audição. É possível classificar as dificuldades auditivas em: Surdez Leve: perda auditiva entre 20 dc e 40 dc; Surdez Média:
perda auditiva entre 40 dc e 70 dc; Surdez Severa: perda auditiva entre 70 dc e 90 dc; Surdez Profunda: perda auditiva acima de 90 dc. As causas de surdez
geralmente são: a meningite, rubéola em gestante, acidentes e poluição sonora.
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c) Dificuldades de Fala da Linguagem: O deficiente de fala apresenta um padrão de fala limitado ou dificultoso. Existem vários tipos de transtornos, que são
provocados por lesões neurológicas, problemas nas cordas vocais. Podem ser classificadas em transtornos da Linguagem Expressiva, transtornos Mistos da
Linguagem Receptivo-Expressiva, Transtornos Fonológico, Tartamudez (Gagueira) e Transtorno da Comunicação sem outra especificação. Existem vários problemas
relacionados a este tipo de dificuldade como afasias (perda total ou parcial da linguagem por lesão neurológica), disartria (comprometimento da fala também por lesão
neurológica ou choque térmico), disfonia (alterações das qualidades vocais), dislalias (má articulação das palavras) e disfemia (gagueira).

d) Dificuldades Físicas/Motoras: Pessoas com deficiência física apresentam algumas limitações do aparelho locomotor, paralisia ou alguma amputação de membros. É
possível classificar a deficiência física em: monoplegia (paralisia em um membro do corpo); hemiplegia (paralisia na metade do corpo); paraplegia (paralisia da
cintura para baixo); tetraplegia (paralisia do pescoço para baixo); amputado (falta de um membro do corpo). A paralisia cerebral está no grupo das limitações
psicomotoras resultantes de lesão no sistema nervoso central.

e) Deficiência Mental: A deficiência mental geralmente ocorre quando se tem o funcionamento intelectual significativamente inferior à média. Segundo Manual
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV-TR TM): publicado em 1994 pela American Psychiatric Association, o manual é extremamente utilizado
no mundo todo, no meio clínico, de pesquisa e de ensino, sendo prático e útil.

A finalidade do DSM-IV consiste em oferecer descrições claros das categorias diagnósticas, a fim de permitir que clínicos e
investigadores diagnósticas, a fim de permitir que clínicos e investigadores diagnostiquem , se comuniquem, estudem e tratem pessoas
com diferentes transtornos mentais (DSM-IV-TRTM , 2002, p.33).

Pelo manual DSM-IV-TR TM ( 2002), é possível classificar a deficiência mental em níveis de gravidade – leve,moderada, severa e profunda –conforme o quadro
abaixo:

CLASSIFICAÇÃO DA DEFICIÊNCIA MENTAL

QI DESENVOLVIMENTO COGNITIVO

50-70 Deficiência Mental Leve

35-50 Deficiência Mental Moderada

20-35 Deficiência Mental Severa

0-20 Deficiência Mental Profunda

Fonte: DSM-IV-TR TM ( 2002, p. 74)

O retardo mental leve equivale, basicamente, ao que costuma ser chamado de categoria pedagógica dos “educáveis”. Este grupo constitui o maior segmento (cerca de
90%) dos indivíduos com este nível de Retardo mental tipicamente desenvolvem habilidades sociais e de comunicação durante os anos pré- escolares, têm mínimo
prejuízo nas áreas sensórias- motoras e com frequência não são facilmente diferenciados de crianças sem RM até uma idade mais tardia.

Segundo a DSM-IV-TRTM (2002), com apoio apropriado, os indivíduos com RM Leve habitualmente podem viver sem problemas na comunidade, de modo
independente ou em contextos supervisionado.

O Retardo Mental Moderado equivale, basicamente, ao que costuma ser chamado de categoria dos “treináveis”, em termos pedagógicos. Este grupo constitui cerca de
10% de toda a população de indivíduos com este nível de RM adquire habilidades de comunicação durante os primeiros anos da infância. Na idade adulta, a maioria é
capaz de executar trabalhos sob supervisão, em oficinas ou mercado de trabalho geral e adaptam-se bem à vida na comunidade (DSM-IV-TRTM , 2002) .

O grupo com Retardo Mental Severo constitui 4% dos indivíduos com RM. Durante os primeiros anos da infância, estes indivíduos adquirem pouca ou nenhuma fala
comunicativa. Durante o período da idade escolar, podem aprender a falar e ser treinados em habilidades elementares de higiene, mas se beneficiam apenas em um
grau limitado da instrução em matérias pré-escolares, tais como familiaridade com o alfabeto e contagem simples.
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A maioria adapta-se bem à vida em comunidade, em pensões ou com suas famílias, a menos que tenham uma deficiência associada que exija cuidados especializados
de enfermagem ou outra espécie (DSM-IV-TRTM , 2002).

O grupo com Retardo Mental Profundo constitui aproximadamente 2% dos indivíduos com RM. A maioria dos indivíduos com este diagnóstico tem condição
neurológica identificada. Durante os primeiros anos da infância apresentam prejuízos consideráveis no funcionamento sensório-motor. Alguns conseguem executar
tarefas simples em contextos abrigados e estritamente supervisionados (DSM-IV-TRTM , 2002).

A deficiência mental é causada principalmente por uso de drogas e álcool durante a gestação; desnutrição e fome; doenças congênitas; problemas de parto e fator RH;

Com isso, percebemos que existem diversos tipos de dificuldades que são causados geralmente por problemas psicomotores, afetivos, de visão e audição e motores,
que requerem um conjunto de tecnologias para agregar qualidade de vida às pessoas, lhes permitindo uma inserção social cada vez menos heterônoma e que já estão
disponíveis no mercado.

Segundo Bersch (2008), são vários os produtos que estão disponíveis e estão sendo criados para atender as necessidades especiais das pessoas para torná-las
autônomas em suas atividades cotidianas. Talheres modificados, suporte para utensílios domésticos, roupas desenhadas para facilitar o vestir e despir, abotoadores,
elevadores, velcro são exemplos de tudo isso. Entretanto vale ressaltar um conjunto mais amplo de TAs de relativa significância.

A autora inclusive define critérios de classificação meramente didáticos, baseados no Programa de Certificação em Aplicações da Tecnologia Assistiva – ATACP do
College of Extended Learning and Center on Disabilities, da California State University de Northridge. Vejamos a seguir:

a) Comunicação Aumentativa e Alternativa – CAA: geralmente usada para facilitar a vida de indivíduos “sem fala ou escrita funcional” ou em significativa
discrepância entre sua carência “comunicativa e sua habilidade em falar e ou escrever”.

b) Recursos de Acessibilidade ao computador: Foram criados hardware e software especiais para dar acessibilidades às pessoas com deficiências sensoriais e motoras
no uso de desktops. “Os equipamentos de entrada como teclados modificados, os teclados virtuais com varreduras, mouses especiais e acionadores diversos, softwares
de reconhecimento de voz e de leitura de tela, ponteira, etc.”.

c) Sistema de Controle de Ambiente: São utilizados principalmente por indivíduos com restrições motoras. É utilizado com o auxílio de controle remoto que auxilia o
indivíduo no que diz respeito a “ligar e ajustar aparelho eletro – eletrônico como, luz, som televisão, abrir portas e janelas entre outros”.

d) Projetos Arquitetônicos para acessibilidades: desenho urbanístico e arquitetônico que permitem o “acesso, funcionalidade e mobilidade a todas as pessoas,
independente de sua condição física e sensorial” às edificações.

e) Órtese e Próteses: Foram criados para substituir “partes ausentes do corpo” com o objetivo de garantir um adequado “posicionamento e estabilidade” uma vez que
são elaborados sob medida.

f) Adequação Postural: Os recursos foram criados para garantir uma postura alinhada, estáveis e com boa distribuição corporal. Os cadeirantes, por sua vez são os
maiores beneficiados por passarem a maior parte do tempo na mesma posição;

g) Auxílio de Mobilidade: Os equipamentos para o auxílio de mobilidade são utilizados através da bengala, cadeira de roda (manual e elétrica), carrinhos, scooteres e
qualquer outro veículo estratégico utilizada na melhoria da mobilidade de cada indivíduo.

h) Auxílio para Cegos ou para pessoas com visão subnormal: Recursos que facilitam a independência das pessoas com deficiência visual na realização de tarefas tais
como: deslocamento, usar a calculadora, escrever, cozinhar e etc.

i) Auxílio para pessoas com surdez ou com déficit auditivo: São utilizados para auxílio os recursos como “(infravermelho FM), aparelhos para surdez, telefones com
teclado-teletipo (TTY), sistema com alerta táctil-visual”, entre outros.

j) Adaptação em veículo: Essas adaptações foram criadas para permitir um indivíduo com necessidade física dirigir um carro. É importante citar a importância dos
“facilitadores de embarque e desembarque como os elevadores para cadeira de roda que são adaptados nos carros e transportes coletivos, rampas para as cadeiras de
rodas e até mesmo os serviços para pessoas com deficiências”.

De modo conclusivo, podemos afirmar corroborando com a autora que

A TA deve ser entendida como o “recurso do usuário” e não como “recurso do profissional” ou de alguma área específica de atuação.
Isto se justifica pelo fato de que ela serve à pessoa com deficiência que necessita desempenhar funções do cotidiano de forma
independente... Esta característica a diferencia a TA de outras tecnologias como a médica (desenvolvida para avaliação e terapêutica
da saúde) ou a tecnologia educacional (projetada para favorecer o ensino e aprendizagem) (BERSCH, 2008, p. 10).

Nesse sentido, espera-se que o país e especificamente Sergipe, pense também estratégias e diretrizes em nível operacional para garantir pleno acesso a este conjunto
de ferramentas, inclusive com redução de custos, visando assegurar a liberdade das pessoas com deficiência pautada numa real política nacional de inclusão social e
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tecnológica que venha a ser a ferramenta de transformação que o país necessita para a inclusão na Sociedade da Informação.

METODOLOGIA

O estudo aplicado será realizado por meio de pesquisa de campo com abordagem qualitativa e descritiva, uma vez que em relação às escolas investigadas nenhuma
sofrerá interferência por parte dos pesquisadores, mantendo-se o anonimato das Instituições de ensino. Foi realizada uma pesquisa exploratória a fim de solicitar a
cada Instituição de Ensino na cidade de Aracaju a permissão para a realização da pesquisa junto a suas dependências físicas e o período de observação está previsto
para 01 a 30 de agosto de 2013.

O instrumento de pesquisa utilizado será a observação e registro no caderno de campo das condições de acessibilidade e das tecnologias assistivas existentes nas
escolas pesquisadas.

Participaram da pesquisa 20% das escolas públicas estaduais da cidade de Aracaju o que corresponde a 17 escolas escolhidas aleatoriamente.

ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO

Com base na pesquisa exploratória, podemos perceber que a estrutura física das instituições de ensino pública do estado de Sergipe, existentes na cidade de Aracaju,
ainda deixa a desejar quanto se trata de tecnologias assistiva. Percebemos de modo preliminar que as escolas de modo geral possuem rampas de acesso para pessoas
com deficiência, porém sabemos que não é um recurso suficiente para atender padrões de acessibilidade. Percebemos também que existe laboratório de informática,
porém os recursos existentes não se aplicam a pessoas com dificuldade motora, o que leva a uma improvisação de recursos para atender a pessoa com deficiência.

Estes dados são preliminares e serão aprofundados com o decorrer da pesquisa e logo teremos dados quantitativos para melhor categorizar a situação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nosso estudo pretendeu levantar um conjunto de informações na literatura disponível sobre Tecnologia Assistiva, seu conceito, atuais aplicação e quais deficiências
são atendidas pelas TAs.

De modo geral, os resultados apresentados serão promissores, pois se percebeu que apesar da escassez de literatura em bibliotecas, na internet existem materiais
interessantes para pesquisa. Comprovamos que existem diversos tipos de deficiências e tecnologias que facilitam a vida dedas pessoas portadoras seja de forma
individual ou coletiva. Inclusive que essa tecnologia vai destes instrumentos mais simples (muletas e rampas) até produtos mais modernos (computadores adaptados,
software Dosvox).

Não obstante, recomendamos a efetivação dessa pesquisa sobre TAs junto as escolas públicas estaduais da cidade de Aracaju, de modo a colaborar para o
desenvolvimento de conteúdo acadêmico mais representativo e que viabilizem generalizações, pois acreditamos que estudo como este, ajuda a compreender o as ação
humana e de modo a melhorar a qualidade de vida em sociedade.

Assim, cabe frisar que este é um olhar preliminar, baseado em pesquisa bibliográfica e numa pesquisa exploratória e que a premissa de tempo impediu uma
aprofundamento e a complementação detalhada sobre o tema e sua aplicação, contudo, buscou-se considerar os diferentes tipos de deficiências existentes hoje no
mundo e do mesmo modo, levantar quais TAs têm contribuído para minimizar estas deficiência.
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[ii] Especialista em Psicopedagogia; Aluno do Curso de Mestrado em Ciências da Educação pela Universidade Lusófona – I Instituto de Ciências da Educação; email:
josy-aju1@hotmail.com;
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