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RESUMO  

A Pesquisa integra dois temas estratégicos para a contribuição do desenvolvimento 

tecnológico e científico do país: o Estudo de Futuro e os recursos em Tecnologia Assistiva 

para pessoa com surdez e cegueira com aplicabilidade para a área educacional, mais 

precisamente para o ensino superior, tendo como eixo de ligação a prospecção tecnológica.  O 

objetivo do trabalho foi realizar prospecção tecnológica de patentes dos recursos em TA a 

nível mundial para identificar a posição do Brasil como depositante de Tecnologia Assistiva. 

A metodologia aplicada à prospecção tecnológica foi a revisão de literatura e a extrapolação 

de tendências, como métodos de um Estudo Prospectivo numa abordagem conceitual do 

Estudo de Futuro.  O estudo realizado nos depósitos de patentes em Tecnologia Assistiva para 

pessoa com surdez e cegueira ocorreu através da mineração de dados de um conjunto de 1.241 

de patentes. O tratamento dos dados combinou as palavras-chave Tecnologia Assistiva, 

pessoa com surdez e cegueira, educação, método, softwares, produtos, maiores depositantes, 

países líderes, organizações, principais inventores, códigos do IPC e evolução anual. A partir 

destas palavras-chave foram geradas figuras que mostram o interesse pela área de Tecnologia 

Assistiva, sua natureza técnica e aplicação por parte dos maiores depositantes mundiais. Foi 

identificado que os recursos em TA com aplicabilidade no ensino superior, de acordo com o 

tratamento de dados na ferramenta VantagePoint,  não são desenvolvidos; entendemos que 

isto acontece devido ser nova a terminologia de Tecnologia Assistiva nas outras áreas do 

conhecimento quando comparamos com a área da educação e a Classificação Internacional de 

Patentes (IPC) não informa a patente por nível de escolaridade e sim por sua natureza técnica 

e aplicação. Entendemos que o termo: Recursos Didáticos ainda é utilizado para a clientela 

com deficiência nos documentos de patentes recuperados; entendemos também que a 

diminuição ou falta de patenteamento a partir de 2012 pode estar relacionada ao período de 

sigilo da patente. A China é o país que lidera o número de patentes em surdez e cegueira, o 

Japão por sua vez mostra-se a nação com as organizações mais ativas e os EUA apresentam 

uma situação de atividade inventiva bem ampla. O Brasil tem grande potencial para o 

desenvolvimento em TA na área educacional, mais especificamente para o ensino superior, 

por se tratar de um nível de instrução que forma recursos humanos. Vimos que já foi realizada 

a Pesquisa Nacional em Tecnologia Assistiva através do Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação e o governo brasileiro tem estimulado as instituições federais a desenvolverem esta 

tecnologia para diversas áreas do conhecimento, assim como também no âmbito educacional; 

isto traz oportunidades de negócios para os inventores. São necessários estudos futuros mais 

aprofundados para que se amplie o arcabouço científico desta temática, contribuindo assim 

com fomento à pesquisa sobre inovação e tecnologia no Brasil. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Estudo prospectivo. Estudo de Futuro. Tecnologia Assistiva para o 

ensino superior. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

The search includes two strategic themes for the contribution of technological and scientific 

development of the country: the Future Study and Assistive Technology resources to person 

with deafness and blindness with applicability for education, specifically for higher education, 

with the axis technology foresight connection. The objective was to conduct prospecting 

technology patents of TA resources worldwide to identify the position of Brazil as depositor 

of Assistive Technology. The methodology applied to technological forecasting was the 

literature review and the extrapolation of trends, such as methods of a Prospective Study in a 

conceptual approach to the Future Study. The study in patent applications in Assistive 

Technology for people with deafness and blindness occurred through data mining of a set of 

1,241 patents. The data combined keywords Assistive Technology, person with deafness and 

blindness, education, method, software, products, major depositors, leading countries, 

organizations, key inventors, IPC codes and annual evolution. From these keywords figures 

were generated showing interest in the area of assistive technology, its technical and 

application by the world's largest depositors. It was identified that the TA resources with 

applicability in higher education, according to the processing of data in VantagePoint tool, are 

not developed; we understand that this is because it is new terminology Assistive Technology 

in other areas of knowledge when compared to the area of education and the International 

Patent Classification (IPC) does not inform the patent by level of education, but by its 

technical nature and application. We understand that the term: Instructional Resources is still 

used for customers with disabilities in the retrieved patent documents; we also understand that 

the decrease or lack of patents from 2012 may be related to patent secrecy period. China is the 

leading country in the number of patents deafness and blindness, Japan turn the nation shows 

up with the most active organizations and the US have a situation of very broad inventive 

step. Brazil has great potential for development in TA in education, specifically for higher 

education, for it is a level of education that form human resources. We have seen what has 

been done to the National Survey on Assistive Technology through the Ministry of Science, 

Technology and Innovation and the Brazilian government has encouraged federal institutions 

to develop this technology to various areas of knowledge, as well as in the educational field; 

this brings business opportunities for inventors. It takes more detailed future studies for 

extending the scientific framework of this issue, thus contributing to fostering research on 

innovation and technology in Brazil. 

 

 

Keywords: Prospective Study; Future study; Assistive Technology for Higher Education. 
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com a Organização das Nações Unidas cerca de 10% da população 

mundial, aproximadamente 650 milhões de pessoas vivem com uma deficiência e cerca de 

80% dessas pessoas vivem em países em desenvolvimento. As necessidades e os direitos da 

pessoa com deficiência tem sido uma prioridade na agenda das Nações Unidas durante pelo 

menos há três décadas (ONU, 2014). No Brasil, segundo o CENSO de 2010 existem 45,6 

milhões de pessoas que se autodeclararam deficientes, 23,91% da população brasileira; houve 

um aumento de 21 milhões de cidadãos em comparação com o ano de 2003, já que as 

políticas públicas para a pessoas com deficiência no Brasil surgiram com mais força a partir 

do ano de 2000 e posteriormente, nos últimos doze anos houve investimento financeiro e 

incentivo na escolarização/graduação e inserção no mercado de trabalho, como podemos 

constatar com o Programa Incluir nas universidades federais e o Plano Viver sem Limites. O 

CENSO revelou também, que apenas 6,7% possuem ensino superior; 40,2% possuem carteira 

assinada e 54% das pessoas com deficiência estavam desocupadas ou não eram 

economicamente ativas, apesar da vigência da lei 8213/91, conhecida como Lei de Cotas. 

Nos últimos dez anos é crescente nas universidades o número de pessoas com 

deficiência. Estudos divulgados pelo Ministério da Educação (BRASIL, 2012) mostram que o 

número de matrículas no ensino superior entre 2000 e 2010 cresceu de 2.173 alunos com 

deficiência para 20.287, muitos desses alunos, necessitam de tecnologias ou recursos para 

auxilia-los durante a sua estada em curso de graduação. Este aumento se deve as políticas 

públicas com vistas para esta clientela, assim como o programa Incluir, presente nas 

universidades e o Plano Viver Sem Limites que firma o compromisso político assegurando a 

plena cidadania da pessoa com deficiência. As pessoas com surdez e cegueira em sua grande 

maioria, certamente são excluídas do mercado de trabalho, das escolas, do convívio social por 

não terem a seu dispor ajudas técnicas que realizem atendimento precoce. O fomento às 

ajudas técnicas se faz muito importante para que instituições governamentais e não 

governamentais estimulem a independência, a autonomia e a qualidade de vida dessas 

pessoas. 

Diante da importância e amplitude das universidades buscarem a resolução dos 

problemas da sociedade atual, cabe as Instituições de Ensino Superior (IES) o 

desenvolvimento e uso de tecnologias que visam proporcionar uma aprendizagem e 

comunicação eficaz para os alunos com surdez e cegueira no ensino superior e tentar colocá-

los em situações de experiência, de conhecimento, em um nível dos “tidos normais”; essas 
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tecnologias mencionadas são conhecidas como produtos ou recursos em Tecnologia Assistiva 

(TA), por vezes, são denominados de Ajudas Técnicas (AT). Nota-se que o desenvolvimento 

destes recursos disponibiliza a acessibilidade e é uma ação com intuito de neutralizar e ou 

eliminar as barreiras que impedem a pessoa com surdez cegueira no seu processo de 

aprendizagem e convívio social. “Tecnologia Assistiva diz respeito à pesquisa, fabricação, 

uso de equipamentos, recursos ou estratégias utilizadas para potencializar as habilidades 

funcionais das pessoas com deficiência” (CORDE, 2009, p.11). Produtos como estes podem 

ser desde um recurso simples até o mais sofisticado, sendo utilizados para uso pessoal, de 

autocuidado e também para desempenhar funções profissionais. 

Assim, sendo as IES um pilar diferencial e relevante para o desenvolvimento 

tecnológico e econômico do país, nada mais coerente do que a existência de recursos ou 

serviços em Tecnologia Assistiva para auxiliar esta clientela no acesso e permanência durante 

a vida acadêmica. Apesar dos iniciais investimentos do governo brasileiro na aquisição destes 

recursos, produtos e serviços nesta área desde 2010, no momento, muitos alunos abandonam a 

graduação por não terem acesso aos instrumentos ou sistemas, assim como às ações práticas 

que minimiza as barreiras, a priori, da comunicação e da informação, principalmente visual e 

tátil ou sonora, no processo de ensino-aprendizagem. Com as políticas públicas, percebe-se 

que a legislação brasileira atual está voltada também para assegurar os direitos da pessoa com 

deficiência nos diversos contextos sociais. Já que a partir das leis, decretos e convenções 

desperta-se, mesmo que seja forçadamente, ainda mais a consciência de humanidade na 

sociedade para com as pessoas com limitações sensoriais.  Nesta perspectiva, fica claro o 

tamanho da demanda por soluções tecnológicas que promovam a autonomia das pessoas com 

deficiência. 

A escolha do tema da pesquisa tem relação direta com a formação acadêmica e 

experiências pessoais e profissionais voltadas para a educação especial e a percepção no que 

trata ao aumento de alunos com surdez e cegueira nas instituições de ensino superior, bem 

como, a dificuldade do aluno em concluir seus estudos, devido lacunas no processo de ensino 

e aprendizagem durante a educação básica, assim como também a temática da acessibilidade 

presente nas instituições de ensino superior. Na experiência pessoal tenho um tio paterno, o 

mais velho de doze filhos, que ficou cego aos dois anos de idade; ele nunca foi a uma escola, 

não sabe se locomover pelo bairro e cidade onde mora e também fiz um curso de Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS) em 2007 para me comunicar com os surdos que conheci. Na 

vida profissional, tive um aluno surdo de quatro anos de idade na educação infantil no ano de 
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2010, ensinei-lhe os primeiros sinais, por motivo de licença maternidade tive que me afastar e 

a mãe do aluno o matriculou em outra escola, uma unidade escolar especial, porque os 

professores não sabiam se comunicar com ele . A conjunção dos fatores expostos na vida 

pessoal, profissional e acadêmica demonstra o interesse com o tema desta dissertação, já que 

foram publicados dois trabalhos, envolvendo a temática durante a vida acadêmica neste 

Programa de Mestrado. 

Com isso, o questionamento: O Brasil possui depósito de patentes em produtos de 

Tecnologia Assistiva para pessoa com surdez e cegueira para o âmbito educacional, mais 

precisamente, o ensino superior? Faz-se necessário ter conhecimento da produção mundial e 

nacional dessa tecnologia, trazendo assim, informações através da Prospecção Tecnológica 

numa abordagem de Estudos de Futuro sobre a sua disponibilidade através do patenteamento. 

Para responder a esta pergunta da pesquisa foi elaborado como objetivo geral a realização de 

prospecção tecnológica mundial em produtos de Tecnologia Assistiva para pessoa com surdez 

e cegueira a fim de identificar TA com aplicabilidade para a formação de recursos humanos 

em nível de graduação, com vistas para um Estudo de Futuro no Brasil. A partir desta 

prospecção tecnológica, pretendeu-se identificar como o Brasil se destaca no depósito de 

patentes de produtos em Tecnologia Assistiva com funcionalidade para processo de ensino-

aprendizagem de alunos com surdez e cegueira com usabilidade no nível superior. Esperou-se 

com isso, apontar oportunidades de pesquisa e inovação ainda não exploradas.  

A originalidade do trabalho pode ser observada através dos principais eixos 

orientadores: No uso da Tecnologia Assistiva e seus recursos como objeto de estudo, na 

medida em que se apresenta como tema emergente nas políticas públicas do Brasil. Assim 

como no Estudo de Futuro, pois no Brasil a disseminação desta abordagem conceitual possui 

pequena inserção como área de conhecimento no país. Aplicou-se a prospecção tecnológica 

através da análise de patentes em base de dados: Espacenet e, analisando as tecnologias 

portadoras de futuro sob um olhar que ultrapassa a análise setorial.  

Este trabalho se justifica em razão de a Tecnologia Assistiva ser um tema atual e 

recentemente pesquisado pelo governo brasileiro a fim de transformar o conhecimento em 

benefício social influenciando no desenvolvimento do país, através do avanço tecnológico. 

Acredita-se que em um futuro próximo os profissionais com surdez e cegueira poderão 

contribuir ainda mais para um desenvolvimento científico e tecnológico baseado em suas 

experiências na vida acadêmica, quando auxiliados pelos recursos em TA e, a posteriori, na 

vida profissional.  
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O texto está dividido em seis partes: uma introdução seguida de três seções, as 

conclusões e a sugestões para trabalhos futuros. A seguir a primeira seção intitulada Revisão 

da Literatura apresenta conceitos acerca da pessoa com deficiência: surdez e cegueira, 

acessibilidade. Discute sobre os alunos com surdez e cegueira no ensino superior. Traz 

informações históricas, legislativas e da pesquisa nacional em Tecnologia Assistiva; Trata da 

Inovação, da prospecção tecnológica como recurso de informação acerca do patenteamento, 

da Classificação Internacional de Patentes com suas funções e por fim o Estudo de Futuro 

com seus objetivos.  

Na segunda seção, nomeada de Materiais e Métodos apresenta a abordagem 

metodológica adotada e os recursos utilizados. A terceira seção Intitulada Resultados e 

Discussão traz os dados obtidos na prospecção, através de figuras elaboradas no software 

VantagePoint e a discussão sobre a Tecnologia Assistiva para o ensino superior, assim como 

os principais depositantes e as invenções ou aprimoramento - natureza técnica e aplicação - de 

tecnologia para pessoa com surdez e cegueira. 

Nas Conclusões estão às reflexões da pesquisadora que demostra as perspectivas e 

possibilidades de oportunidades de negócios e o grande potencial do Brasil em desenvolver e 

produzir produtos e recursos em TA para o âmbito educacional, mais especificamente o 

ensino superior, com a contribuição das universidades federais que tem a seu dispor os 

núcleos de Tecnologia Assistiva. 

E por fim, como Sugestões para trabalhos futuros, a pesquisadora deixa clara a 

importância em identificar os recursos em TA disponibilizados na Universidade Federal de 

Sergipe e dá destaque a implementação de uma sala de recursos, um Atendimento 

Educacional Especializado para os alunos com deficiência desta IES. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

Nesta seção, serão apresentadas, em sua maioria, referências atuais e relevantes à 

pesquisa, visando fundamentar o estudo com arcabouço científico servindo de base teórica 

para o que se pretende abordar. Os acontecimentos que influenciam a sociedade atual no que 

trata a temática do estudo se fazem presente, corroborando com a influência das várias e 

distintas esferas: social, política, história, educacional e econômica do nosso país, no entanto, 

sempre estarão interligadas. 

 

2.1 A Deficiência 

Existem muitas barreiras sobre o assunto “Deficiência”, Medeiros e Diniz (2004), 

dizem que o uso da termologia exige atenção. Por certo tempo, para os autores, evitava-se o 

termo deficiente, por acreditar que esse seria um termo censurado. Então, de acordo com 

Medeiros e Diniz, recorreu-se a alternativas, tais como “pessoa portadora de deficiência”, 

“pessoa portadora de necessidades especiais”, ou o mais atual, “pessoa com deficiência”, 

todos idealizando destacar a importância da pessoa quando se referindo à deficiência. Há 

quem prefira simplesmente o primeiro termo “deficiente”¹, que soa muito mais claro e 

compreensível.  

Dentro da visão clínica da deficiência¹, Andrade Santos, Rocha e Santos (2013) 

afirmam que muitos estudantes não tiveram o direito a uma educação que respeitasse suas 

limitações. A maioria foi aprovada para que não pudesse mais “atrapalhar” ou dificultar os 

procedimentos arcaicos do ensino-aprendizagem. Outros foram muitas vezes reprovados para 

que suas famílias percebessem que uma pessoa com deficiência não tem condição de 

“competir” ou receber uma educação formal. Portanto, para o DECRETO FEDERAL Nº 

3.298 de 1999: 

Deficiência é toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 

psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o 

desempenho de atividades dentro do padrão considerado normal para o ser 

humano. Ela pode ser permanente: aquela que ocorreu ou se estabilizou 

durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter 

probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e incapacidade: 

uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com 

Necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para  

_______________ 

¹ Deficiência/deficiente encontrados em diferentes pontos do texto não são termos atualmente utilizados no 

âmbito educacional, sendo substituídos por pessoa com deficiência, já que o foco é a pessoa e não sua limitação. 
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que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir 

informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de 

função ou atividade a ser exercida.  

 

2.1.1 Surdez 

O conhecimento acerca das características da surdez como assevera Brasil (2006), 

permite àqueles que se relacionam com as pessoas surdas a compreensão desse fenômeno, 

aumentando sua possibilidade de atender às necessidades especiais constatadas. 

O período de aquisição da surdez pode ser dividido em dois grupos: Congênitas, 

quando a pessoa já nasce surda; e Adquiridas, quando o sujeito perde audição no decorrer de 

sua vida. As causas podem ser Pré-natais, provocada por fatores genéticos e hereditários, 

doenças adquiridas pela mãe na gestação ou exposição às drogas ototóxicas neste período; 

Peri-natais, provocada por parto prematuro, anóxia cerebral e trauma de parto e Pós-natais, 

doenças adquiridas pelo indivíduo ao longo da vida, medicamentos ototóxicos, avanço da 

idade ou acidentes (BRASIL, 2006). 

Esse autor defende ainda que a surdez é classificada em níveis, de acordo com a 

sensibilidade auditiva do indivíduo: 

 Audição normal – de 0 a 15 dB 

 Surdez leve – de 16 a 40 dB 

 Surdez moderada – de 41 a 55 dB 

 Surdez acentuada – de 56 a 70 dB 

 Surdez severa – de 71 a 90 dB 

 Surdez profunda – acima de 91 dB 

“A surdez pode ser, ainda, classificada unilateral, quando se apresenta em apenas um 

ouvido ou bilateral, quando acomete ambos ouvidos” (BRASIL, 2006, p.17). O decreto 

federal nº 5.296/2004 define como deficiência auditiva a “perda bilateral, parcial ou total, de 

quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000 

Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz”. 
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2.1.2 Cegueira 

A alteração da capacidade funcional da visão para Brasil (2006) decorre de inúmeros 

fatores isolados ou associados, tais como: baixa acuidade visual significativa, redução 

importante do campo visual, alterações corticais e ou de sensibilidade aos contrastes, que 

interferem ou que limitam o desempenho visual do indivíduo, denomina-se Baixa Visão. O 

autor alega ainda que seu processo educativo se desenvolverá, principalmente, por meios 

visuais, ainda que com a utilização de recursos específicos. 

Para o autor acima, a Cegueira é a perda total da visão, até a sua ausência de projeção 

de luz. Do ponto de vista educacional deve-se evitar o conceito de cegueira legal, aquela com 

acuidade visual igual ou menor que 20/200 ou campo visual inferior a 20º no menor olho. O 

processo de aprendizagem se fará através dos sentidos remanescentes: tato, audição, olfato, 

paladar; utilizando o Sistema Braille como principal meio de comunicação escrita. 

Em seu texto, Brasil (2006), lista as causas mais frequentes da deficiência visual. Nas 

causas Congênitas: Por imaturidade da retina, toxoplasmose e rubéola na gestação, hipóxia, 

anoxia ou infeções hereditárias e ou perinatais, diabetes, encefalopatias, alterações de sistema 

nervoso central ou convulsões. Já nas causas Adquiridas: diabetes, deslocamento de retina, 

glaucoma, catarata, degeneração senil e tramas oculares. 

 

2.1.3 Acessibilidade 

Nos seus cinquenta artigos a Convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência 

da Organização das Nações Unidas (ONU) apresenta normas destinadas ao acesso destas 

pessoas à educação. Seus princípios apontam para a não discriminação, a plena e efetiva 

participação, a inclusão na sociedade, o respeito pela diferença, à igualdade de oportunidades, 

norteando-se pela visão de acessibilidade em todas as suas dimensões. O maior desafio é 

ofertar acessibilidade para essas pessoas, garantindo igualdade de condições com os demais. 

Brasil (2008ª, p.07) mostra  que “Um primeiro passo para a eliminação de barreiras e o 

fomento às ajudas técnicas, no Brasil, foi a lei 10.098, que estabelece normas gerais e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida”. O decreto federal nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, foi um grande 

avanço na garantia de acessibilidade em todos os âmbitos. Em seu artigo 8º ele define o que é 

acessibilidade:  
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I - acessibilidade: 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 informação, por pessoa portadora de deficiência ou com 

mobilidade reduzida; [...]. 

Desta forma, o conceito de acessibilidade foi ampliado segundo Brasil (2008b), 

associando-se ao compromisso de melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas. Para que 

a escola e a sociedade sejam inclusivas o autor coloca que elas devem atender às seis 

dimensões de acessibilidade: 

 Arquitetônica: elimina barreiras em todos os ambientes físicos (internos 

e externos) da escola, incluindo o transporte escolar; 

 Comunicacional: transpõe obstáculos em todos os âmbitos da 

comunicação, considerada nas suas diferentes formas (falada, escrita, gestual, língua 

de sinais, digital, entre outras); 

 Metodológica: facilita o acesso ao conteúdo programático oferecido 

pelas escolas, ampliando estratégias para ações na comunidade e na família, 

favorecendo a inclusão; 

 Instrumental: possibilita a acessibilidade em todos os instrumentos, 

utensílios e equipamentos, utilizados na escola, nas atividades de vida diária, no lazer 

e recreação; 

 Programática: combate o preconceito e a discriminação em todas as 

normas, programas, legislação em geral que impeçam o acesso a todos os recursos 

oferecidos pela sociedade, promovendo a inclusão e a equiparação de oportunidade; 

 Atitudinal: extingue todos os tipos de atitudes preconceituosas que 

impeçam o pleno desenvolvimento das potencialidades da pessoa com deficiência. 

Assim, para esse estudo a acessibilidade comunicacional, metodológica e instrumental 

tem lugar de destaque, já que no âmbito educacional não podem existir barreiras que impeçam 

a participação efetiva da pessoa com surdez, garantindo o seu acesso e a permanência no 

ensino superior.  
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2.1.4 Alunos com Surdez e Cegueira no Ensino Superior 

No Brasil (2012), em 2011, 1.582 alunos com surdez fizeram suas matrículas junto as 

instituições de ensino superior. Na região Nordeste no mesmo ano as matrículas totalizaram 

274; houve o ingresso de 158 na rede pública e 116 na rede privada. No estado de Sergipe, o 

número de matrícula alcançado foi de 20; na rede pública de ensino superior ingressaram 17 e 

na rede privada 3 alunos. 

Vale salientar que, Strobel in BRASIL (2006), uma surda, relata que maior parte das 

aulas nos cursos do ensino superior é feita com base em debates e trocas de experiências ou 

informações entre alunos e professores. Isto impossibilita a leitura labial; os conteúdos 

debatidos não estão nos livros para que o aluno possa acompanhar. A leitura labial depende 

muito de quem está falando, pois fatores como espessura dos lábios, a expressão facial rápida 

de boca fechada ou aberta podem dificultar essa leitura.  

Com isto, percebe-se que os recursos em Tecnologia Assistiva são escassos, no caso 

da problemática apresentada pela autora surda. É necessário um intérprete em Língua de 

Sinais, Língua Brasileira de Sinais; para que possam ser sanados os problemas com a 

comunicação entre os sujeitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem. 

Nesta perspectiva, no que toca à cegueira MEC/INEP (2012), demonstra que o Brasil 

teve um total de 3.301 matrículas de alunos com esta deficiência em 2011. No mesmo ano, na 

região Nordeste o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

revelou que 313 alunos realizaram matrícula no ensino superior nas IES. Em Sergipe, no ano 

de 2011, totalizaram 43 matrículas, 39 na rede pública e 4 nas IES privadas. Para Strobel in 

BRASIL (2006), o que ocorre muitas vezes é uma adaptação forçada com a situação do dia a 

dia das instituições de ensino superior. Melo (2013, p.07) no Jornal Cinform em sua 

reportagem de 28/10 a 03 de novembro mostra que “os estudantes ingressos ainda enfrentam 

uma série de dificuldades, uma vez que a instituição ainda não está totalmente adaptada para 

recebê-los”. 

Não é demais enfatizar que o aprendizado significativo, desempenha também um 

importante papel na vida acadêmica da pessoa com deficiência. Vygostsky (1987) constatou 

que é sumamente relevante para o desenvolvimento humano o processo de apropriação, por 

parte do indivíduo, das experiências presentes em sua cultura. O autor enfatiza a importância 

da ação, da linguagem e dos processos interativos na construção das estruturas mentais 

superiores. 
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Nesta visão, Galvão Filho (2008) destaca que a aprendizagem da pessoa com 

deficiência através da utilização de Tecnologia Assistiva serve para o “empoderamento” deste 

indivíduo, possibilitando ou acelerando o seu processo de aprendizado, desenvolvimento e 

inclusão social, apontando para o fim da, ainda bem presente, invisibilidade dessas pessoas 

em nossa sociedade. O autor alega que, é importante também, discutir a apropriação dos 

recursos de ambientes computacionais e telemáticos, para estas mesmas finalidades. De 

qualquer forma, Galvão Filho (2008) diz que essa é uma possibilidade ainda bastante nova e 

pouco investigada, principalmente porque ainda são muito recentes os acelerados avanços das 

Tecnologias de Informação e Comunicação, assim como os estudos dos novos ambientes de 

aprendizagem possíveis através do uso de adaptações e Tecnologia Assistiva. A tabela 1 e o 

figura 1 mostra que o governo brasileiro já disponibiliza Recursos de TA desde 2010 no 

ensino superior, auxiliando aos alunos em sua estada e conclusão em um curso superior e que 

esta realidade tem aumentado a cada ano. 

 

Tabela 1 - Recursos de Tecnologia Assistiva disponíveis às pessoas com deficiência coletados nos 

censo 2010 e 2011 

 

CENSO 2010 CENSO 2011 

Material em braile Material em braile 

Material em áudio Material em áudio 

Sistema de síntese de voz  

Tradutor e intérprete de língua brasileira de 

sinais 

Tradutor e intérprete de Língua Brasileira de 

Sinais 

Guia-Intérprete Guia-Intérprete 

Material didático em língua brasileira de sinais Material didático em língua brasileira de sinais 

Inserção da disciplina de língua brasileira de 

sinais no curso 

Inserção da disciplina de Língua Brasileira de 

Sinais no curso 

Material didático em formato impresso 

acessível 

Material didático em formato impresso acessível 

Material didático digital acessível Material didático digital acessível 

 Material pedagógico tátil 

 Recursos de acessibilidade à comunicação 

 Recursos de informática acessível 

 Material em formato impresso em caracteres 

ampliados 

Fonte: MEC/INEP 
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Figura 1 - Percentual de Cursos de Graduação (Presencial e a Distância) com Condições de 

Acessibilidade às Pessoas com Deficiência, segundo Grau Acadêmico, por Tipo de Tecnologia 

Assistiva – Brasil – 2011 

 

 

Fonte e elaboração: MEC/INEP. 
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2.2 TECNOLOGIAS PORTADORAS DE FUTURO – A Tecnologia de Informação e 

Comunicação 

As tecnologias portadoras de futuro de acordo com Alencar (2008) têm a característica 

particular de influir, decisivamente, na criação do futuro, no vir-a-ser das coisas.  São 

originárias de descobertas científicas que mudam os paradigmas tecnológicos e de produtos. 

As tecnologias portadoras de futuro oferecem uma base para um novo paradigma, mais 

competitivo.  

Estas tecnologias são definidas por Lopez et al (2003) como  capazes de impulsionar 

processos importantes na economia: mudar os hábitos de consumo, os sistemas produtivos, 

etc., podendo ocorrer que tais dinâmicas não sejam tão evidentes, em muitas vezes. Também 

são chamadas pelos autores de tecnologias habilitadoras, por possuírem extensa perspectiva 

de aplicações, em diversos setores da economia e sociedade. São pré-requisitos segundo 

Grupp (1994), para outras tecnologias, produtos e processos que serão impactantes nas 

tecnologias existentes.   

Assim, Nordmann (2004) declara que uma tecnologia habilitadora não é dedicada a 

um objetivo especifico ou limitada a um conjunto particular de aplicações. Pode-se falar 

também de sistemas de conhecimento habilitadores (enabling knowledge systems) ou 

conhecimento cientifico habilitado pela tecnologia (technology-enabling scientific knowledge) 

que tem como exemplos a nanotecnologia, a biotecnologia, as neurociências e a tecnologia da 

informação. 

“A importância das tecnologias de futuro é que seu maior ou menor desenvolvimento 

pode impulsionar ou retardar o progresso das inovações” relata Alencar (2008 p.23). A 

Tecnologia Assistiva, aqui neste estudo se apresenta dentro da Tecnologia de Informação e 

Comunicação, é uma das mais recente e promissora das tecnologias de futuro é abordada na 

seção a seguir, por ser foco do estudo. 

 

2.2.1 Tecnologias de Informação e Comunicação: Tecnologia Assistiva 

Galvão Filho e Damasceno (2008) asseveram que hoje em dia as novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) vêm se tornando, de forma crescente, importantes 

instrumentos de nossa cultura e, sua utilização, um meio concreto de inclusão e interação no 

mundo. A chamada "cibercultura", para Lévy (1999), permeia cada vez mais as diferentes 
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realidades da sociedade contemporânea, influenciando e reconfigurando os processos de 

aprendizagem e desenvolvimento. 

As diferentes maneiras de utilização das TIC como Tecnologia Assistiva segundo 

Galvão Teófilo e Damasceno (2008), têm sido sistematizadas e classificadas das mais 

variadas formas, dependendo da ênfase que quer dar cada pesquisador. Assim, Os autores 

mencionam Santarosa (1997) que utiliza uma classificação dividida em quatro áreas:  

 As TIC como sistemas auxiliares ou prótese para a comunicação: 

Talvez seja a área onde as TIC tenham possibilitado avanços mais significativos. Em 

muitos casos o uso dessas tecnologias tem se constituído na única maneira pela qual 

diversas pessoas podem comunicar-se com o mundo exterior, podendo explicitar seus 

desejos e pensamentos. Essas tecnologias têm possibilitado a otimização na utilização 

de Sistemas Alternativos e Aumentativos de Comunicação (SAAC), com a 

informatização dos métodos tradicionais de comunicação alternativa, como os 

sistemas BLISS, PCS ou PIC, entre outros.  

  As TIC utilizadas para controle do ambiente: As TIC, como Tecnologia 

Assistiva, também são utilizadas para controle do ambiente, possibilitando que a 

pessoa com comprometimento motor possa comandar remotamente aparelhos eletro-

domésticos, acender e apagar luzes, abrir e fechar portas, enfim, ter um maior controle 

e independência nas atividades da vida diária.  

 As TIC como recurso de acessibilidade na educação: As dificuldades de 

muitas pessoas com necessidades educacionais especiais no seu processo de 

aprendizado e desenvolvimento têm encontrado uma ajuda eficaz na utilização das 

TIC como recurso de acessibilidade na educação.  

 As TIC como meio de inserção no mundo do trabalho profissional: 

Pessoas com graves comprometimentos vêm podendo tornar-se cidadãs ativas e 

produtivas, em vários casos garantindo o seu sustento, por meio do uso das TIC. 

O poder das tecnologias conforme Scaico & Queiroz (2013) está no fato de que elas 

podem ser amplificadores da curiosidade, da experimentação e da auto expressão.  Os autores 

mencionam que na era digital o papel das tecnologias será o de criar os meios necessários 

para que as relações com o coletivo ocorram. Afirmam ainda que a tecnologia deve enriquecer 

a experiência das pessoas e permitir que os indivíduos compartilhem ideias. 
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2.2.2 Tecnologia Assistiva: Histórico e Legislação  

A Tecnologia Assistiva para Galvão Filho (2009) é uma expressão nova, que se refere 

a um conceito ainda em contínuo processo de construção e sistematização. A utilização de 

recursos de Tecnologia Assistiva remonta aos primórdios da história da humanidade ou até 

mesmo da pré-história. Qualquer pedaço de pau utilizado como uma bengala improvisada, por 

exemplo, caracteriza o uso de um recurso de Tecnologia Assistiva.  

Presume-se que os recursos em TA estão muito próximos do nosso dia-a-dia. 

Algumas vezes eles nos causam impacto devido à tecnologia que apresentam, em outros 

momentos, passam quase despercebidos. Para exemplificar, Manzini (2005) diz podemos 

chamar de tecnologia assistiva uma bengala, utilizada por nossos avós para proporcionar 

conforto e segurança no momento de caminhar, bem como um aparelho de amplificação 

utilizado por uma pessoa com surdez moderada ou mesmo veículo adaptado para uma 

pessoa com deficiência. 

O termo Assistive Technology, traduzido no Brasil como Tecnologia 

Assistiva, foi criado oficialmente em 1988, como importante elemento 

jurídico dentro da legislação norte-americana, conhecida por Public Law 

100-407, que compõe, com outras leis, o ADA – American with Disabilities 

Act. Este conjunto de leis regula os direitos dos cidadãos com deficiência 

nos EUA, além de prover a base legal dos fundos públicos para compra dos 

recursos que estes necessitam. Houve a necessidade de regulamentação legal 

deste tipo de tecnologia (TA) e, a partir desta definição e do suporte legal, 

a população norte-americana, de pessoas com deficiência, passa a ter 

garantido pelo seu governo o benefício de serviços especializados; bem 

como o acesso a todo o arsenal de recursos que necessitam e que venham 

favorecer uma vida mais independente, produtiva e incluída no contexto 

social geral (BERSCH, 2013).  

Na década de 1950, segundo o Instituto de Tecnologia Social – ITS/BRASIL (2008a) 

surgem em outros países às primeiras experiências com a informática no contexto 

educacional, com a finalidade de resoluções de problemas em cursos de pós-graduação e 

como máquina de ensinar, dando ênfase ao armazenamento e transmissão de informações ao 

aprendiz. No Brasil, as experiências com a informática iniciaram-se na década de 1970, nas 

universidades, partindo do interesse dos educadores motivados pelo que vinha acontecendo 

em outros países. “A incorporação da informática no contexto educacional vai além da 

disponibilização de computadores às escolas e implica essencialmente em mudanças 

educacionais que possam romper com os modelos tradicionais de educação, meramente 

instrucionais, [...]” defende Brasil (2008a p. 21). 

Em 2005, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI, segundo Brasil (2012) 

deu um passo importante em iniciativas que apoiam a pesquisa e o desenvolvimento de 
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Tecnologia Assistiva. Por meio da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), destinou R$ 4 

milhões à primeira chamada pública específica para apoiar projetos de Tecnologia Assistiva. 

Foram submetidos ao edital 192 projetos, número que superou em quatro vezes a expectativa 

inicial do MCTI. 

O autor relata também que o MCTI, em parceria com o Instituto de Tecnologia Social, 

deram início, em dezembro de 2005, à Pesquisa Nacional de Tecnologia Assistiva. Brasil 

(2012)relata que esta pesquisa caracteriza-se de um levantamento das instituições que 

pesquisam, produzem e disseminam Tecnologia Assistiva no Brasil. O autor diz ainda que 

objetivo é produzir informações de qualidade, capazes de subsidiar a elaboração de políticas 

de apoio às iniciativas de Ciência, Tecnologia e Inovação que promovam a inclusão social das 

pessoas com deficiência e/ou idosos. 

Ocorreu que, em 16 de novembro de 2006, de acordo com Brasil (2009) foi instituído 

o Comitê de Ajudas Técnicas (CAT), na perspectiva de ao mesmo tempo aperfeiçoar, dar 

transparência e legitimidade ao desenvolvimento da Tecnologia Assistiva no Brasil. O autor 

afirma que Ajudas Técnicas é o termo anteriormente utilizado para o que hoje se 

convencionou designar Tecnologia Assistiva. Assim, durante o período de 11/2006 a 10/2008, 

as seguintes ações foram realizadas pela Comissão Temática da CAT 1: Conceituação e 

Estudos de Normas. 

Dessa forma, um ano depois da instituição da CAT, conforme Brasil (2008a), o 

conceito de Tecnologia Assistiva construído por este comitê foi aprovado por unanimidade na 

reunião plenária de 14 de dezembro de 2007.  O autor assevera que em 2007, o ITS e o 

Programa Informática, Educação e Necessidades Especiais (InfoEsp), com o apoio da 

Microsoft Brasil, capacitaram monitores e coordenadores de seis telecentros públicos e 

forneceram equipamentos de acessibilidade com o objetivo de adequar esses espaços ao 

atendimento de pessoas com deficiência. 

No tocante à legislação da pessoa com deficiência e Tecnologia Assistiva no Brasil 

(2008b), a Lei nº 7.853/1989, que instituiu a Política Nacional para Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência, apresenta no capítulo das normas gerais, a garantia do exercício dos 

direitos e da efetiva integração social das pessoas com deficiência, bem como os valores 

básicos da igualdade de tratamento e oportunidades, da justiça social, do respeito à dignidade 

da pessoa humana e outros, indicados na Constituição Federal de 1988. Não é demais 

enfatizar o destaque ao Decreto nº 3.298 de 1999, que apresenta, no capítulo de reabilitação, a 

referência ao direito do cidadão brasileiro às Ajudas Técnicas. 



27 

 A Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, trata a necessidade de proporcionar 

condições igualitárias a todo conjunto de pessoas com deficiência, que foi regulamentada pelo 

Decreto no 5.296, de 02 de dezembro de 2004. Esse instrumento determina a criação de um 

Comitê de Ajudas Técnicas, com intuito de propor a criação de políticas públicas, aos órgãos 

competentes, relacionadas com o desenvolvimento e uso de Tecnologia Assistiva. 

Em seu legislativo brasileiro, o governo aprova a Portaria nº 142, o Comitê de Ajudas 

Técnicas-CAT), estabelecido pelo Decreto nº 5.296/2004 no âmbito da Secretaria Especial 

dos Direitos Humanos da Presidência da República, na perspectiva de ao mesmo tempo 

aperfeiçoar, dar transparência e legitimidade ao desenvolvimento da Tecnologia Assistiva no 

Brasil. Ajudas Técnicas é o termo anteriormente utilizado para o que hoje se convencionou 

designar Tecnologia Assistiva. 

Diante desta perspectiva, em 2008, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, tratado da Organização das Nações Unidas (ONU), segundo Brasil (2009; 

2008b), colocou o tema das pessoas com deficiência na agenda global na perspectiva dos 

Direitos Humanos, com vistas para orientação e cobrança dos governos nacionais as ações 

que transforme as vidas dessa clientela com o processo de inclusão à sociedade. O Brasil por 

sua vez incorporou a Convenção em sua Constituição. Esse documento propõe a realização e 

promoção de pesquisa e o desenvolvimento de produtos, serviços, equipamentos e instalações 

com desenho universal, destinados a atender as necessidades específicas de pessoas com 

deficiência; apresenta normas destinadas ao acesso destas pessoas à educação em seus 50 

artigos. 

Neste parâmetro, em 17 de novembro de 2011 de acordo com CTI (2014) e a Portaria 

do MCTI nº139 (2012), a Presidenta da República instituiu através do Decreto n.º 7.612, o 

Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Plano Viver sem Limite, que tem a 

finalidade de promover, por meio da integração e articulação de políticas, programas e ações, 

o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência. Na área de Ciência, 

Tecnologia e Inovação, o Plano Viver sem Limite previu a criação do Centro Nacional de 

Referência em Tecnologia Assistiva – CNRTA, instituído através da Portaria MCTI n.º 139, 

de 23 de fevereiro de 2012, na forma de uma rede cooperativa de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação. A estratégia adotada pelo MCTI/SECIS para a promoção da pesquisa, 

desenvolvimento e inovação em Tecnologia Assistiva prevê a criação de uma rede de Núcleos 

de Tecnologia Assistiva coordenada pelo Centro Nacional de Referência em Tecnologia 

Assistiva. 
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2.2.3 Tecnologia Assistiva: Pesquisas e Conceito 

As pesquisas do ITS/Brasil (2012, p.08) mostram que “os estudos e análises referentes 

aos processos de pesquisa e desenvolvimento na área da Tecnologia Assistiva no Brasil ainda 

são bastante escassos. Raros mesmo”:  

A escassez desses estudos acarreta, como uma de suas consequências mais 

importantes, grandes dificuldades para a definição e formatação de políticas 

públicas nessa área e para a configuração adequada de iniciativas de apoio e 

fomento a projetos com esse foco. Nos dias de hoje, qualquer estudo sobre o 

conjunto de projetos de Tecnologia Assistiva (TA) em desenvolvimento no 

país torna-se necessariamente parcial e provisório; e deve ser constantemente 

renovado e atualizado, principalmente em função da alta mobilidade dos 

dados disponíveis, causada pela crescente demanda e interesse nessa área, e 

também pelos constantes e acelerados avanços tecnológicos que ocorrem na 

atualidade (p. 08). 

“A partir de uma nova cosmovisão inclusiva em evidência: além de questionar seus 

mecanismos de segregação, permite vislumbrar novos caminhos de inclusão social de todas as 

pessoas, entre as quais, as pessoas com deficiência e pessoas idosas, que são o principal alvo 

da TA” comenta Brasil (2012 p.08). Em anos antes, este mesmo autor (2008a) diz que “A 

abrangência do conceito garante que TA não se restringe somente a recursos em sala de aula, 

mas estende-se a todos os ambientes da escola, propiciando o acesso e a participação efetiva 

de todos os alunos e durante todo o tempo”. 

Diante desta perspectiva, o governo brasileiro (2008a) defende a aproximação e troca 

de experiência entre o ITS e a instituição não governamental Obras Sociais Irmã Dulce - onde 

é desenvolvido o Programa Informática, Educação e Necessidades Especiais (InfoEsp), 

coordenado pelo professor Teófilo Galvão Filho -  porque foi e está sendo importante e 

intensifica, por um lado, na luta para fortalecer a presença da Tecnologia Social no cenário de 

produção de Ciência Tecnologia e Inovação do país, articulada pelo Fórum Brasileiro de 

Tecnologia Social e Inovação.  

Ainda com relação à pesquisa em TA, o Centro de Tecnologia de Informação CTI 

(2014), diz que o Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva (CNRTA) é uma 

ação da Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social (SECIS). Como ponto 

central da ação o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer tem como missão, a 

tarefa de articular nacionalmente uma rede cooperativa de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação na área de Tecnologia Assistiva.  
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O CTI (2014) relata ainda que este centro foi instituído mediante a Portaria 139 do 

MCTI, de 23 de fevereiro de 2012, está sendo implementado de acordo com as diretrizes 

estabelecidas pela SECIS, os conceitos nos quais ele é baseado vêm sendo pensados há vários 

anos pelo MCTI a partir de estudos financiados pelo CNPq, em particular aqueles realizados 

pelo ITS BRASIL. O CNRTA nasce em 2012 para possibilitar a interação entre as várias 

iniciativas e práticas no campo da Tecnologia Assistiva, desenvolvidas tanto pelos setores 

acadêmico e produtivo, quanto por entidades especializadas no atendimento a pessoas com 

deficiências e órgãos governamentais. Este trabalho contribuirá, também, para o cumprimento 

da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência ocorrida em 

2008.  

Portanto, a criação do CNRTA (CTI, 2014) visa produzir, em médio prazo, um grande 

impacto no cotidiano daqueles que possuem alguma deficiência, visto que a Tecnologia 

Assistiva fornece a eles recursos para que tenham equiparação de oportunidades em múltiplas 

esferas da vida. De fato, esta tecnologia constitui produtos, estratégias, metodologias e 

serviços que visam prover às pessoas com deficiência uma maior autonomia com menos 

barreiras para sua inclusão na sociedade brasileira. A consolidação de uma rede capaz de 

fortalecer as ações pertinentes à Tecnologia Assistiva estabelece as circunstâncias favoráveis 

para a construção de uma sociedade verdadeiramente inclusiva, pautada em parâmetros 

ligados à acessibilidade. 

Presume-se que a demanda dessa tecnologia tem aumentado devido à inserção da 

pessoa com surdez e cegueira nos mais variados espaços sociais, ocorrendo à inclusão social, 

possibilitando a interação nos contextos sociais onde estão inseridos:  

A visão da deficiência como um problema individual perdurou por muito 

tempo, transferindo à pessoa a responsabilidade de “mudar” ou “adaptar-se” 

para viver em sociedade, começou a ser questionada a partir da década de 

60. E, pouco a pouco, a deficiência passou a ser entendida a partir da 

interação das pessoas com o contexto em que vivem (BRASIL, 2008a). 

Para Brasil (2009) o Comitê de Ajudas Técnicas (CAT) conceitua e propõe uma 

terminologia adequada; pesquisa e determina classificações e modelos para os sistemas de 

prestação de serviços em Tecnologia Assistiva (TA). Para formular as bases conceituais de 

TA foi realizado um levantamento e revisão de literatura, utilizando três termos de referência: 

Ajudas Técnicas, Tecnologia Assistiva e Tecnologia de Apoio; constatou-se que estes três 

termos são utilizados em diferentes países que utilizam a língua inglesa, o espanhol e o 

português de Portugal, respectivamente. 
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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, 2009). 

A Norma Internacional – ISO 9000 e a Organização Mundial da Saúde - OMS 

(BRASIL, 2008a) conceitua as Ajudas Técnicas ou Tecnologias Assitivas (TA) como 

qualquer produto, instrumento, estratégia, serviço e prática, que pode ser utilizado por pessoas 

com deficiência e pessoas idosas, especialmente produzido ou geralmente disponível para 

prevenir, compensar, aliviar ou neutralizar uma deficiência, incapacidade ou desvantagem e 

melhorar a autonomia e a qualidade de vida dos indivíduos. 

 

2.2.4 Instituições que estão envolvidas com pesquisa e desenvolvimento de 

produtos em Tecnologia Assistiva 

 Classificação 05 do ISO 9000 - Ajudas Técnicas para o treino e 

aprendizagem de capacidades. (Ajudas técnicas concebidas para melhorar as 

capacidades físicas, mentais e habilidades sociais da pessoa. Dispositivos que têm 

função diferente do treinamento/aprendizado, mas que podem ser utilizados para 

treino deverão ser incluídos na classe que abrange a sua principal função). 

 Classificação 22 do ISO 9000 - Ajudas Técnicas para a Comunicação, 

Informação e Sinalização. (Incluem-se ajudas para leitura, escrita, telefone e 

sistemas de alarme). 

Pode ser visto na tabela 2 e 3 que as instituições federais a partir da Pesquisa Nacional 

em Tecnologia Assistiva já pesquisam ou desenvolvem TA para auxiliar ao deficiente nas 

diversas áreas do conhecimento, corroborando com a principal função da universidade que é 

solucionar os problemas existentes na sociedade, melhorando a qualidade de vida do cidadão.  
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Tabela 2 - Instituições Federais que pesquisam ou desenvolvem TA para treino e aprendizagem 

de capacidades para cegueira e surdez. 

 

Centro de Pesquisas Renato Archer - Cenpra 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Bento Gonçalves  

Centro Federal de Educação Tecnológica de Roraima CEFET-RR  

FENEIS - Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos  

Instituto Fernandes Figueira - FIOCRUZ 

Museu Paraense Emílio Goeldi 

Ruth Emilia Nogueira Loch 

Universidade de Brasília - UNB  

Universidade de Brasília/PPNE  

Universidade Federal de Alagoas - UFAL  

Universidade Federal de Campina Grande – UFCG 

Universidade Federal de Goiás - UFG 

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG / Escola de Enfermagem 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC 

Universidade Federal de Santa Catarina - (Laboratório de Experimentação Remota)  

Universidade Federal de Santa Maria - UFSM 

Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP  

Universidade Federal de Viçosa – UFV 

Universidade Federal do Paraná - UFPR 

Universidade Federal do Piauí - UFPI 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) - Instituto de Bioquímica Médica 

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ / Núcleo de Computação Eletrônica  

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ/Instituto de Psicologia 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN / Departamento de Fisioterapia 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS  

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS  

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UFPR 

Fonte: CTI/CNRTA 

*Elaboração própria e editada a partir dos dados no CNRTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=856
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=210
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=83
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=280
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=129
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=232
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=1592
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=454
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=793
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=974
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=265
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=194
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=862
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=310
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=752
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=457
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=397
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=998
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=538
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=788
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=665
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=982
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=651
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=767
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=527
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=82
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=643
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=614
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Tabela 3 - Instituições Federais que pesquisam e desenvolvem TA para comunicação, 

informação e sinalização para cegueira e surdez. 

 

Centro de Pesquisas Renato Archer - Cenpra 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Bento Gonçalves 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Roraima CEFET-RR  

FENEIS - Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos  

Laboratório de Acessibilidade Integrada - LAI  

Laboratório de Robótica Inteligente - LRI 

Ruth Emilia Nogueira Loch 

Universidade de Brasília - UNB  

Universidade de Brasília/PPNE  

Universidade Federal de Alagoas - UFAL  

Universidade Federal de Campina Grande – UFCG 

Universidade Federal de Goiás - UFG 

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC 

Universidade Federal de Santa Maria - UFSM 

Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP  

Universidade Federal de Viçosa – UFV 

Universidade Federal do Espírito Santo - UFES  

Universidade Federal do Espírito Santo - UFES / Departamento de Informática, Laboratório de 

Computação de Alto Desempenho  

Universidade Federal do Piauí - UFPI 

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ / Núcleo de Computação Eletrônica  

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ/Instituto de Psicologia 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS / Laboratório de Processamento de Sinais e 

Imagens, Departamento de Engenharia Elétrica 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR 

Fonte: CTI/CNRTA 

Elaboração própria e editada a partir dos dados no CNRTA 

 

Na figura 2 mostra como estão distribuídos os núcleos de Tecnologia Assistiva nas 

instituições e institutos federais em todas as regiões do Brasil. Os Núcleos, obrigatoriamente 

de natureza multidisciplinar, deverão agregar grupos de pesquisa da mesma instituição ou de 

instituições diversas que estejam interessados em realizar projetos de pesquisa, 

desenvolvimento ou inovação voltados para a melhoria da qualidade de vida de pessoas com 

deficiência. A execução da Política de fomento a projetos de Tecnologia Assistiva do 

MCTI/SECIS (CTI, 2014) deverá ocorrer através do financiamento das atividades dos 

Núcleos de Tecnologia Assistiva. 

 

 

http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=856
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=210
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=83
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=280
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=117
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=566
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=1592
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=760
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=793
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=408
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=265
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=194
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=862
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=818
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=397
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=998
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=538
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=766
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=236
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=236
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=665
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=651
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=767
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=97
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=97
http://pesquisa.assistiva.org.br/ta.php?mdl=pesquisa2&arq=todopublico&id=614
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Figura 2 - Núcleos de pesquisa em Tecnologia Assistiva 

Distribuição dos Núcleos de Pesquisa pelo território Nacional 

 

 

Região Norte 

01. UFRR - Universidade Federal de Roraima - Boa vista/RR 

02. IFAM - Instituto Federal do Amazonas - Manaus/AM 

03. UEA - Universidade do Estado do Amazonas - Manaus/AM 

04. UEPA - Universidade Estadual do Pará - Belém/PA 

05. IFAP - Instituto Federal do Amapá - Macapá/AP 

06. IFPA - Instituto Federal do Pará - Belém/PA 

 

Região Nordeste 

07. IFCE - Instituto Federal do Ceará - Fortaleza/CE 
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08. UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Natal/RN 

09. UFPB - Universidade Federal da Paraíba - João Pessoa/PB 

10. UFS - Universidade Federal de Sergipe - São Cristovão 

11. UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - Cruz das Almas/BA 

Região Centro Oeste 

12. UNB - Universidade de Brasília - Brasília/DF 

13. IFB - Instituto Federal de Brasília - Brasília/DF 

14. UFG - Universidade Federal de Goiás - Goiânia/GO 

15. UFGD - Universidade Federal da Grande Dourados 

Região Sudeste 

16. UFU - Universidade Federal de Uberlândia - Uberlândia/MG 

17. UNIFAL - Universidade Federal de Alfenas - Alfenas/MG 

18. UFSJ - Universidade Federal de São João Del Rei - São João Del Rei/MG 

19. UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais - Belo Horizonte/MG 

20. IFES - Instituto Federal do Espírito Santo - Vitória/ES 

21. UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo -São Paulo/SP 

22. UFABC - Universidade Federal do ABC - Santo André/SP 

23. INT - Instituto Nacional de Tecnologia - Rio de Janeiro /RJ 

Região Sul 

24. UFPR - Universidade Federal do Paraná - Curitiba/PR 

25. IFPR - Instituto Federal do Paraná - Curitiba/PR 

26. UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Curitiba/PR 

27. IFSC - Instituto Federal de Santa Catarina - Araranguá/SC 

28. UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Porto Alegre/RS 

29. IFRS - Instituto Federal do Rio Grande do Sul - Bento Gonçalves/RS 

Fonte: CNRTA 

 

No que concerne a Universidade Federal de Sergipe, conforme Nunes et al (2014) o 

núcleo foi selecionado pela Portaria Interministerial CGU/MF/MP Nº 507, de 24 de novembro 

de 2011. Nesta instituição, o Projeto SIIRIUS está em desenvolvimento e encontra-se em uma 

das linhas de pesquisa, desenvolvimento e extensão contemplados pelo Núcleo de Tecnologia 

Assistiva da Universidade Federal de Sergipe, criado sob vínculo do MCTI - Secretaria de 

Ciência e Tecnologia para Inclusão Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(SECIS/MCTI), no âmbito da Ação Orçamentária 8976 - Apoio a Projetos de Tecnologias 

Social e Assistiva, do Programa 2021 - Ciência, Tecnologia e Inovação, do Plano Plurianual 

2012-2015 (em consonância ao Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - 

Plano Viver sem Limite, instituído pelo Decreto Nº 7.612/2011). Os autores mencionam que 

em Sergipe, as responsáveis pela equipe de trabalho do SIIRIUS são as professoras Maria 
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Augusta S. N. Nunes e Josimari DeSantana, o site que disponibiliza mais informações sobre o 

projeto é http://siirius.ufs.br/. 

 

2.3 CLASSIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA ASSISTIVA: ISO 9000  

“No Brasil, as expressões “Tecnologia Assistiva”, “Ajudas Técnicas” e “Tecnologia 

de Apoio” são utilizadas mais frequentemente como se fossem sinônimos” (BRASIL, 2012 

p.17). A ISO 9999 (2007) classifica a Tecnologia Assistiva nas seguintes áreas: 

 04 – Produto de apoio para tratamento clínico individual: Incluem-se os 

produtos de apoio destinados a melhorar, monitorizar ou manter a condição 

clínica da pessoa Excluem-se os produtos de apoio de uso exclusivo por 

profissionais de saúde. 

 05 - Produtos de apoio para treino de competências: Incluem-se, p. ex., 

dispositivos concebidos para melhorar as capacidades físicas, mentais e sociais 

Dispositivos cuja função principal não é o treino, mas que possam também ser 

utilizados para treino, deverão ser incluídos na classe que abrange a sua função 

principal. 

 06 - Órteses e próteses: Ortóteses ou dispositivos ortóticos são dispositivos 

aplicados externamente para modificar as características estruturais e 

funcionais dos sistemas neuromuscular e esquelético Próteses ou dispositivos 

protésicos são dispositivos aplicados externamente para substituir total ou 

parcialmente uma parte do corpo ausente ou com alteração da estrutura 

Incluem-se, p. ex., as ortóteses e próteses externas acionadas pelo corpo ou por 

uma fonte de energia externa, próteses cosméticas e calçado ortopédico 

Excluem-se as endopróteses, que não fazem parte da presente Norma 

Internacional. 

 09 - Produtos de apoio para cuidados pessoais e proteção: Incluem-se, p. 

ex., produtos de apoio para vestir e despir, para proteção do corpo, higiene 

pessoal, traqueostomia, ostomia e incontinência, para medir as propriedades 

físicas e fisiológicas do ser humano e para as atividades sexuais. 

 12 - Produtos de apoio para a mobilidade pessoal: Ortóteses e próteses, ver 

06. Produtos de apoio para levantar e transportar, ver 24 36. Veículos de 



36 

transporte industrial, ver 24 39. Tapetes transportadores, ver 24 42. Guindastes, 

ver 24 45. 

 15 - Produtos de apoio para atividades domésticas: Incluem-se, p. ex., 

produtos de apoio para comer e beber. 

 18 - Mobiliário e adaptações para habitação e outros edifícios: Incluem-se, 

p. ex., mobiliário (com ou sem rodízios) para descanso e/ou trabalho e 

acessórios para mobiliário e produtos de apoio e instalações para adaptações de 

edificios residenciais, de formação e educação. Sistemas de rodízios, ver 24 36 

06. Produtos de apoio para melhorar o ambiente, ver 27 03. 

 22 - Produtos de apoio para comunicação e informação: Dispositivos para 

ajudar a pessoa a receber, enviar, produzir e/ou processar informação em 

diferentes formatos Estão incluídos, p. ex., dispositivos para ver, ouvir, ler, 

escrever, telefonar, sinalizar, avisar e tecnologia de informação. 

 24 - Produtos de apoio para manuseamento de objetos e dispositivos:  

 27 - Produtos de apoio para melhoria do ambiente, máquinas e 

ferramentas: Dispositivos e equipamento para ajudar a melhorar o ambiente 

pessoal na vida diária, ferramentas manuais e máquinas motorizadas Exclui-se 

o equipamento utilizado para melhorar o ambiente global. 

 30 - Produtos de apoio para atividades recreativas: Dispositivos destinados 

a jogos, hobbies, desportos e outras atividades de lazer.  

Neste cenário de criação de tecnologias que garantam a acessibilidade, a 

comunicação alternativa e ampliada (CAA) tem contribuído para facilitar e 

efetivar a comunicação das pessoas com ausência ou prejuízo da fala. A 

comunicação alternativa envolve o uso de gestos manuais, expressões faciais 

e corporais, símbolos gráficos, fotografias, gravuras, desenhos, linguagem 

alfabética e ainda objetos reais, miniaturas, voz digitalizada, dentre outros, 

como meio de efetuar a comunicação face a face de indivíduos incapazes de 

usar a linguagem oral. Ela é considerada como uma área que se propõe a 

compensar temporária ou permanentemente a dificuldade do indivíduo em se 

comunicar (ITS, 2008a). 

Para esse estudo, destacam-se principalmente as Classes 05 e 22, pois no âmbito 

educacional busca-se a eliminação de obstáculos que impossibilite o acesso e a permanência 

no ensino superior e essas classes são imprescindíveis no processo de ensino-aprendizagem. 

 

 



37 

2.3.1 Produtos de Tecnologia Assistiva Comercializados no Brasil: Surdez e 

Cegueira 

O Catálogo Nacional de Produtos de Tecnologia Assistiva (TA) é resultado da 

iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, através da Secretaria de Ciência e 

Tecnologia para Inclusão Social (MCT/SECIS), desenvolvido e realizado em parceria com o 

Instituto de Tecnologia Social (ITS/BRASIL) (MCTI, 2014). Sendo assim, o Catálogo para o 

MCTI (2014) é um serviço de informação de produtos Tecnologia Assistiva, do 

MCTI/SECIS, lançado como parte do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

Viver sem Limite. Ainda para este Ministério, o Catálogo é um produto articulado de forma 

integrada com as ações do Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva. Este autor 

ressalta ainda que, faz parte da Aliança Internacional de Provedores de Informação em TA, 

que trabalha em conjunto para o avanço do padrão desses serviços.  

De acordo ainda com o MCTI (2014), o Catálogo consiste numa ferramenta web que 

possibilita a realização de buscas sobre os produtos de Tecnologia Assistiva fabricados ou 

distribuídos no Brasil. Ele tem como missão oferecer informações sobre os produtos de TA 

(ajudas técnicas ou produtos de apoio) que podem contribuir para maior autonomia e 

qualidade de vida das pessoas com deficiência e idosas. Dessa forma, o autor defende que o 

Catálogo Nacional de Produtos de Tecnologia Assistiva responde a uma necessidade social; 

as pessoas com deficiência e idosas, assim como suas famílias, os profissionais da 

reabilitação, as organizações da sociedade civil e os órgãos públicos que prestam serviços 

para as pessoas com deficiência e idosas precisam de informações sobre os produtos de TA 

existentes no Brasil. 

No Catálogo Nacional de Produtos de Tecnologia Assistiva do Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação podem ser encontrados produtos em TA para comercialização. Estes 

estão registrados nas tabelas abaixo com vistas para aplicabilidade desse estudo. As classes do 

ISO 9999 (2007) mais apropriadas para a temática, a princípio, são as Classes 05 e 22 porque 

visam principalmente à melhoria das capacidades mentais e sociais e a comunicação e a 

informação da pessoa com surdez e cegueira.  

No tocante, as Classes analisadas neste Catálogo estão intrinsicamente relacionadas 

com as bases para a educação no processo de ensino e aprendizagem com foco para o ensino 

superior; os recursos em TA disponibilizados nesta ferramenta web podem auxiliar o aluno 

com surdez e/ou cegueira de nível superior em seus conhecimentos básicos adquiridos 

anteriormente, a seguir nas tabelas 4 e 5. Pode ocorrer que alguns produtos estejam também 
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em outra Classe, no entanto, o foco desta pesquisa são produtos que possam auxiliar no 

processo de ensino-aprendizagem, ou seja, a utilidade e usabilidade do produto. 

 

Tabela 4: Produtos de TA para pessoa com surdez com aplicabilidade para o ensino superior 

 

Tecnologia 

Assistiva 
Características 

ISO 

9000 
Fabricante Empresa Distribuidor 

Vocalizador 

MACAW 5M 

 

Expressa sentimentos, 

desejos e pensamentos 

através de uma 

mensagem pré-gravada 

222109 
Zygo 

Industries 

Espaço 

Vitalidade 

Espaço 

Vitalidade 

OCR - 

Kurzweil 

1000 

Software de leitura de 

texto na web 
223315 - - 

Tecassistiva 

Tecnologia 

 

Mesa 

Educativa 

Multisensoria

l 

Ensino de LP, Mat. 

Ing. E Esp. 
223303 - 

Positivo 

Informática 

Positivo 

Informática 

Lousa 

Interativa 

 

Sistema de Quadro 

Interativo 

 

222103 

SMART 

Tecnologie

s ULC 

SMART 

Tecnologie

s 

SMART 

Tecnologies 

VPAD 

 

 

Videofone que 

possibilita a 

comunicação Visual 

em LIBRAS 

Sem 

info. 
- 

Viável 

Brasil 
- 

 

SIVI 

 

Serviço de 

Intermediação por 

Vídeo 

222103 - 
Viável 

Brasil 
- 

 

 

Rybená WEB 

 

 

 

Tradutor Port/LIBRAS 

para leitura de textos 

da Web 

Sem 

info. 
- 

Centro de 

Tecnologia 

de Software 

Ltda.(CTS) 

- 

Acessibilidad

e WEB 

Rybená 

 

 

Converte Página da 

Internet escrito em 

Português em LIBRAS 

 

223903 - CTS - 

Fonte: MCTI 

Elaboração própria com base nas informações do Portal Nacional de Tecnologia Assistiva 
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Tabela 5: Produtos de TA para pessoa com cegueira com aplicabilidade para o ensino superior 

 

Tecnologia 

Assistiva 
Características 

ISO 

9000 
Fabricante Empresa Distribuidor 

 

*Impressora 

Braille Index 

Basic-D 

 

Impressão de texto em 

Braille 
223903 

Tecassistiva-

TECA 
TECA TECA 

Leitor 

Autônomo- 

Poet Compact 

Lê textos em voz, em 

português 
223003 BAUM TECA TECA 

Linha Braille 

40 Células – 

Supervario 40 

Lê e Edita documentos 221215 BAUM TECA TECA 

Máquina de 

Relevos 

Táteis – Zy 

Fuse 

Impressora para 

desenhos em relevo 
223906 

Zychem 

Ltda 
TECA TECA 

*Mesa de 

relevos Táteis 
Cria diagramas táteis 221206 

Touch 

Graphics 
TECA TECA 

*Calculadora 

falante 

 

Calcula valores nas 

operações básicas 
221506 - 

Laratec- 

Laramara 
- 

*Displey 

Braille 

 

Exibe dinamicamente 

em Braille a 

informação da tela 

223603 - 
Laratec – 

Laramara 
- 

 

*Máquina 

Braille- 

Tratapoint 

 

 

 

Com teclado que 

requer pouca força 

.221215 Svec Spol 
Laratec –

Laramara 
- 

Régua Braille 
Régua de plástico com 

marcações em Braille 
270603 

Bengala 

Branca 

Bengala 

Branca 
- 

*MicroPower 

Virtual 

Vision 6.0 

Leitor de Telas em 

ambientes 

computacionais 

223003 MicroPower MicroPower 
MicroPowe

r 

Open Book 

Converte materiais 

impressos em imagens 

digitais 

223003 
Freedom 

Scientific 
Laratec Laratec 

Teclado 

Braille 
Teclado adaptado 223603 - 

Civiam 

Brasil 

Civiam 

Brasil 

Guia de 

assinatura 

Dispositivo para apoiar 

na posição correta 
221209 - 

Civiam 

Brasil 

Civiam 

Brasil 

Sorobã 

Em relevo para 

Aprendizagem de 

cálculo 

051503 
 

Papelaria 

Camargos 

Papelaria 

Camargos 

Pronto 
Computador Braille 

Portátil em português 
223306 - - TECA 

*Reglete e Escrita manual Braille 221212 Bengala Bengala Bengala 
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Punção Branca Branca Branca 

Papel para 

Alto Relevo 

Papel para produção 

de imagem em alto 

relevo 

221218 

Repro-

Tronics 

Inc. 

Bengala 

Branca 

Bengala 

Branca 

PAC Mate 

TM BX400 
Agenda Braille 223306 

Freedom 

Scientific 

Bengala 

Branca 

Bengala 

Branca 

Kit Desenho 

Brialle 

Para desenho 

geométrico 
301815 

Bengala 

Branca 

Bengala 

Branca 
- 

AudioLivro 
Livros falados e 

gravados 
223003 

Audioteca 

Sal & Luz 

Audioteca 

Sal & Luz 

Audioteca 

Sal & Luz 

BrasilLinux 

Dos Vox 

Sistema operacional 

de sintetizados de 

voz para PC 

221821 - - - 

Sibelius 

Speaking 

Software paras 

composição de 

música 

221821 
 

Tecnovisão 
Tecnovisã

o 

Goodfeel 

Tradutor 

para Braille 

Software para grafia 

Braille musical 
223003 

Dancing 

Dots 
Tecnovisão 

Tecnovisã

o 

Cubaritmo 

Permite a aquisição 

de competências 

gráficas aritméticas 

sem o uso de papel 

051503 

RNIB – 

Royal 

National 

Institute 

Tecnovisão 
Tecnovisã

o 

Livro de 

Mapas 

Táteis 

Mapas 051815 
 

Tecnovisão 
Tecnovisã

o 

Globo 

Terrestre 

Adaptado 

Mapa Mundi Político 

em alto Relevo 
123915 

Bengala 

Branca 

Bengala 

Branca 
- 

Fonte: MCTI 

Elaboração própria com base nas informações do Portal Nacional de Tecnologia Assistiva 

*Este produto representa todos com a mesma função. 

 

2.4 INOVAÇÃO: Design Universal – Uma Proposta para a Tecnologia Assistiva 

No mercado atual, a abertura econômica, o processo de privatização e de 

internacionalização das empresas fez com que fatores como a capacitação tecnológica, a 

atividade de P&D e o grau de inovação tecnológica se tornassem essenciais para as empresas 

que quisessem competir. Nessa perspectiva, são novas demandas, novos clientes, novos 

produtos, novos processos, novas técnicas de gestão, novos mercados etc. A mudança, à 

incorporação do “novo”, ao ineditismo, à necessidade de se adaptar está intrínseca no 

contexto contemporâneo de mercado. Com isto, as empresas se agarram cada vez mais aos 

potenciais da inovação (GURGEL, 2006). 
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Autores clássicos que abordam o tema como Schumpeter (1988), defende que a 

inovação é um conjunto de novas funções evolutivas que alteram os métodos de produção, 

criando novas formas de organização do trabalho e, ao produzir novas mercadorias, possibilita 

a abertura de novos mercados através da criação de novos usos e consumos. O autor diz ainda 

que, a inovação pressupõe a entrada de cinco novos fatores: a introdução de um novo produto, 

a introdução de um novo método de produção, a abertura de um novo mercado, a conquista de 

uma nova fonte de fornecimento de matéria, e a consumação de uma nova forma de 

organização de uma indústria. 

Ainda referenciando autores consagrados, Porter (1985) assevera que a inovação é um 

conjunto de melhorias na tecnologia ou maneiras de fazer as coisas. Com relação às causas da 

inovação, Porter diz que se destacam as novas tecnologias, as novas necessidades do 

comprador, o aparecimento de um novo segmento de indústria, os custos e oportunidades 

oscilantes de insumos ou ainda mudanças nos regulamentos governamentais. 

O Manual Oslo define inovação como a aplicação do conhecimento no 

desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços, ou na melhoria destes, que gere 

valor social, econômico ou diferencial competitivo. O IBGE (2003) também conceitua 

inovação neste momento contemporâneo, sendo a implementação de produtos: bens e serviços 

ou processos tecnologicamente novos ou superficialmente aprimorados inovação ocorre 

quando o produto é introduzido no mercado ou quando o processo passa a ser operado pela 

empresa, o produto não precisa ser novo no mercado. 

A divisão entre produto e processo, ainda segundo o IBGE está indicada a seguir: 

 Inovação de produto diz respeito a um produto cujas características 

fundamentais- especificações técnicas, usos pretendidos, software ou outro 

componente imaterial incorporado - diferem significativamente de todos os produtos 

previamente produzidos pela empresa. A inovação de produto pode ser progressiva, 

através de um significativo aperfeiçoamento tecnológico de um produto previamente 

existente, cujo desempenho foi superficialmente aumentado ou aprimorado. 

 Inovação de processo se refere a um processo tecnologicamente novo 

ou substancialmente aprimorado, que envolve a introdução de uma nova tecnologia de 

produção ou aperfeiçoada significativamente. Estes novos métodos podem envolver 

mudanças nas máquinas e equipamentos ou na organização produtiva - desde que 

acompanhadas de mudanças na tecnologia de transformação do produto. Essa 
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inovação tem como objetivo a produção de produtos tecnologicamente novos ou 

substancialmente aprimorados que não possam utilizar os processos previamente 

existentes, ou, simplesmente aumentar a eficiência da produção dos produtos já 

existentes. 

A inovação causa ainda, de acordo com o IBGE, quanto ao efeito ou impacto: 

Inovação radical - desenvolvimento de um novo produto, processo ou forma de organização 

da produção inteiramente nova, inédita para a empresa. Tais inovações podem originar novas 

empresas, setores, bens e serviços; e ainda significar redução de custos e aperfeiçoamentos em 

produtos existentes. Normalmente estão atreladas a um alto incremental de desenvolvimento 

tecnológico. Inovação incremental - introdução de qualquer tipo de melhoria em um 

produto, processo ou na organização da produção, sem alteração substancial na estrutura 

industrial, podendo gerar maior eficiência, aumento da produtividade e da qualidade, redução 

de custos e ampliação das aplicações de um produto ou processo. 

No caso deste estudo, a inovação pode ser de produto e também de processo, pois 

estão sendo inseridos no mercado produtos em TA que tanto diferem dos já existentes como 

existem muitos que já foram aprimorados. Com relação ao impacto que o produto pode causar 

na inovação, este pode ser radical e incremental, visto que, como já foi dito, surgiram e estão 

por virem novos produtos em TA e novas adaptações. 

O processo de tornar a acessibilidade aos cursos para todo e quaisquer alunos, quer 

sejam alunos portadores ou não de deficiências, quer sejam para diferentes estilos de 

aprendizagem ou quaisquer outras características que diferenciem os indivíduos chama-se de 

design universal (MARTINS, SILVA e TONIETTO, 2013). Design universal teve seu 

conceito primeiramente desenvolvido pela Universidade Estadual da Carolina do Norte no 

ano de 1997 e diz respeito ao processo de desenvolvimento de produtos e serviços que sejam 

acessíveis a todas as pessoas sem que haja a necessidade de adaptações ou customizações 

(ANDERS, FECHTNER, 1992). Junto ao conceito, foram desenvolvidos sete princípios, os 

quais, quando aplicados permitem a concretização do conceito de acordo com MCGUIRE, 

SCOTT, SHAW (2004): 

 1. Equidade de uso: O design do produto ou serviço é aplicado pra 

pessoas com diferentes habilidades.  

 2. Flexibilidade de uso: O design do produto ou serviço suporta uma 

variedade de preferências e habilidades.  
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 3. Uso simples e intuitivo: O uso do produto ou serviço é de fácil 

entendimento, não se fazem necessárias experiências anteriores de uso, conhecimentos 

prévios, habilidades linguísticas ou altos graus de concentração.  

 4. Informação de uso acessível: Todas as informações relativas ao uso 

do produto ou serviço são de fácil acesso.  

 5. Tolerância ao erro: O produto ou serviço permite rever ações, assim 

como não gera consequências adversas de ações acidentais ou não intencionais.  

 6. Baixo esforço físico: Uso do produto ou serviço é confortável, não 

gerando fadiga. 

 7. Tamanho e Espaço: Necessários para o uso; são adequados a 

qualquer indivíduo. 

A aplicação do conceito de Design Universal na área da educação, principalmente os 

seus princípios, podem ser amplamente utilizados no processo de criação de ferramentas 

universais para que tornem acessíveis conteúdos desenvolvidos em sala de aula, quer seja 

virtual ou presencial, a todos os alunos, independentemente da existência de deficiências ou 

não. (BOWE, 2000). 

MARTINS, SILVA e TONIETTO (2013) propõem que para o desenvolvimento de 

Tecnologia Assistiva deve-se ter o foco de todo o processo nos princípios do Design 

Universal e que é fundamental ter como direcionadores a legislação pertinente, os padrões 

universais existentes (Braile, Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, etc.), assim como os 

padrões institucionais (expostos nos documentos oficiais da instituição – Plano de 

Desenvolvimento Institucional e Projeto Pedagógico Institucional).  

 

2.5 PROSPECCÃO TECNOLÓGICA: Patentes 

O termo prospecção possui dois sentidos gerais. O primeiro é o sentido de busca de 

algo, no momento presente. É a busca de conhecimentos, a busca de indícios, a busca de 

oportunidades ou ameaças. O segundo sentido da palavra prospecção é o sentido de antevisão, 

isto é, procurar ver antecipadamente aquilo que poderá acontecer no futuro. Então, pode-se 

dizer que prospecção possui um foco no presente e um foco no futuro (FREITAS & 

OLIVEIRA, 2013). 
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No entendimento de Popper (2012) a prospecção é um processo sistemático, 

participativo, prospectivo e orientado para as políticas que, com o apoio de abordagens de 

monitoramento do ambiente, destina-se a engajar ativamente os principais interessados, em 

uma ampla gama de atividades "antecipando, recomendando e transformando" futuros 

"tecnológicos, econômicos, ambientais, políticos, sociais e éticos" (POPPER, 2012). 

Quintella et al (2011) enriquece ainda mais, quando diz que através da Prospecção 

Tecnológica são levantadas todas as tecnologias existentes, identificando o estágio de 

maturidade da tecnologia em questão e como ela se insere na sociedade; também podem ser 

levantados os inventores que pesquisam o mesmo tema, países de origem das patentes, países 

onde ocorreram os depósitos, principais empresas depositantes e a classificação dos 

depositantes das patentes, entre outros dados. 

Uma das grandes vantagens do uso de patentes como fonte de informação de acordo 

com Alencar (2008) é o fato dessas bases serem padronizadas, o que permite o tratamento 

estatístico dos dados com menor taxa de erro. “As patentes constituem uma das mais antigas 

formas de proteção da propriedade intelectual e, como em todas as formas de proteção da 

propriedade intelectual, a finalidade de um sistema de patentes é incentivar o 

desenvolvimento econômico e tecnológico recompensando a criatividade” 

(WIPO/OMPI/INPI, 2013). 

Contudo, como avaliação do crescimento do número de patentes ao longo do tempo, é 

recomendado utilizar o ano de depósito das patentes. Este é o indicador mais preciso para 

medir a atividade de patenteamento, pois oferece uma visão levemente mais acurada de 

quando a pesquisa ocorreu. Além disso, elimina as diferenças do tempo de publicação entre os 

escritórios de patentes dos diferentes países. A curva de tendência tecnológica permite avaliar 

o volume de patenteamento ao longo do tempo, indicando se a tecnologia está em avanço, 

retrocesso ou estável (WILSON, 1987; CHAN et al, 2001; MARINOVA AND MCALEER, 

2002; ALENCAR, 2008). 

Para Alencar (2008, p. 55), “A análise geográfica identifica os principais países que 

estão participando ativamente no desenvolvimento da tecnologia em estudo. Para tal, utiliza-

se o país de primeiro depósito da patente que, em geral, é o detentor da tecnologia”. Com 

relação à ao detentor de tecnologia Alencar alega que esta análise visa identificar as empresas 

e/ou instituições que depositam as patentes, ou seja, os detentores de tecnologia. 
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Assim, dois autores acentuam (GEORGHIOU,1996; MARTIN, 1997)  que é 

importante destacar a necessidade da prospecção ser sistemática. Os autores apontam que os 

estudos prospectivos são tentativas sistemáticas para observar, em longo prazo, o futuro da 

ciência, da tecnologia, da economia e da sociedade, com o propósito de identificar as 

tecnologias que provavelmente irão produzir consideráveis benefícios econômicos e sociais.  

 

2.5.1 Informação Tecnológica 

A informação é um conhecimento inscrito, sob a forma inscrita oral ou audiovisual, 

comportando um elemento de sentido. As atividades científicas e técnicas são os locais 

apropriados para surgirem o conhecimento científico e técnico. A informação é o sangue da 

ciência, esta não pode se desenvolver e viver sem a informação. A atividade de pesquisa 

constitui a aplicação do raciocínio ao corpo de conhecimentos acumulados ao longo do 

tempo. O processamento desses conhecimentos só se torna possível quando entra em 

circulação, circulação de informações das descobertas científicas e de inovações técnicas (LE 

COADIC, 1996). 

O autor acredita que a pessoa é levada a procurar informação porque existe um 

problema a resolver, um objetivo a atingir, a necessidade de constatar um conhecimento 

insuficiente e inadequado. Aguiar (1991) lembra ainda que a Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Tecnologia (Unesco) desde 1966 tem-se dedicado à coleta de 

dados estatísticos em ciência e tecnologia, os quais publica em seu anuário estatístico a partir 

de 1969. A Unisist II, segundo o autor acima, conferência intergovernamental promovida pela 

Unesco, define:  

A Informação em Ciência e Tecnologia (ICT) é constituída de elementos 

simbólicos utilizados para comunicar o conhecimento científico e técnico, 

independente de seu caráter (numérico, textual, icônico etc.), dos suportes 

materiais, da forma de apresentação. Refere-se tanto à substância ou 

conteúdo dos documentos quanto à sua existência material. Também se 

emprega este termo ICT para designar tanto a mensagem (conteúdo e forma) 

quanto sua comunicação (ação). Quando necessário, distingue-se entre 

informação bruta (fatos, conceitos, representações) e os documentos em que 

se acha registrada. 

 

A informação tecnológica diz respeito a todo conhecimento de natureza técnica, 

econômica, mercadológica, gerencial, social etc. que, por sua aplicação, favoreça o progresso 

na forma de aperfeiçoamento e inovação (Alvares-Osório, 1984; Klintoe, 1981). Com isto, o 

termo Informação em Ciência e Tecnologia é empregada para englobar as informações que, 
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além de cumprirem as funções relacionadas como específicas da informação científica ou da 

informação tecnológica, servem ainda para cumprir e apoiar a atividade de planejamento e 

gestão em ciência e tecnologia: avaliar o resultado do esforço aplicado em atividades 

científicas e tecnológicas e subsidiar a formulação de políticas, diretrizes, planos e programas 

de desenvolvimento científico e tecnológico (AGUIAR, 1991). 

 

2.5.2 Classificação Internacional de Patente 

O Sistema Internacional de Patentes oferece ferramentas para facilitar a localização 

dos documentos patentários. Um dos mais importantes desses instrumentos é o IPC – 

International Patent Classification, traduzido em português para CIP (Classificação 

Internacional de Patentes) um sistema hierarquizado no qual todas as patentes são 

classificadas pelas suas áreas tecnológicas. Apresenta como objetivo inicial o estabelecimento 

de uma ferramenta de busca eficaz para a recuperação de documentos de patentes pelos 

escritórios de propriedade intelectual e demais usuários, a fim de estabelecer a novidade e 

avaliar a atividade inventiva ou não obviedade (incluindo a avaliação do avanço técnico e 

resultados úteis ou utilidades) de divulgações técnicas em pedidos de patente (ALENCAR, 

2008; GARCIA e CHACON, 2008; INPI, 2014). 

O INPI (2014) afirma que esta classificação tem como principais propósitos: (1) um 

instrumento para o arranjo ordenado de documentos de patente a fim de facilitar o acesso às 

informações tecnológicas e legais contidas nos mesmos; (2) uma base para a disseminação 

seletiva de informações a todos os usuários das informações de patentes; (3) uma base para 

investigar o estado da técnica em determinados campos da tecnologia; (4) uma base para a 

elaboração de estatísticas sobre propriedade industrial que permitam a avaliação do 

desenvolvimento tecnológico em diversas áreas. 

O texto da primeira edição da Classificação de acordo com INPI (2014) foi 

estabelecido em conformidade com as disposições da Convenção Europeia sobre a 

Classificação Internacional de Patentes de Invenção de 1954. Em sequência à assinatura do 

Acordo de Estrasburgo, a Classificação Internacional (Europeia) de Patentes de Invenção, que 

havia sido publicado em 01 de setembro de 1968, foi a partir de 24 de março de 1971, 

considerada e referida como a primeira edição da Guia da IPC (2012) página 2 Classificação e 

esteve em vigor até 30 de junho de 1974.  O INPI lembra ainda que a Classificação é revisada 
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periodicamente a fim de melhorar o sistema e levar em consideração o desenvolvimento 

técnico. 

 

2.5.3 Estudos do Futuro  

Dentre alguns dos objetivos do Estudo do Futuro destaca-se para este escrito auxiliar 

as pessoas a examinar e clarificar suas imagens do futuro, ou seja, suas ideias, medos, desejos, 

crenças e preocupações sobre o futuro. Podendo assim, melhorar a qualidade de suas ações. 

No entanto, estas ações dependem de desenvolvimento já ocorrido e das escolhas anteriores. 

Em alguns casos, pensa-se que ao seguir a trilha do motivo das escolhas e suas consequências 

retroativamente, em até centenas de anos, trariam informações importantes sobre a tomada de 

decisão. As escolhas que fazemos agora, entretanto, são usualmente, conectadas com as 

informações disponíveis no momento da tomada de decisão, assim como à imagem de futuro 

que temos.  A Informação e o conhecimento, usados pela sociedade e indivíduos em suas 

escolhas, são parte dependentes de nossa história, cultura, valores, Zeitgeist e o nível pessoal 

de aprendizado, personalidade e experiências do ator (RUBIN, 2005 apud ALENCAR, 2008). 

Um detalhe interessante é que os Estudos do Futuro segundo Alencar (2008), 

atualmente necessitam observar um grande número de perspectivas.  Isto pode ser percebido 

segundo a autora, pelas mudanças sociais aceleradas, profundas e envolvendo escopos cada 

vez mais amplos, pelo fortalecimento das relações e interdependências, pelo aumento da 

complexidade e pela instabilidade socioeconômica, política e ecológica, e pela 

democratização das sociedades. O nosso pensamento futuro para Alencar (2008) é renovado e 

colocado em um sistema complexo de tempo e espaço e é necessário estabelecer uma relação 

nova e cada vez mais próxima com o futuro do que antes. Para a autora, cada vez menos 

tendemos a entender o futuro meramente como uma consequência mecânica do passado e do 

presente. 

No que se refere aos objetivos dos Estudos de Futuro, destaca-se criar e aplicar 

métodos explícitos, sistemáticos e racionais, baseados em observações empíricas da realidade 

e testar rigorosamente a razoabilidade de sua lógica em discussões abertas e debates 

intelectuais; desmistificando o futuro (BELL, 1997). Sobre a terminologia da área, há termos 

diversos, aplicados em diferentes países, e suas traduções muitas vezes causam problemas de 

interpretação. Foresight pode ser o termo mais antigo, uma vez que surgiu em 1932; é o termo 

mais utilizado nos países de língua inglesa, em especial no Reino Unido. Nos últimos anos os 
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demais países europeus vêm adotando também essa terminologia.  No Brasil atualmente 

utiliza-se tanto o termo na língua nativa, Foresight, como Prospectiva ou Prospecção, sendo 

este último mais usual (ALENCAR, 2008). É evidente que a prospecção tecnológica para esta 

autora traz uma sobreposição com os princípios dos Estudos do Futuro.  

Neste estudo considera-se a prospecção como metodologia utilizada, dentro de uma 

abordagem conceitual dos Estudos de Futuro, já que essa abordagem se faz importante 

quando relacionada à formação de recursos humanos em nível de graduação. A metodologia 

proposta é um Estudo de Futuro a partir da prospecção em documentos de patentes 

recuperados em bases de dados reconhecidas mundialmente. Esta pesquisa é baseada no 

pressuposto de que o aumento do interesse por novas tecnologias se refletirá no aumento da 

atividade de P&D e que isso, por sua vez, se refletirá no aumento de depósito de patentes 

(CGEE, 2010). Este aumento é perceptível nos recursos em Tecnologia Assistiva, já que a 

pessoa com surdez e cegueira está sendo vista como mão de obra qualificada para a sociedade 

futura e estes recursos auxiliam em sua formação acadêmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram utilizadas informações quantitativas, as informações dos documentos de 

patentes, por se tratar de evidências; bem como também as qualitativas baseadas nas análises 

das informações quantificadas. Apesar de o estudo prospectivo ser frequentemente 

quantitativo como foi identificada em leituras de estudos especializados, esta pesquisa tem 

uma abordagem qualitativa por se tratar de um Estudo de Futuro, pois busca a habilidade de 

antecipar, criar e gerenciar mudanças, no caso deste estudo no âmbito científico e tecnológico, 

educacional e social. 

Foi realizada uma busca de palavras-chave na Base de Dados da Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (IBICT) do Portal CAPES para levantar pesquisas sobre a 

temática deste estudo proposto. Esta Base é uma interface de busca que facilita o acesso a 

informações sobre Teses e Dissertações defendidas junto aos programas de pós-graduação do 

país a partir de 1987. A ferramenta permite a pesquisa por autor, título e palavra-chave 

(BDTD, 2014). No tocante, foram coletadas as seguintes informações: TA 84 pesquisas; TA 

para pessoa com surdo/surdez, 2; TA para cego/cegueira, 8;  23 Dissertações em Tecnologia 

Portadoras de Futuro; Estudos de Futuro, 3.064 e Tecnologia de Informação e Comunicação 

totalizaram 1.943 Dissertações; Dissertações em Prospecção Tecnológica foram encontradas 

um total de 96. Fazendo combinações na busca avançada com as palavras TA e Estudos de 

Futuro, TA e Prospecção Tecnológica, Estudos de Futuro e Prospecção Tecnológica constatou 

que não foram realizadas Dissertações com esta temática na base de dados pesquisada. 

Na busca de Teses e Dissertações defendidas e disponibilizadas na IBICT, foi 

identificada uma pesquisa que trata também da Tecnologia Assistiva para pessoa com surdez, 

defendida nesta instituição, a Dissertação de Mestrado intitulada de A Tecnologia Assistiva 

Digital na Alfabetização de Crianças Surdas da autora Josilene Souza Lima Barbosa. Esta 

pesquisa traz a investigação acerca das contribuições da Tecnologia Assistiva Digital e nos 

mostra que esta tecnologia pode ser um recurso mediador na construção do conhecimento 

quando existe um planejamento adequado as necessidades educacionais do aluno com surdez, 

despertando o interesse do aluno para novas aprendizagens. 

Com base na busca de Teses e Dissertações com a mesma temática da pesquisa, 

realizou-se primeiramente a revisão de literatura através de uma pesquisa bibliográfica para 

aprofundar o conhecimento acerca da te mática pesquisada e fundamentar os tópicos que 

norteiam esta pesquisa, esta foi processual. Posteriormente, foi feita a seleção das bases dados 

de patentes, já que as patentes são uma fonte de informação única, pois contém informações 
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públicas e detalhadas sobre invenções que podem ser comparadas a outros indicadores e 

prover insights sobre a evolução da tecnologia (WIPO, 2006). Com isto, a pesquisa 

documental, a recuperação dos documentos de patentes, pôde ser realizada. 

 

3.1 Seleção da Bases de Dados e Recuperação dos dados 

Foram escolhidas, a princípio, duas bases de dados com abrangência mundial e com 

intuito de corroborar as informações disponíveis entre as duas bases. Uma base é gratuita, a 

Espacenet – Disponibilizada pelo Escritório Europeu de Patentes (a partir de 1978), 

disponibiliza a busca de patentes depositadas neste escritório, assim como as patentes 

depositadas no Japão (a partir de 1976), e também uma base de dados mundial. Esta base de 

dados foi eleita pela pesquisadora como ferramenta de pesquisa para a recuperação dos 

documentos de patentes por apresentar um número de informações satisfatório em 

comparação com a outra discriminada a seguir. 

A outra base de dados é comercial, a Derwent Innovations Index (DII), produzida pela 

Thompson Scientific, que agrega patentes desde 1966 (variando de acordo com área 

tecnológica). Esta base é bibliográfica (não oferece o texto completo) e permite a recuperação 

de conjuntos de até 500 patentes em diversos formatos (ALENCAR, 2008). No entanto, 

acessada pela CAPES – o acesso disponibilizado para acadêmicos via número de matrícula - 

não são visualizadas informações completas do documento de patente, já que é uma 

ferramenta utilizada por várias organizações que pagam pelo serviço. Esta última base de 

dados foi descartada devido à pesquisadora não dispor deste serviço pago. 

As tecnologias portadoras de futuro em geral apresentam-se como um desafio na 

formulação de estratégias de busca. A habilidade para delinear seus contornos é uma questão 

central para obter o entendimento dos caminhos da pesquisa e comercialização da tecnologia. 

Esta tarefa é árdua por envolver diversas áreas do saber, visto que as tecnologias do futuro 

tem se mostrado multidisciplinares (PORTER, 2008 apud ALENCAR, 2008). 

Foi realizada uma estratégia de busca que combina um conjunto de palavras e seus 

sinônimos no campo tópico que engloba o título e resumo dos pedidos de patentes levantadas: 

Surdo, surdez, Cego, cegueira, Aprendizagem, ensino, Comunicação, educação, instrução. 

Após a definição dos termos de busca, foi necessário traduzi-los para o idioma em inglês de 

forma adequada para as bases de dados selecionadas, através da elaboração das estratégias de 

busca: Blind or deaf or deafness or blindness or learning or teaching or communication or 
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education or instruction. As estratégias são executadas e os documentos são recuperados, de 

acordo com as opções oferecidas pela base de dados. Utilizou-se também os Códigos do IPC 

G09B-021/00, G04B-025/02, B41J-003/32, A61F-011/00 para que a busca fosse completa e 

com isto a quantidade de documentos disponibilizados na Espacenet foram 1.647 patentes. 

 

3.2 Tratamento dos Dados 

Esta etapa foi responsável pela transformação do conjunto bruto de dados recuperados 

para um formato que esteja o mais uniforme e coeso possível, representando o universo de 

documentos desejados. A ferramenta automatizada para o tratamento dos dados da prospecção 

foi o VantagePoint  por oferecer o serviço de limpeza dos dados, retirando as duplicações 

encontradas na prospecção; este foi o diferencial em relação aos outros softwares. E também 

por permitir a análise do grande conjunto de dados encontrado, para determinar padrões de 

interesse, que pôde se utilizar de vários tipos de fontes textuais e por ser uma técnica 

comprovadamente eficaz (KOSTOFF e GLEISLER, 1999; HAND, MANNILA e SMYTH, 

2001). Uma das vantagens no uso desse software é a base de conhecimento já acumulada no 

país, visto que é utilizado pelas principais instituições que trabalham com prospecção 

tecnológica (ALENCAR, 2008). 

Através do VantagePoint  foram importados os dados recuperados para a interface que 

identifica cada nome do campo (pelas duas letras anteriormente citadas) e correlacionou com 

o tipo de dado (data, texto, número, etc.). Da mesma forma que os dados textuais são 

segmentados, tem-se a opção de segmentar outros tipos de dados, desde que sigam uma 

estrutura lógica.  

Neste estudo, a primeira etapa do tratamento de dados no uso deste software foi a 

limpeza dos dados, sendo criada pastas com palavras chaves para armazenar os documentos 

de patentes, denominadas como subconjunto de registros, sendo reunidas a posteriori, 

eliminando assim as patentes repetidas. Com isto, do conjunto total de dados recuperados nas 

duas bases de depósito de patentes, após a limpeza restaram 1.241 documentos de patentes. 

Nesta ferramenta automatizada a próxima etapa no tratamento dos dados foi à confecção de 

Figuras para que a visualização das informações dos documentos de patentes fosse clara e 

objetiva sendo elaborada assim a discussão dos dados. 

Na primeira elaboração das Figuras, foi informado na ferramenta cada palavras-chave 

relacionadas a problemática da pesquisa, combinando-as: cegueira e surdez, 
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classificação/códigos da patente, países, anos de depósito, inventores, rede de relacionamento 

dos inventores. Com isto, foram geradas as Figuras gerais englobando as duas deficiências. 

Na segunda etapa da confecção das Figuras, as específicas, criou-se palavras chave como: 

cegueira, surdez, país, classificação/código da patente, ano do depósito, inventores, rede de 

relacionamento dos inventores, método, educação, software, produto. Sendo feita a 

combinação de cada tipo de deficiência com as outras variáveis. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com os primeiros resultados busca-se analisar quando a tecnologia foi patenteada, a 

sua tendência histórica; quais países dominam, ou seja, os países onde o depósito ocorreu e 

quem detém as patentes: organizações, empresas ou inventores. Na Figura 3 pode-se constatar 

o volume de patenteamento ao longo do tempo das invenções que podem ser denominadas de 

Tecnologia Assistiva. Os depósitos de patentes para pessoa com surdez e cegueira iniciaram 

em 1908, aumentando significativamente a partir de 1987; isto pode ser justificado devido ao 

aumento de pesquisas relacionado à deficiência a partir da década de 80. O patenteamento 

atingiu seu ápice em 2010 durando até 2012, ocorrendo um declínio linear. 

 

Figura 3 - Evolução anual dos depósitos de patentes em surdez e cegueira. 

 

             *FONTE: Elaboração própria a partir das informações encontradas na base de dados pesquisada. A linha 

vertical da figura corresponde a quantidade de patentes e a linha horizontal ao ano de depósito. 

 

 

 

 

 

____________________________ 

*Todas as figuras desta seção foram de elaboração própria confeccionadas no VantagePoint a partir das 

informações encontradas na base de dados pesquisada. 
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Quando a identificação se faz por tipo de deficiência, obtém-se uma informação mais 

clara de qual área da deficiência apresentou seu primeiro depósito, como pode ser observada 

nas Figuras 4 e 5. A primeira invenção relacionada a cegueira data de 1908, já à surdez teve 

uma patente depositada no ano seguinte, em 1909. As duas áreas de deficiência tiveram um 

número maior de patentes depositadas a partir de 2010, o ápice. Os depósitos de patentes da 

área da cegueira apresentou uma queda a partir de 2012 e não houve ascensão ainda. Já 

surdez, apresentou uma queda em 2011 e um ápice em 2012 menos significativo em relação a 

2010, tendo uma queda linear a partir desde ano. 

 

Figura 4  - Evolução anual de patentes para cegueira. 
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              *FONTE: Elaboração própria a partir das informações encontradas na base de dados pesquisada. A 

linha vertical da figura corresponde a quantidade de patentes e a linha horizontal ao ano de depósito. 

 

Figura 5 – Evolução anual de patentes para surdez. 
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*FONTE: Elaboração própria a partir das informações encontradas na base de dados pesquisada. A 

linha vertical da figura corresponde a quantidade de patentes e a linha horizontal ao ano de depósito. 
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Figura 6 - Países que dominam o depósito de patentes na área da surdez.  
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             *FONTE: Elaboração própria a partir das informações encontradas na base de dados pesquisada. A 

linha horizontal corresponde a quantidade de patentes depositadas. 

       

Figura 7 - Países que dominam o depósito de patentes na área da cegueira. 
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   *FONTE: Elaboração própria a partir das informações encontradas na base de dados pesquisada. A linha 

horizontal corresponde à quantidade de patentes depositadas. 

 

Pode-se constatar nas Figuras 6 e 7 que a China domina o depósito de patentes para 

pessoas com surdez e cegueira. Este país Totaliza 37 patentes em surdez e 75 em cegueira, 

levando-nos a supor que sua posição líder está relacionada à sua força econômica e 

tecnológica nos últimos anos.  Na área da surdez, os outros países se destacam: Estados 

Unidos da América (EUA) com 15 patentes, Rússia com 09. No que trata a cegueira, foram 
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identificados: 50 documentos de patentes da Alemanha, 38 dos EUA. Entretanto, estas 

patentes não possuem o termo Tecnologia Assistiva em seu título. 

O Brasil apresentou somente uma patente, na área de cegueira relacionada à temática. 

No entanto, a patente brasileira utiliza o termo recursos didáticos e não Tecnologia Assistiva; 

trata de uma invenção que abrange uma coleção de recursos didáticos para pessoa com 

cegueira visando melhorar o aprendizado em disciplinas da área de biologia, são objetos em 

alto relevo e tridimensional com depósito no ano de 2003 e publicação em 2005. Tendo como 

título: Coleção de Produtos Citológicos, Histológicos, Desenvolvimento Embrionário e Fetal 

Humano e de Órgão Tridimensional e em Relevo e Processo de Interpretação em Impresso 

Tipográfico em Braille, com o IPC: G09B21/00; G09B23/30. Foi publicada também na base 

mundial WO2004BR00206 20041021 no ano de 2004 e no México MXPA06004492 (A) 

2007-11-09.  

Combinando as variáveis podem ser identificadas a natureza técnica e aplicação da 

inovação ou tecnolgia a partir do conteúdo das patentes, tomando por base a Classificação 

Internacional de Patentes (IPC) permitindo a menor taxa de erro no tratamento estatístico. 

Com isso é demostrado em que área tecnológica de conhecimento se encontra a patente e 

indica também as tendências do desenvolvimento tecnológico em áreas multidisciplinares. 

Abaixo as principais seções da IPC: 

A – Necessidades Humanas 

B – Operações de Processamento; Transporte 

C – Química e Metalurgia 

D – Têxteis e Papel 

E – Construções Fixas 

F – Engenharia Mecânica, Iluminação; Aquecimento; Armas; Explosão 

G – Física 

H – Eletricidade 

FONTE: Elaboração própria a partir do IPC 

Os dados obtidos através da recuperação dos depósitos de patentes nesta pesquisa 

possuem as seguintes seções: A, B e G caracterizando assim, sua natureza técnica e sua 

aplicação. As seções e subclasses encontradas nos dados coletados podem ser observadas na 

Figura 8. 
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Figura 8 - Principais códigos do IPC. 
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         *FONTE: Elaboração própria a partir das informações encontradas na base de dados pesquisada. A linha 

vertical corresponde a quantidade de patentes depositadas e a linha horizontal se refere a natureza técnica e 

aplicação. 

 

O conjunto de patentes encontrado nas bases de dados analisadas de acordo com o IPC 

está relacionado respectivamente com: Fins educativos, ensino e comunicação com pessoas 

cegas, surdas ou mudas; Métodos ou dispositivos, tratamento dos ouvidos; Máquinas de 

escrever e mecanismos que imprimem em braile; Processamento de dados e imagens, 

digitalizações; Métodos ou dispositivos para guiar cegos; Interação entre o usuário e o 

computador. Dos dados tratados, após a definição das palavras-chaves para a elaboração das 

Figuras 9, 10, 11 e 12 foram encontradas as seguintes quantidades de patentes por tipo de 

deficiência. 
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Figura 9 - Patentes com palavras-chave relacionadas.  

 

 

*FONTE: Elaboração própria a partir das informações encontradas na base de dados pesquisada. As patentes se 

relacionam entre si devido as seções e subclasses do IPC. 
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Figura 10 – Patentes com palavras-chave das deficiências analisadas 

 

*FONTE: Elaboração própria a partir das informações encontradas na base de dados pesquisada. As patentes se 

relacionam entre si devido as seções e subclasses do IPC. 
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Figura 11 – Palavras-chave relacionadas à surdez. 

 

*FONTE: Elaboração própria a partir das informações encontradas na base de dados pesquisada. As patentes se 

relacionam entre si devido as seções e subclasses do IPC. 
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 Figura 12 - Palavras-chave relacionadas à cegueira 

 

*FONTE: Elaboração própria a partir das informações encontradas na base de dados pesquisada. As patentes se 

relacionam entre si devido as seções e subclasses do IPC. 

 

É perceptível que o número de patentes na área da cegueira é superior ao da surdez. 

Apresenta-se maior o número de depósito quando dizem respeito a Produtos, Métodos e 

Softwares; as cores dizem respeito ao número de depósitos condizente a cada palavra-chave, 

nota-se que as palavras-chave se relacionam entre si, no que trata a classificação do IPC, 

seções e subclasses. No que se refere às informações que constam nos documentos de 

patentes, destacam-se também os inventores; na Figura 13 pode ser visto quem idealizou ou 

depositou a patente. Já na Figura 14, tem identificada a rede de relacionamento entre os doze 

maiores inventores, muitas vezes esta rede significa compartilhamento de um mesmo depósito 

de patente.  

O inventor de destaque é Sagawa Hirohiko do Japão, possui maior número de patentes 

relacionadas à Educação, Produto e Método. O segundo maior inventor é Ioan Montane da 

França com depósito de patentes em Cegueira, Produtos, Software e Métodos. E o terceiro 

inventor que apresenta uma posição significativa no ranking é o chinês Chao Zhang, suas 

invenções estão relacionadas à Surdez, Educação e Método. No entanto, estes três maiores 
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inventores não mantém uma rede de relacionamentos entre si. Esta rede é frequente e 

perceptível entre inventores do mesmo país. 

 

Figura 13 – Os três maiores inventores  
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*FONTE: Elaboração própria a partir das informações encontradas na base de dados pesquisada. Os          

maiores inventores das palavras-chave relacionada a pesquisa. 
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Figura 14 – Rede de relacionamentos entre inventores: Top 12 

 

*FONTE: Elaboração própria a partir das informações encontradas na base de dados pesquisada. Os inventores 

se relacionam ou não entre si devido compartilhamento de interesse. 

 

No que concerne às organizações, a Figura 15 identifica as cinco maiores do mundo 

que detém depósito de patentes, são respectivamente: Hita Chi do Japão, IBM do EUA e 

Matsushita Electric, NEC CORP e Nippon Telegraph ambas também do Japão. Todas 

desenvolveram invenções ou tecnologias com foco em Produtos, Métodos e Softwares. Com 

isto, vemos que o Japão possui no patenteamento instituições privadas mais ativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

Figura 15 – Principais organizações. 
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              *FONTE: Elaboração própria a partir das informações encontradas na base de dados pesquisada. 

Organizações e suas patentes de interesse. 

 

Com tudo que foi exposto, foi identificada a oportunidade em desenvolver recursos de 

Tecnologia Assistiva para a formação de recursos humanos, já que os dados deram zerados 

em TA para o ensino superior e o mercado de trabalho abre as portas para pessoa com 

deficiência. A pessoa com cegueira está sendo mais beneficiada com as invenções ou 

tecnologias patenteadas, já que o número de patentes é maior em relação à surdez. As patentes 

para fins educativos com vistas ao ensino e comunicação com pessoas cegas, surdas e mudas² 

tem posição de destaque no depósito de patentes em comparação com as demais naturezas 

técnicas ou aplicações. 

A China é o país líder no número de patentes na área de surdez e cegueira.  Por sua a pioneira 

na legalização da Tecnologia Assistiva para a pessoa com deficiência, estão na segunda 

colocação no desenvolvimento de inovação e tecnologia para surdez e em terceiro lugar em 

cegueira.  

Dentre os países da América Latina aparece o México que possui patente somente na 

área da surdez, com um único documento de depósito. Os outros países não apareceram nos  

dados, como o Brasil; talvez isto ocorra também por apresentarem em seu título ou resumo 

outro termo para Tecnologia Assistiva, como por exemplo, recursos didáticos. Supomos    que  

______________________________ 

² Este termo se designa às pessoas que apresentam problemas físicos, principalmente nas cordas vogais e que não 

conseguem emitir sons de palavras ou produzir a fala. 
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se ocorre patenteamento em TA, também podem se encontrar na margem de erro estatístico. 

O Brasil já estimula as instituições federais, como visto no referencial teórico, a 

desenvolverem este tipo de tecnologia. No entanto, está aquém no depósito de patentes em 

TA com vistas para formação de recursos humanos já que foi encontrado somente um 

depósito para a área de cegueira com a usabilidade para o ensino superior. Entendemos a 

importância desta formação para que a contribuição científica e tecnológica seja satisfatória 

em nosso país, corroborando também com as políticas públicas engajadas pelo Brasil que 

objetivam a pessoa com deficiência. Com isto, o desenvolvimento de recursos em TA para o 

ensino superior demostra grande potencial econômico, uma oportunidade de negócios, para os 

inventores que possam se interessar por esta área tecnológica. 

Por fim, o estudo apresenta uma reflexão que demanda várias interpretações possíveis, 

possibilitando um olhar atencioso por parte dos inventores, das instituições que produzem 

tecnologias para a demanda e a clientela analisada e dos pesquisadores que apresentam 

interesse na temática abordada. Sendo útil também para a busca da qualidade de ensino e do 

desenvolvimento científico e tecnológico do país. Vale ressaltar, que são importantes estudos 

futuros mais aprofundados para que se amplie o arcabouço científico desta temática, 

contribuindo assim com fomento à pesquisa sobre inovação e tecnologia no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

5. CONCLUSÕES 

Houve a necessidade de ajustes na redação final da seção Materiais e Métodos, já que 

foram descartados os documentos de patentes recuperados através da base de dados Derwent 

Innovations Index, produzida pela Thompson Scientific por se tratar de uma base comercial e 

não dispormos do serviço pago. O acesso pela CAPES a esta base disponibilizado para 

acadêmicos via número de matrícula, não permite a visualização de informações completas do 

documento de patente quando comparamos com a Espacenet, já que a primeira base de dados 

com sede nos EUA é uma ferramenta utilizada por várias organizações que pagam pelo 

serviço. 

Realizando a prospecção tecnológica mundial identificamos que os países que tem 

maior depósito de patentes na área da surdez e cegueira são respectivamente: China, Estados 

Unidos da América, Alemanha, França e Grã-Bretanha; com depósito inicial em 1908 para a 

cegueira e 1909 para a surdez. Percebemos que a TA para a educação superior como sugerida 

na temática não existe nos títulos dos documentos de patentes recuperados; entendemos que 

as patentes não são classificadas por nível de escolaridade e sim por natureza técnica e 

aplicação. O Brasil não aparece nas figuras, talvez isto aconteça devido aos inventores ou 

organizações não utilizarem o termo Tecnologia Assistiva e sim Recursos Didáticos para 

pessoa com surdez ou Cegueira; como vimos na patente brasileira identificada, percebemos 

que o termo Tecnologia Assistiva ainda é novo na área de patenteamento, já que neste 

documento de patente o termo TA para cegos foi denominado como recursos didáticos: 

Objetos em alto relevo e tridimensional.   

Com isso, entendemos que a palavra-chave Tecnologia Assistiva está sendo pouco 

utilizada nos documentos de patentes, sendo que as patentes com esta denominação em seu 

título totalizaram apenas quatro: Duas dos EUA, sendo uma aprimoramento da outra, no 

entanto com aplicabilidade para a área da saúde. Uma pertencente ao Japão, WO2004114107 

do ano de 2003 da Empresa Vera Sonic Technologies; trata-se de um produto que capta a 

sinalização na língua de sinais e transforma a informação em texto e pode ser utilizada para 

fins educativos de acordo com a sua classificação: G06F3/00 e G09B21/04. E outra, 

EP2063611, que pertence a Holanda do ano de 2007, diz respeito a um dispositivo de 

comunicação móvel para Deficiente Auditivo para percepção de sons da Empresa Lucent 

Techonologies, sua classificação também tem aplicabilidade para o ensino: H04M1/247, 

A61F11/04 e G09B21/00. Entretanto, com a palavra-chave Educação no âmbito da surdez e 

cegueira este número foi significativo. 
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Dentro da análise do Estudo de Futuro, foram utilizadas as informações advindas da 

Classificação Internacional de Patentes e o conteúdo descritivo do uso proposto para a 

patente, gerando uma rede de compartilhamento de interesses entre os maiores depositantes 

nos países líderes de depósito de patentes. Existiu oscilação crescente em nível mundial no 

depósito de patentes para surdez e cegueira nos últimos vinte sete anos, ocorrendo uma queda 

constante de forma linear a partir de 2012. Isto pode estar relacionado com a última crise 

econômica e ou também com o período de sigilo da patente, a primeira situação ainda pode 

influenciar, ocasionando pouco investimento econômico em P&D. 

A extrapolação de tendência está nos recursos em TA para o ensino e comunicação 

com pessoas cegas, surdas e mudas com fins educativos. No entanto, esta tendência precisa 

ser ampliada para outras naturezas técnicas e aplicações que também estejam relacionadas ao 

ensino-aprendizagem. No Brasil, com os estímulos do governo nas instituições federais e a 

atenção legal para com pessoa com deficiência no ensino superior, percebe-se tentativas de 

desenvolvimento em TA. Mas os investimentos econômicos na área tecnológica poderão 

sofrer queda devido aos resquícios da crise econômica, apesar do aumento gradativo de 

matrículas dos alunos com deficiência no ensino superior. 

 O Brasil tem grande potencial em produzir recursos em TA para o ensino superior, já 

que possui políticas públicas que garantem esta ação e também pesquisas científicas e 

tecnológicas realizadas nesta área por organizações importantes a nível nacional: ITS, INEP, 

CNRTA. Propõe-se que os núcleos de TA implantados nas universidades federais, façam uma 

parceira com o Programa Incluir, presente em várias instituições federais de ensino superior, 

identificando as dificuldades dos alunos com cegueira e surdez.  Com base nisto, o foco é 

desenvolver TA para estes alunos, procurando estimular as diversas áreas do conhecimento 

das IES a estarem diretamente ligadas à prática de inovação nesta área multidisciplinar que é a 

TA. As instituições podem desenvolver Tecnologia Assistiva a partir da realidade dos alunos 

com deficiência. 
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

É inquestionável que a inclusão social possibilita novos rumos para o desenvolvimento 

do nosso país. Com a ampliação de vagas nas IES e no mercado de trabalho ocorrem novas 

demandas no setor de inovação; as políticas públicas que asseguram o direito a cidadania da 

pessoa com deficiência possibilita um novo caminho na escolarização e profissionalização da 

pessoa com surdez, contribuindo com a qualidade na educação e no maior número de mão de 

obra. 

Como sugestão de trabalho futuro, é importante identificar os recursos em TA 

disponibilizados na Universidade Federal de Sergipe, bem como seu uso por parte dos alunos 

com surdez e dos professores. A implementação de uma sala de recursos, o Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), se faz importante para que possam estar disponíveis 

recursos e serviços da área de Tecnologia Assistiva para auxiliar aos alunos em suas 

atividades acadêmicas e viabilizar a ampliação dos serviços da Sala Incluir em parceira com o 

AEE. É inquestionável saber quais as demandas no processo de ensino e aprendizagem dos 

alunos com surdez dos cursos de licenciatura, já que estes também serão responsáveis pela 

formação de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho. Atrelado a isto, pode-se 

também viabilizar o desenvolvimento de algum recurso em TA para pessoa com surdez com 

base na demanda a surgir; sendo este testado pelos alunos surdos para que se tenha uma 

efetividade de sua função. 
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