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RESUMO

Este estudo tem como objetivo analisar a formação de educadores para o uso das Tecnologias
Assistivas para o processo de inclusão dos estudantes com deficiência na Educação básica. A
pesquisa é de cunho descritivo realizada a partir de uma revisão bibliográfica na área de Tecnologias
assistivas e Inclusão. A fundamentação teórica, centra-se nas pesquisas realizadas por: BERSCH,
MACHADO (2012), LEVY (2000) GALVÃO FILHO (2009), PIMENTA (1999), dentre outros.
Destaca-se no estudo os desafios do uso das Tecnologias assistivas e digitais para promover a
funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social.

Palavras-chave: Inclusão, Formação de professores, Tecnologias Assistivas.

RESUMEN

Este estudio tiene como objetivo analizar la capacitación de educadores para el uso de tecnologías de
asistencia para el proceso de inclusión de estudiantes con discapacidades en la educación básica. La
investigación es descriptiva basada en una revisión de la literatura en el área de tecnologías de
asistencia e inclusión. La base teórica se centra en la investigación de: BERSCH, MACHADO
(2012), LEVY (2000) GALVÍO FILHO (2009), PIMENTA(1999), entre otros. El estudio destaca los
desafíos del uso de tecnologías de asistencia y digitales para promover la funcionalidad relacionada
con la actividad y la participación de personas con discapacidad o movilidad reducida, con el
objetivo de su autonomía, independencia, calidad de vida e inclusión social.

Palabra clave: Inclusión, Formación del profesorado, Tecnologías de Asistencia.

ABSTRACT

This study aims to analyze the training of educators for the use of Assistive Technologies for the
process of inclusion of students with disabilities in basic education. The research is descriptive based
on a literature review in the area of &8203;&8203;Assistive Technologies and Inclusion. The
theoretical foundation focuses on research by: BERSCH, MACHADO (2012), LEVY (2000)
GALVÃO FILHO (2009), PIMENTA (1999), (1999), among others. The study highlights the
challenges of using assistive and digital technologies to promote functionality related to the activity
and participation of people with disabilities or reduced mobility, aiming at their autonomy,
independence, quality of life and social inclusion.
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INTRODUÇÃO

A educação inclusiva constitui um processo educacional fundamentado na concepção de direitos
humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis para uma vivência em
sociedade. Desse modo, tais discussões assumem lugar central nos fóruns e congressos educacionais
na tentativa de superação da lógica da exclusão, pois ainda existe um quadro expressivo de
professores que necessitam de formação nessa área de conhecimento, mesmo com todo o aparato de
legislação e diretrizes que temos em nosso país e nesse sentido consideramos relevante discutir
acerca das interfaces entre a formação de educadores e o uso das tecnologias assistivas para o
processo de inclusão na educação básica.

Nessa perspectiva, destacamos que as Tecnologias Assistivas (TA) ou ajuda técnica, também
caracterizado por produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas
e serviços, tem como objetivo promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da
pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência,
qualidade de vida e inclusão social (CAT, 2007).

No estudo, destacamos que uma das Leis analisadas nesse estudo, refere-se ao Estatuto da Pessoa
com Deficiência - Lei Brasileira de Inclusão Nº 13.146, de 6 de Julho de 2015, a qual constitui em
um avanço para as políticas públicas para a inclusão no Brasil, na perspectiva de analisar em quais
instâncias se fomenta a utilização das tecnologias assistivas para pessoas com deficiência com o
intuito de corroborar para a interação entre professores e estudantes no processo de
ensino-aprendizagem. Na referida Lei, destacamos o que está preconizado no Art. 74: "É garantido à
pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e
serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de
vida."

CAMINHOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E A FORMAÇÃO DOCENTE: breve análise dos
marcos legais

No Brasil, percebemos nos últimos anos, o surgimento de novos estudos, pesquisas e resoluções na
área de formação de professores para a educação inclusiva. Nessa perspectiva, destacamos a proposta
das Diretrizes para a formação de professores da educação básica ressalta o papel do professor frente
à atual compreensão da educação, cujo foco é a formação para o exercício pleno da cidadania.
Enfatiza-se entre os deveres da docência “assumir e saber lidar coma a diversidade existente entre os
alunos” (BRASIL, 2000, p. 5).

Ainda nessa direção, destacamos, a Resolução CNE/CP nº 1/2002, que estabelece as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, define que as
instituições de ensino superior devem prever, em sua organização curricular, formação docente
voltada para a atenção à diversidade e que contemple conhecimentos sobre as especificidades dos
estudantes com deficiência.

Em 2003, é implementado pelo MEC o Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade, com
vistas a apoiar a transformação dos sistemas de ensino em sistemas educacionais inclusivos,
promovendo um amplo processo de formação de gestores e educadores nos municípios brasileiros
para a garantia do direito de acesso de todos à escolarização, à oferta do atendimento educacional
especializado e à garantia da acessibilidade. Ainda nesse sentido, convêm ressaltar que a Política
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva define a Educação Especial da
seguinte forma: A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis,
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etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os recursos e
serviços e orienta quanto a sua utilização no processo de ensino e aprendizagem comum do ensino
regular (BRASIL, 2008, p. 15).

Ao analisar a referida política nacional, revela-se a importância do respeito às diferenças no que
concerne a esse olhar em torno da formação de professores para atuar com estudantes com
deficiência, pois isso requer uma prática pedagógica fundamentada nas relações teórico-práticas com
vistas a garantir a qualidade de acesso e permanência dos estudantes com deficiência na educação
básica, no ensino médio, na educação profissional e no ensino superior.

Diante dessa realidade, convém ressaltar que a formação de professores ganha cada vez mais
importância. Vale pontuar as práticas formativas e os aspectos humanos do trabalho docente. É com
esse olhar que percebemos a necessidade de considerar não só os aspectos técnicos, políticos e
profissionais, mas também a complexidade da natureza humana.

No que tange à Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014, a qual aprova o Plano Nacional de Educação –
PNE – 2014-2014, destacamos a meta 4, que destaca:

Meta 4: universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de
sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes,
escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. (BRASIL,
2014, p.55).

Essa meta representa um avanço e, ao mesmo tempo, um desafio para a educação brasileira. Ao
analisar a meta supracitada, destacamos as principais estratégias no que se referem à formação de
professores e à educação de surdos:

4.3) implantar, ao longo deste PNE, salas de recursos multifuncionais e
fomentar a formação continuada de professores e professoras para o
atendimento educacional especializado nas escolas urbanas, do campo,
indígenas e de comunidades quilombolas;

4.4) garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou
conveniados, nas formas complementar e suplementar, a todos (as) alunos
(as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de educação
básica, conforme necessidade identificada por meio de avaliação, ouvidos a
família e o aluno;

4.5) estimular a criação de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e
assessoria, articulados com instituições acadêmicas e integrados por
profissionais das áreas de saúde, assistência social, pedagogia e psicologia,
para apoiar o trabalho dos (as) professores da educação básica com os (as)
alunos (as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação;

[...]

4.7) garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais -
LIBRAS como primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa
como segunda língua, aos (às) alunos (as) surdos e com deficiência auditiva
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de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas e classes bilíngues e em escolas
inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto no 5.626, de 22 de dezembro de
2005, e dos arts. 24 e 30 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, bem como a adoção do Sistema Braille de leitura para cegos e
surdos-cegos. (BRASIL, 2014, p. 55-56).

Apesar dos marcos regulatórios do novo Estatuto da Pessoa com deficiência, Lei nº.13.146/2015,
ainda percebemos um distanciamento entre o que está preconizado na lei e a realidade existente nas
escolas da educação básica, uma vez que os programas e os currículos de formação de professores,
por razões não aleatórias, são omissos ou incipientes, sobretudo no que se refere às bases necessárias
para a compreensão e prática desse nível de participação na instituição docente,da profissão docente,
pedagógica, educacional.

Convém acrescentar que na formação de professores para a educação de surdos ainda existem
inúmeros docentes que atuam no ensino regular e não possuem um aprofundamento acerca do ensino
da Libras e da proposta bilíngue para surdos. Outro desafio que se configura na atualidade é a oferta
da educação bilíngue para surdos, por se tratar de uma demanda e do desejo da comunidade surda.

A formação do educador requer dinamismo, requer conhecimento, busca incessante de novos
paradigmas que possa implementar uma educação verdadeiramente para todos, no sentido da garantia
de direitos para estudantes com deficiência em qualquer área do conhecimento, evitando uma
formação engessada, rígida em conceitos prontos e acabados, pois a vida é multifacetada e não é
possível conceber em pleno século XXI, uma educação que só tenha uma visão de “normalidade”,
pois o que caracteriza a nossa sociedade é a diversidade, a diferença e a sociedade, assim com a
escola é composta por seres humanos que possuem a sua subjetividade e diferenças linguísticas,
religiosas, sociais, culturais, dentre outras, por isso que defendemos uma formação de educadores
que tenham uma visão crítica, criativa e que acolha as diferenças, na perspectiva de favorecer o
diálogo, a escuta sensível e uma visão mais humanizada da realidade.

Freire (1987) ressalta que o homem precisa redescobrir-se por meio da reflexão de seu próprio
processo de vida, na qual ele vai se descobrindo e se conscientizando junto com as demais pessoas.
Ainda segundo o autor, “se cada consciência tivesse o seu mundo, as consciências se
desencontrariam em mundos diferentes e separados seriam mônadas incomunicáveis”. (FREIRE,
1987, p. 10). Convêm destacar que, torna-se cada vez mais urgente e necessário que o educador
tenha uma visão mais ampla da realidade e possa investir em sua formação continuada e em serviço
na área de inclusão.

TECNOLOGIAS ASSISTIVAS NO COTIDIANO DA SALA DE AULA: caminhos para a
inclusão

É importante destacar a relevância do estudo sobre educação inclusiva e da utilização das tecnologias
assistivas com uma forma de oportunizar a autonomia e qualidade de vida para os estudantes com
deficiência, os quais foram historicamente vítimas do “esquecimento” e muitas vezes de maus tratos,
impedidos muitas vezes do convívio familiar, social e escolar.

Em nossa realidade, convêm destacar que houve uma expansão das tecnologias de informação e
comunicação, por meio de ferramentas e mídias digitais para pessoas com deficiência, pois:

Tecnologias intelectuais que amplificam, exteriorizam e modificam
numerosas funções cognitivas humanas: memória (banco de dados,
hiperdocumentos, arquivos digitais de todos os tipos), imaginação
(simulações), percepção (sensores digitais, telepresença, realidades virtuais,
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raciocínios (inteligência artificial, modelização de fenômenos complexos.)
LEVY, 2000, p. 157.

Nessa perspectiva, ao identificar o recurso de Tecnologia assistiva apropriada, o professor
encaminhará a sua aquisição e trabalhará junto com seu educando capacitando-o no uso da
tecnologia. Juntos, levarão esta ferramenta para a escola, visando a superação das barreiras à plena
participação do aluno nos vários projetos, experimentos, acesso às informações, produções/registros
pessoais, comunicação e avaliações.

Para embasar esses estudos, convém destacar a relevância da Declaração de Salamanca (1994) que é
documento que reconhece a necessidade e a importância de garantir uma educação de qualidade para
todos os estudantes com deficiência no sistema de ensino regular. O princípio orientador dessa
política é o de que as escolas:

[...] deveriam acomodar todas as crianças independentemente de suas
condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras.
Aquelas deveriam incluir crianças de rua e que trabalham, crianças de origem
remota ou de população nômade, crianças pertencentes a minorias
linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros grupos desavantajados
ou marginalizados. Tais condições geram uma variedade de diferentes
desafios aos sistemas escolares. [...] Escolas devem buscar formas de educar
tais crianças bem-sucedidamente, incluindo aquelas que possuam
desvantagens severas. Existe um consenso emergente de que crianças e
jovens com necessidades educacionais especiais devam ser incluídas em
arranjos educacionais feitos para a maioria das crianças. Isto levou ao
conceito de escola inclusiva. (BRASIL,1994, p. 03)

Muita leis e resoluções surgiram após a Declaração de Salamanca e nesse estudo, ressaltamos que o
Ministério da Educação introduziu o Serviço de Tecnologia Assistiva nas escolas públicas por meio
do Programa “Salas de Recursos Multifuncionais” (SRMF). As SRMF são espaços onde o professor
especializado realiza o “Atendimento Educacional Especializado” (AEE) para alunos com
deficiência, no contraturno escolar. É atribuição do professor do AEE reconhecer as necessidades de
recursos pedagógicos e de recursos de Tecnologia Assistiva que serão necessários à participação de
seu educando nos desafios de aprendizagem que acontecem no dia a dia da escola comum.

Como o termo Ajudas Técnicas ainda consta na legislação brasileira recomendou-se identificar as
duas expressões, Ajudas Técnicas e Tecnologia Assistiva, como sinônimas e proceder a
encaminhamentos possíveis para revisão de nomenclatura em instrumentos legais. O documento
Educação em Tecnologias de Apoio para Utilizadores Finais: Linhas de Orientação para Formadores
é bastante explícito quanto a isso:

É importante ter, a partida, uma noção clara do termo Tecnologias de Apoio
(TA), visto tratar-se de uma expressão chave predominante nas presentes
Linhas de Orientação. Em primeiro lugar, o termo tecnologia não indica
apenas objetos físicos, como dispositivos ou equipamentos, mas antes se
refere mais genericamente a produtos, contextos organizacionais ou “modos
de agir” que encerram uma série de princípios e componentes técnicos. Uma
“tecnologia de acesso a transportes públicos”, por exemplo, não consiste
apenas numa frota de veículos acessíveis (ex: autocarros com plataforma
elevatória), mas engloba toda a organização dos transportes, incluindo
controle de tráfego, implantação das paragens, informações e procedimentos
de emissão/validação de bilhetes, serviços de clientes, formação do pessoal
etc. Sem uma organização deste tipo, o simples veículo não ofereceria
qualquer “transporte público”. Em segundo lugar, o termo de apoio é
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aplicado a uma tecnologia, quando a mesma é utilizada para compensar uma
limitação funcional, facilitar um modo de vida independente e ajudar os
idosos e pessoas com deficiência a concretizarem todas as suas
potencialidades. (EUSTAT, 1999b, In GALVÃO FILHO, 2009, p. 133)

A inclusão escolar não prevê a utilização de práticas de ensino escolar específicas para esta ou aquela
deficiência, mas sim recursos, ferramentas, linguagens, tecnologias que concorram para
diminuir/eliminar as barreiras que se interpõem aos processos de ensino e de aprendizagem. Tudo
isso implica novas ideias de conhecimento, de ensino e aprendizagem, exigindo que se repense e se
reorganize o currículo, que se reflita sobre a função da escola, sobre o papel do professor e do aluno
(BERSCH e MACHADO, 2012).

Conforme os autores, deve-se verificar que opções de tecnologia devem ser consideradas para o
desenvolvimento de um sistema para o aluno que possui determinadas capacidades e necessidades e
que estratégias podem ser utilizadas para incrementar o desempenho escolar, além de verificar as
ferramentas que poderão ser experimentadas com o aluno no ambiente. (BERSCH e MACHADO,
2012). Nesse sentido, os educadores necessitam abarcar diferentes recursos de acessibilidade que
permitem ao estudante com deficiência participar das atividades escolares e interagir com o professor
e colegas de turma, e em todos os ambientes em que se fizer necessário (escola, contexto familiar,
comunidade).

Apesar das dificuldades para implementar o atendimento educacional especializado nas escolas
brasileiras, há em alguns municípios um avanço na utilização das tecnologias assistivas para pessoas
com deficiência, como por exemplo para estudantes com deficiência física são ofertadas as seguintes
modalidades de TA: comunicação aumentativa e alternativa direcionada àqueles que possuem
dificuldades de fala e escrita; adequação de materiais didáticos pedagógicos como engrossadores de
lápis, tesouras adaptadas; adequação dos recursos de informática como os mouses, ponteira de
cabeça, programas especiais, dentre outros.

Outro exemplo de Tecnologias assistivas para as pessoas com deficiência visual, é o DOSVOX, que
consiste em um sistema para microcomputadores que se comunica com o usuário por meio de uma
síntese de voz, possibilitando o uso de computadores por DV, desenvolvido pelo Núcleo de
Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (NCE – UFRJ). Este sistema hoje
conta com mais de 2.000 usuários em todo o Brasil. Para estudante cegos também existem o Virtual
Vision, Jaws, NVDA e outros. Na educação básica também é possível utilizar o braille para melhorar
a autonomia e desenvolvido do estudante com cegueira. Quando são necessárias adaptações na parte
física do computador, as Adaptações de Hardware é possível viabilizar, quando possível, soluções
que utilizem os próprios “acionadores naturais” do computador, que são o Teclado, o Mouse
ampliador e o Microfone.

Para a comunidade surda e/ou com deficiência auditiva, é possível utilizar as tecnologias assistivas
digitais, as quais podem auxiliar nas relações de ensino e de aprendizagem em sala de aula.
Destacamos alguns dos recursos disponíveis: O Videofone VPAD é um equipamento para surdos e
deficientes auditivos, que têm câmera e tela que possibilita a comunicação em Língua Brasileira de
Sinais - LIBRAS pela intérprete que faz a tradução e recebe pelo telefone o que o surdo deseja a
falar.

O Virtual Vision é um recurso de software leitor de tela que, junto com sintetizadores de voz, "leem"
o conteúdo da tela de um computador. O Hand Talk, ou Mãos que falam, é uma solução digital que
se propõe a realizar a tradução simultânea de português para a Língua de Sinais e converte textos,
imagens e áudios para LIBRAS.

O Teclado Virtual para a escrita da Língua de Sinais é um software que permite a elaboração de
textos através de sinais associados às letras do teclado e também, faz a seleção de sinais dentro de
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grupos que representam movimentos das mãos ou expressões faciais. A Poli-Libras, ferramenta de
tradução automática, transforma um texto em português para uma sequência de sinais em LIBRAS,
que usa um sintetizador de sinais em computação gráfica 3D (Virtual Jonah). Conta com um
dicionário colaborativo português – LIBRAS (Wiki-Libras), acessível por software, em que os
usuários podem criar novos verbetes e editar os existentes e ainda permite o acesso de outras
aplicações ao dicionário através de webservice

No Brasil, existem interessantes iniciativas em relação a LIBRAS, tal como o Dicionário de Libras,
fruto da parceria com o Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), disponível no site da
Acessibilidade Brasil. Uma versão atualizada do Dicionário de Libras é o UNI LIBRAS, aplicativo
para dispositivos móveis, que permite ao usuário encontrar sinais através de fotos, vídeos e palavras.
O Uni Libras está disponível apenas para iPhone e Ipad, oferece opções de busca em Libras ou
português, sendo o índice apresentado em LIBRAS.

O ProDeaf é um software de tradução de texto e voz na Língua Portuguesa para Libras - a Língua
Brasileira dos Sinais, visando contribuir para a comunicação entre Surdos e ouvintes, promovendo a
integração social e digital. Possui tradutor, dicionário e editor de sinais, sendo que também pode ser
utilizado em plataformas móveis.

Outra ferramenta disponível é O Rybená, que é um projeto do grupo ICTS que possui algumas
aplicações proporcionando uma comunicação acessível, o qual transforma qualquer página da
Internet ou texto escrito em português para a Língua Brasileira de Sinais – Libras, além do Torpedo
Rybená que é um serviço que permite receber e enviar mensagens de texto em LIBRAS, sendo que
os usuários ouvintes podem enviar textos em português, e essa será convertida para a língua de
sinais.

A adequação e utilização das Tecnologias Assistivas e dos recursos e serviços que lhes são
constitutivos na rede de escolas públicas, possibilita que o estudante com deficiência amplie suas
possibilidades de desenvolvimento, como por exemplo nas áreas da sua comunicação, mobilidade,
habilidades e competências favorecendo sua aprendizagem e independência. De modo geral, o
desenvolvimento de recursos e elementos das Tecnologias Assistivas (TA) beneficia todos aqueles
que possuem mobilidade reduzida de maneira temporária ou permanente. Sua utilização “têm
propiciado a valorização, integração e inclusão dessas pessoas, promovendo seus direitos humanos”
(SASSAKI, 2003, p.31).

De modo geral, as tecnologias assistivas contribuem para o desenvolvimento em diferentes áreas
para as pessoas com deficiência no âmbito mental, físico-sensorial e motoras com repercussão nas
dimensões sociais e afetivas. A partir da compreensão da necessidade de implementar a inclusão na
escola será possível que ocorra mudanças se farão reconhecidamente necessárias e importantes.
Como as adaptações curriculares, as adaptações de pequeno e de grande porte com a necessidade de
mudanças na estrutura física da escola, incluindo a acessibilidade, dentre outras, mas principalmente
de adaptações curriculares que façam cumprir as proposições contidas nas Diretrizes Nacionais para
a Educação Especial na Educação Básica / Secretaria de Educação Especial. –. MEC; SEESP, 2001.

De acordo os estudos de Vygotsky (2003, p.112), para desvendar as relações reais entre o processo
de desenvolvimento e a capacidade de aprendizado, é imprescindível definir pelo menos dois níveis
de desenvolvimento, o desenvolvimento real que é o que se consegue realizar sozinho, o que se
conhece, que são as funções já amadurecidas, e a zona de desenvolvimento proximal que é definida
pelo teórico como:

A distância, entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma
determinar através da solução independente de problemas, e o nível de
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob
a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais
capazes. (VYGOTSKY, 2003, p.112).
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Nesse contexto, destaca-se a importância de ampliar os conhecimentos dos estudos do autor,
principalmente no que tange aos níveis de desenvolvimento e também acerca da mediação no
processo de ensino-aprendizagem. Desse modo, é necessário investir na formação de educadores da
educação básica ao ensino superior, no sentido de interagir como os conhecimentos acerca do
desenvolvimento da aprendizagem das pessoas com deficiência, promovendo a mediação no
processo educativo e nesse aspecto utilizar as tecnologias assistivas para minimizar as dificuldades
que os estudantes com deficiência apresentam no cotidiano escolar, pois conforme preconizado no
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, dentre outras orientações, afirma que as pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida tem direito de atendimento prioritário e a acessibilidade e, caso
não seja cumprido os órgãos públicos estarão sujeitos a sanções.

Diante dos estudos teóricos e metodológicos realizados, nos caminhos percorridos para a elaboração
dessa pesquisa, optamos pela pesquisa ação, por considerar que trata-se de uma metodologia que se
adequada ao nosso trabalho. De acordo com THIOLLENT (1985, p.14), a pesquisa-ação deve ser
realizada coletivamente entre pesquisadores e os participantes de modo a resolver um problema
coletivo, pois para o autor, “O que se pretende com a pesquisa-ação é a transformação da sociedade,
isto é, do objeto social, através da tomada de consciência dos interesses objetivos e da organização
na ação”. (2014, p. 145).

A metodologia dessa experiência partiu de uma revisão bibliográfica e avançou para a elaboração e
execução de um curso de extensão para estudantes de graduação sobre Tecnologias assistivas e
inclusão, mediante a elaboração de aulas expositivas, estudos teóricos e elaboração de materiais
didáticos e jogos pedagógicos com vistas a contribuir para a autonomia e independência de
estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida.

Para o percurso metodológico fez-se necessário o aprofundamento teórico no que diz respeito aos
estudos da legislação e de artigos científicos acerca das Tecnologias Assistivas. A priori foi
analisado o Estatuto da Pessoa com Deficiência Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146/2015, a qual
constitui em um avanço para as políticas públicas para a inclusão no Brasil, na perspectiva de
analisar em quais instâncias se fomenta a utilização das tecnologias assistivas para pessoas com
deficiência com o intuito de corroborar para a interação entre professores e estudantes no processo de
ensino-aprendizagem.

A primeira análise centrou-se na legislação vigente no Brasil que abarca as tecnologias assistivas, e
destacamos a mais recente em nosso país: o Estatuto da Pessoa com Deficiência Lei Brasileira de
Inclusão nº 13.146, de 6 de julho de 2015 na qual consiste em capítulos, artigos e parágrafos
específicos sobre TA e orientações acerca das aplicações das mesmas dentro de pontos da lei onde o
assunto central não era referente às tecnologias assistivas.

A exemplo de aplicações sobre TA em outras instâncias da lei, na Seção III – Da Inclusão da Pessoa
com Deficiência no Trabalho onde o Art. 37 discute sobre a igualdade de oportunidade entre pessoas
com deficiência e as demais pessoas, atendendo as regras de acessibilidade, fornecendo recursos de
tecnologias assistivas e a adaptação razoável no ambiente de trabalho (BRASIL, 2015). Quanto ao
capítulo específico sobre TA (Capítulo III) traz o orientações sobre sua aplicação (Art. 74) como a
maximização da autonomia, mobilidade pessoa e qualidade de vida além de implicações ao poder
público (Art. 75) incentivando a facilitação do acesso às tecnologias assistivas (BRASIL, 2015).

Diante das leis que preconizam a utilização das tecnologias assistivas, o Brasil apresenta alguns
avanços no uso intensivo das tecnologias informacionais nas escolas e no ensino superior pela
criação de: novos espaços de acesso público, políticas educacionais e desenvolvimento tecnológico,
mas ainda não atingiu todas as instituições educacionais. Contudo, há uma ênfase maior na
tecnologia do que na inclusão social, deixando a sociedade condicionada ao acesso tecnológico sem
haver uma reestruturação curricular do ensino, que deveria passar pela inserção dos educadores na
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reestruturação de um novo modelo de ensino e aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Repensando a formação dos professores a partir da observação de suas práticas pedagógicas na
educação básica, é importante lembrar Pimenta (1999), quando identifica o aparecimento da questão
dos saberes como um dos aspectos relevantes nos estudos sobre a atuação do professor. Partimos da
premissa de que essa atuação é construída desde a reafirmação das práticas, bem como da
necessidade de estarmos em constante vigilância, sobre o significado de ser professor e de
confrontarmos essas práticas sempre à luz da teoria, pois é na experiência do trabalho docente que se
desenvolve a ressignificação dos saberes assimilados ao longo da formação.

Diante dessa realidade, convém destacar a necessidade da formação do professor frente aos desafios
da educação inclusiva e da necessidade de ratificar a indissociabilidade da relação teoria e prática no
fazer profissional, pois, apesar das políticas públicas existentes no Brasil, percebemos ainda um
fosso no que se refere à formação dos professores que atuam na educação básica.

O educador necessita se aperfeiçoar, refletindo, uma vez que os conhecimentos estão, a todo o
momento, se renovando e essa compreensão o professor precisa ter. E ao ter esta compreensão, dá-se
conta da necessidade de ampliar os seus horizontes, seus conhecimentos, acompanhar descobertas da
ciência, as publicações da sua área de atuação do seu trabalho

Nas trilhas desse estudo, foi possível perceber que o Brasil apresenta avanços no que tange ao uso
das tecnologias informacionais nas escolas e no ensino superior pela criação de novos espaços de
acesso público, políticas educacionais e desenvolvimento tecnológico. Contudo, há uma ênfase maior
na tecnologia do que na inclusão social, deixando a sociedade condicionada ao acesso tecnológico
sem haver uma reestruturação curricular do ensino, que deveria passar pela inserção dos educadores
na reestruturação de um novo modelo de ensino e aprendizagem. Trata-se de uma área de pesquisa
que certamente terá desdobramentos, dada a amplitude do tema.

Diante dessa realidade, ressaltamos que a legislação em vigor "garante o acesso" à Tecnologia
Assistiva é necessário que haja uma a garantia efetiva dos direitos, no sentido de dar continuidade as
ações e políticas públicas já iniciadas dentro desta temática, pois ainda percebemos que é necessário
divulgar a legislação e também implementar ações para que seja se torne uma realidade o que está
preconizado nos marcos legais acerca das acessibilidade e uso das tecnologias assistivas e não apenas
mais uma marco legal, distante da realidade. Ainda é necessário que as informações necessitam ser
mais divulgadas, pois ainda existem cidadãos que desconhecem os seus direitos e ampliar a oferta de
cursos de formação continuada para professores para que a temática seja aprofundada.

A partir das análises e da aplicação de um curso de extensão em uma universidade pública no
Extremo Sul da Bahia, foi possível perceber que a importância desses estudos para o percurso
formativo dos educadores que atuam na educação básica, pois refere-se a uma temática que
necessidade ser aprofundada. Os resultados demonstram a necessidade de ampliar os estudos acerca
das tecnologias assistivas e da utilização das tecnologias digitais para pessoas com deficiência no
contexto educacional.

Como resposta ao contexto da inclusão, as tecnologias assistivas contribuem para subsidiar o acesso
a informação para as pessoas com deficiência no ambiente escolar e na sociedade como um todo,
configurando-se em um desafio para a inclusão social. Diante dessa realidade o curso de extensão
sobre tecnologias assistivas com a utilização de materiais de baixo custo, ofertado para estudantes de
graduação corroborou para vislumbrar as possibilidades de atuação do educador, frente aos desafios
de tornar o ensino para as pessoas com deficiência, independente da disciplina que atua com
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educador, no sentido de valorizar o ser humano, contribuindo para a melhoria da acessibilidade e
consequentemente da qualidade de vida das pessoas com deficiência, mediante a possibilidade do
acesso aos diferentes saberes e conhecimentos, com vistas a contribuir para o processo de inclusão
social.
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