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 O presente artigo tem como objetivo discutir as contribuições que a Tecnologia Assistiva possibilita para 

inclusão e desenvolvimento de aprendizagem de alunos com Necessidades Educacionais Especiais 

(NEE). Tal tecnologia garante maior autonomia e independência do aluno em seu ambiente social. A 

importância da socialização demonstra que o conceito de Tecnologia Assistiva é amplo e pode estar 

presente em qualquer lugar, além do ambiente escolar onde desenvolve a aprendizagem e habilidades 

que sem o auxílio dela, seriam impossíveis de se desenvolver. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica e 

uma pesquisa estruturada, esta última, em forma de entrevista, com profissionais do Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) e o responsável por esse atendimento na Secretaria Municipal de 

Educação (SME). Estes foram os métodos utilizados que possibilitaram a compreensão de como a 

Tecnologia Assistiva é oferecida na rede municipal de educação de São José do Rio Preto. 

 
 
 
 
 

RESUMO 

 

Tecnologia Assistiva. Educação Especial. Aprendizagem. Atendimento Educacional Especializado  
 

 

PALAVRAS - CHAVE 



1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem como tema de estudo a Tecnologia Assistiva (TA) na educação inclusiva, 

escolhido pelo desejo de poder entender melhor como essa tecnologia interfere na vida e na aprendizagem 

do aluno com necessidade educacional especial, dentro do ambiente escolar. 

Buscamos referências bibliográficas sobre o tema para definir, primeiramente, o conceito de 

tecnologia. Após essa definição apresentamos, de acordo com Bersch (2013, p. 12), quando a tecnologia 

pode ser considerada assistiva no contexto educacional, para compreender o papel da TA nas escolas. 

Em seguida, apresentamos a definição de Tecnologia Assistiva, inclusive o conceito definido pelo 

Comitê de Ajudas Técnicas (CAT), as categorias de TA e contribuições para a inclusão do aluno.  Além 

disso, um breve resumo da história da introdução da tecnologia na Educação e na formação de professores 

através do Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFO) do Ministério da Educação (MEC), 

visando o desenvolvimento do uso das tecnologias. 

Procuramos informações na Secretaria Municipal de Educação (SME) e no Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) a partir de questionário elaborado com o objetivo de verificar como é desenvolvido o 

trabalho do AEE, e de que forma a Tecnologia Assistiva é utilizada nas redes regulares de ensino; como é 

feito esse trabalho na prática pelos professores do Atendimento Educacional Especializado, juntamente com 

a Secretaria Municipal de Educação de São José do Rio Preto. 

 

 

2. TECNOLOGIA ASSISTIVA NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE 

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

 

Podemos definir tecnologia não somente como objetos, recursos, equipamentos ou dispositivos para 

execução de tarefas e sim, tudo o que o homem criou e cria para ampliar nossas capacidades físicas, 

mentais, a comunicação entre as pessoas, para dar sentido à vida e ao mundo. Mesmo a comunicação 

escrita, o papel, a caneta, a criação do alfabeto, “tudo isso é tecnologia. E tudo isso esteve sempre muito 

próximo do ser humano e de suas necessidades” (GALVÃO FILHO, 2009, p. 38). 

 
 

[...] as tecnologias estão presentes em cada uma das pegadas que o ser humano 
deixou sobre a terra, ao longo de toda a sua história. Desde um simples pedaço 
de pau que tenha servido de apoio, de bengala, para um homem no tempo das 
cavernas, por exemplo, até as modernas próteses de fibra de carbono que 
permitem, hoje, que um atleta com amputação de ambas as pernas possa 
competir em uma Olimpíada, disputando corridas com outros atletas sem 
nenhuma deficiência. [...] (LÉVY, 1999 apud GALVÃO FILHO, 2009, p.38). 
 
 

Podemos ver a tecnologia presente desde o surgimento da espécie humana, através da criação de 

ferramentas, pelo homem, a fim de suprir suas necessidades e tornar a vida mais fácil. Por exemplo: o fogo 

para aquecer o frio e cozinhar alimentos, mais adiante é usado para armas de fogo e hoje, temos bombas 

nucleares capazes de destruir parte da humanidade. Isso prova que as técnicas são constantemente 

imaginadas, recriadas e reinterpretadas, formando cultura e sociedade. 

 



 
[...] Não somente as técnicas são imaginadas, fabricadas e reinterpretadas durante 

seu uso pelos homens, como também é o próprio uso intensivo de ferramentas 

que constitui a humanidade enquanto tal (junto com a linguagem e as instituições 

sociais complexas) (LÉVY, 1999, p. 21). 

 

 

Portanto, podemos afirmar que existe um número incontável de tecnologias, dentre elas iremos 

tratar sobre a Tecnologia Assistiva, que favorece a acessibilidade e o desenvolvimento de habilidades para 

aprendizagem do aluno com necessidade educacional especial.  Muitas vezes, estes recursos tecnológicos 

estão próximos ao nosso dia-a-dia e passam quase despercebidos, ora outros à tecnologia avançada que 

apresentam nos causam impacto. (MANZINI, 2005, p.82 apud GALVÃO FILLHO, 2009, p.207). Como 

exemplo, os que auxiliam o portador de deficiência no contexto educacional, softwares de comunicação 

alternativa e aumentativa, recursos de mobilidade pessoal, teclados virtuais com varreduras e acionadores, 

mouses diferenciados, textos ampliados, textos em Braille, textos com símbolos, mobiliário acessível, lupas 

manuais, etc. 

“A aplicação de Tecnologia Assistiva abrange todas as ordens do desempenho humano, desde as 

tarefas básicas de autocuidado até o desempenho de atividades profissionais”. (CAT, 2009, p.11) 

Embora tratemos aqui especificadamente da Tecnologia Assistiva na educação inclusiva, ela se 

encaixa no cotidiano diário e em vários ambientes diferentes para a autonomia daqueles que necessitam 

dela. A fim de entendermos melhor quando a tecnologia pode ser considerada “assistiva” no contexto 

educacional, temos a seguinte afirmação: 

 
 

Quando ela é utilizada por um aluno com deficiência e tem por objetivo romper 
barreiras sensoriais, motoras ou cognitivas que limitam/impedem seu acesso às 
informações ou limitam/impedem o registro e expressão sobre os conhecimentos 
adquiridos por ele; quando favorecem seu acesso e participação ativa e autônoma 
em projetos pedagógicos; quando possibilita a manipulação de objetos de 
estudos; quando percebemos que sem este recurso tecnológico a participação 
ativa do aluno no desafio de aprendizagem seria restrito ou inexistente. (BERSCH, 
2013, p.12) 

 
 

O computador, por exemplo, é uma tecnologia educacional muitas vezes confundida com a 

Tecnologia Assistiva, mas pode ser considerado TA a partir de alguma alteração em seu formato padrão, 

adaptando dispositivos de entrada (teclados, mouses diferenciados) e dispositivos de saída (informações 

táteis, imagens, sons) que rompa barreiras que impedem o acesso do aluno que necessita destes recursos 

para obter o desenvolvimento da aprendizagem. 

Sendo assim a tecnologia pode ser usada por todos, sendo deficiente ou não, para facilitar alguma 

atividade ou desempenho em tarefas pretendidas. Já para as pessoas com deficiência, muitas atividades 

impossíveis de serem realizadas, tornam-se possíveis pelo auxílio da Tecnologia Assistiva, que promove a 

ampliação de habilidades muitas vezes impedidas por alguma deficiência. 

 Em busca do conceito de Tecnologia Assistiva, o Comitê de Ajudas Técnicas (CAT) criado em 16 

de novembro de 2006, pela Portaria n° 142, estabelecido pelo decreto n° 5.296/2004 da Secretaria Especial 

dos Direitos Humanos da Presidência da República, elaborou a pesquisa em torno dos termos: Ajudas 



Técnicas, Tecnologia Assistiva e Tecnologia de Apoio em vários países. Alguns dos documentos 

pesquisados definem a TA como: 

 

 

Uma ampla gama de equipamentos, serviços, estratégias e práticas concebidas e 

aplicadas para minorar os problemas funcionais encontrados pelos indivíduos com 

deficiência. (COOK & HUSSEY, 1995 apud BERSCH p. 2) 

 

Entende-se como Ajudas Técnicas qualquer produto, instrumento, estratégia, 

serviço e prática, utilizado por pessoas com deficiência e pessoas idosas, 

especialmente produzindo 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. (PORTUGUAL, 2007, apud 

BERSCH p.3)  

 

[...] Em primeiro lugar, o termo tecnologia não indica apenas objetos físicos, como 

dispositivo ou equipamento, mas antes se refere mais genericamente a produto, 

contextos organizacionais ou modo de agir, que encerram uma serie de princípios 

e componentes técnicos. (EUROPEAN COMMISSION-DGXII apud BERSCH p.3) 

 

 

 Com base na pesquisa feita pela primeira comissão temática do CAT, conceituaram que: 

 
 

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. 
(BRASIL, Comitê de Ajudas Técnicas, 2009) 

 
 

A TA, denominada anteriormente como Ajudas Técnicas, é um termo amplo que abrange muitos 

recursos e práticas numa sociedade, favorecendo aqueles que, por alguma deficiência, necessitam de 

auxílio para ter maior independência, autonomia e qualidade de vida.  É importante também para que essas 

pessoas possam exercer seus direitos civis, culturais e sociais, ampliando suas habilidades, aprendizado e 

trabalho, e garantindo sua máxima participação nas atividades desejadas.  

 

A Constituição Federal de 1988 traz como um de seus princípios fundamentais: 
“Promover o bem estar de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação.” (Art.3°, IV)  

 
 
Portanto, a inclusão deve promover educação de qualidade para todos, atendendo as 

especificidades e necessidades de cada aluno. Ainda muitas barreiras são encontradas nos espaços físicos 

das escolas que impedem a liberdade e autonomia do aluno portador de deficiência, por isso devem ser 

feitas adaptações estruturais através de rampas, elevadores, reformas nos banheiros entre outras, que 

proporcionem liberdade e segurança na participação de todos os alunos. 

 

 



3. CONTRIBUIÇÃO DA TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA E SUAS CATEGORIAS 

 

A construção de uma educação verdadeiramente inclusiva torna-se necessária para aprendizagem 

dos alunos com necessidades educacionais especiais. É preciso valorizar a individualidade de cada aluno e 

criar condições para que nada impeça sua criatividade e desenvolvimento de habilidades. 

 
 

As crianças com deficiência (física, auditiva, visual ou mental) têm dificuldades que 
limitam sua capacidade de interagir com o mundo. Estas dificuldades podem 
impedir que estas crianças desenvolvam habilidades que formam a base do seu 
processo de aprendizagem. (VALENTE, 1991, p.1) 
 
 

Portanto, diante das limitações causadas pela deficiência, criam-se barreiras que dificultam a 

interação com o outro e com o mundo. Uma maneira de neutralizar essas barreiras seria com o uso da 

Tecnologia Assistiva, até mesmo com recursos simples, de baixo custo, que poderiam ser confeccionados 

pelo próprio professor ou pelo profissional do Atendimento Educacional Especializado (AEE).  

A utilização desses recursos seria adaptada conforme a necessidade específica de cada aluno, 

rompendo as barreiras para inserção deste indivíduo em ambientes ricos que desenvolvem aprendizagens, 

proporcionado pela cultura e interação com o mundo. 

No artigo “Introdução à Tecnologia Assistiva”, de Rita Bersch (2013), são apresentadas a 

funcionalidade e a importância de alguns dos recursos da Tecnologia Assistiva. De acordo com a 

classificação de categorias disponibilizadas, foram desenhadas com base em outra classificação de 

diretrizes, a do “ADA” Americans With Disabilities Act.   

Existem recursos que facilitam as atividades da vida prática diária, proporcionando maior 

independência para pessoas com limitações de coordenação motora fina em tarefas rotineiras como se 

alimentar, fazer higienização pessoal, vestir uma roupa, como podemos ver na figura 1, ou uma adaptação 

que facilita a preensão do objeto como a escova com curvatura e engrossador conforme figura 2. 

 

 

Figura 1 - Auxílio para a vida prática diária 

                      Fonte: http://www.acessibilidadenapratica.blogspot.com 

http://www.acessibilidadenapratica.blogspot.com/


 

Figura 2 - Escova adaptada 

                     Fonte: http://www.ssglobal.com.br/detalhes.asp?cod=1083 

Outros recursos da Tecnologia Assistiva destinados a atender às necessidades de comunicação e 

aprendizagem de alunos com interações cognitivas, sem fala ou escrita, são os da comunicação 

aumentativa e alternativa (CAA).  Ela garante a capacidade de transmitir e receber mensagens, expressar 

sentimentos e desejos, como exemplo, o vocalizador de mensagens gravadas, na figura 3, e os cartões de 

comunicação impressos, na figura 4. 

 

 

Figura 3 – Vocalizador de mensagens gravadas 

Fonte: http://www.assistiva.com.br/ca.html 

 
 

 

      Figura 4 – Cartões de comunicação 

Fonte: http://www.assistiva.com.br/ca.html 

 
Diante dessas possibilidades, podemos conceituar a comunicação aumentativa e alternativa como 

um conjunto de meios que oferecem condições para o processo de aprendizagem e inclusão social aos 

portadores de Necessidades Educacionais Especiais (NEE) para realizarem sua comunicação diferenciada. 

http://www.ssglobal.com.br/detalhes.asp?cod=1083
http://www.assistiva.com.br/ca.html
http://www.assistiva.com.br/ca.html


Para o acesso do aluno ao computador com privações sensoriais, visuais, auditivas, intelectuais e 

motoras, com o auxilio de um conjunto de hardware e softwares especiais, podem ser utilizados dispositivos 

de entrada, como exemplo, os mouses adaptados na figura 5. 

 

 

Figura 5 – Mouses Adaptados 

Fonte: http://aeeufc-2013.blogspot.com.br/2013/09/tecnologia-assistiva_7.html 

 

Outro recurso, mais avançado, permite que o aluno tetraplégico, possa realizar diversas tarefas 

como escrever, desenhar, jogar entre outras, por meio de sopros em um microfone que transmite seus 

comandos ao computador, como mostra a figura 6. 

 

Figura 6 – Comandando o computador com sopros no microfone 

Fonte: www.galvãofilho.net/assistiva/imaged2g.htm 
 

 

Bercsh (2013, p. 8) explica que próteses são peças que substituem partes ausentes do corpo, como 

podemos observar na figura 7. As próteses de membros superiores e as órteses são fixadas ao seguimento 

do corpo, para melhor posicionamento, estabilidade ou função como observamos na figura 8: a órtese 

fixada no pulso como pulseira de pesos. Ambas são fabricadas sob medida para o usuário, e servem como 

auxílio a várias funções manuais: escrita, digitação, manejo de objetos entre outras coisas. 

 

 

http://aeeufc-2013.blogspot.com.br/2013/09/tecnologia-assistiva_7.html
http://www.galvãofilho.net/assistiva/imaged2g.htm


 

Figura 7 – Próteses de membro superior 
Fonte: http://www.ufsj.edu.br/incluir/tecnologias_assistivas.php 

 

 

 

Figura 8 – Órtese pulseira de peso 

Fonte: http://www.assistiva.com.br/Introducao_Tecnologia_Assistiva.pdf 
 

 

Para que o aluno com deficiência física possa realizar suas tarefas com conforto e confiança, 

necessita estar estável com a postura alinhada e boa distribuição do peso corporal, seja em sua cadeira de 

rodas ou mesa e cadeira de sala de aula. É necessário o uso de recursos para adequação postural que 

auxiliem a estabilidade da criança, seja sentada, deitada ou de pé, utilizando almofadas, apoios para 

estabilização do tronco, entre outras que previnam deformidades corporais, como a mesa escolar adaptada 

que observamos na figura 9. 

http://www.ufsj.edu.br/incluir/tecnologias_assistivas.php
fonte:%20http://www.assistiva.com.br/Introducao_Tecnologia_Assistiva.pdf


 
Figura 9 – Mesa escolar com adequação postural 

Fonte: http://terapiaocupacionaleparalisiacerebral.blogspot.com.br/ 

 

Mobilidade em veículos adaptados para o embarque e desembarque que promova o acesso com 

segurança à escola, conforme vemos na figura 10. 

 

 
Figura 10 – Veículo com cadeira adaptada para transporte 

Fonte: http://2016gratis.com.br/isencao-de-ipva-para-deficientes-e-transporte-escolar-2016 
 

 

A partir das categorias estudadas, concluímos que há uma infinidade de possibilidades que podem 

ser pensadas para proporcionar maior autonomia e inclusão social da pessoa com deficiência, afinal, a TA 

tem o conceito amplo e que ainda se encontra em construção, em que se pode criar novos métodos e 

estratégias que auxiliem na aprendizagem e desenvolvimento do aluno com deficiência. 

 

 

 
 
 
 
 

http://terapiaocupacionaleparalisiacerebral.blogspot.com.br/
http://2016gratis.com.br/isencao-de-ipva-para-deficientes-e-transporte-escolar-2016


4. BREVE HISTÓRIA DA INTRODUÇÃO DA TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES 

 

 No Brasil, o uso de tecnologia informática na educação data do início dos anos 70 do século XX, 

com objetivo de inserir o aluno no mercado de trabalho através da qualificação em tecnologia.  

 Em 1980 foi realizada uma conferência em Brasília, a fim de alterar a forma do ensino com a 

tecnologia, com o objetivo de atender às condições da nossa realidade política, econômica, social e cultural 

(Martins, 2006, p.58-59), iniciando a criação de programas de formação docente para construir 

conhecimento do uso da tecnologia na educação. Um desses programas foi o Programa Nacional de 

Informática na Educação (PROINFO) em 1995, implantado pelo MEC, com apoio da Secretaria de 

Educação a Distância (SEED). Esse programa foi desenvolvido com encontros presenciais e a distância, a 

fim de oferecer uma educação de qualidade nas escolas públicas, diminuindo a exclusão social. 

 Não basta ter o domínio das ferramentas computacionais, o professor deve inovar sempre, ter 

criatividade para colocá-las em prática no contexto em que está inserido, de acordo com as necessidades e 

as características do grupo de alunos atendidos. O uso dessa tecnologia deve servir para a aprendizagem 

significativa e não apenas como modernização do sistema de ensino, sem refletir sobre como aproveitar 

tudo o que ela pode oferecer. 

 
 

Fazer TA na escola é buscar, com criatividade, uma alternativa para que o aluno 

realize o que deseja ou precisa. É encontrar uma estratégia para que ele possa 

“fazer” de outro jeito. É valorizar o seu jeito de fazer e aumentar suas capacidades 

de ação e interação, a partir de suas habilidades. É conhecer e criar novas 

alternativas para a comunicação, mobilidade, escrita, leitura, brincadeiras, artes, 

utilização de materiais escolares e pedagógicos, exploração e produção de temas 

através do computador e etc. é envolver o aluno ativamente, desafiando-o a 

experimentar e conhecer, permitindo assim que construa individual e 

coletivamente novos conhecimentos. É retirar do aluno o papel de espectador e 

atribuir-lhe a função de ator [...] (BERSCH, 2006, p. 22) 

 
 

Muitos são os questionamentos sobre o uso dessas novas tecnologias. O estudo da teoria aliado ao 

aprender através das experiências e a exploração da autonomia que a tecnologia proporciona aos alunos, 

requer professores abertos a novos saberes. 

 

 

5. ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO 
 

 

A oferta de atendimento de educação especial no município de São José do Rio Preto foi 

pesquisada junto à Secretaria Municipal de Educação (SME), por meio de entrevista com a responsável por 

gerenciar o Atendimento Educacional Especializado (AEE) oferecido na rede regular de ensino do município 

de São José do Rio Preto. 

Há cento e seis escolas municipais e vinte e uma escolas conveniadas na cidade de São José do 

Rio Preto. Cinquenta e uma dessas escolas possuem uma sala multifuncional onde deveria acontecer o 



atendimento educacional especializado no período inverso ao escolar, porém, algumas delas encontram-se 

sem o atendimento efetivo, a maioria em escolas de ensino infantil.  

Todas as escolas que possuem alunos matriculados que necessitam do atendimento educacional 

especializado recebem esse atendimento. 

A equipe da rede municipal é composta por quarenta professores do atendimento educacional 

especializado, que atuam em mais de uma escola por dia. Para atender a quase todo o público alvo da 

educação especial, a maioria dos professores possui graduação em Pedagogia e especialização em 

Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

Entrevistamos dez professores do AEE, que relataram algumas dificuldades que tiveram ao 

iniciarem o atendimento, boa parte pela inexperiência com a prática e também com as barreiras 

apresentadas pela própria deficiência do aluno. Apenas com a prática e a busca de recursos estratégicos 

para romper essas barreiras, conseguiram desenvolver um trabalho positivo, e compartilhando essas 

práticas entre eles, conseguiram avanços na aprendizagem desses alunos. 

De acordo com os professores do AEE, a Tecnologia Assistiva e a sala de recurso multifuncional 

são utilizadas nas escolas da rede, apenas quando o aluno realmente necessita. A TA é utilizada pelo aluno 

a fim de romper as barreiras que os impedem de desenvolver suas habilidades, comunicação e autonomia. 

Alguns professores relataram que observam avanços com o uso na Tecnologia Assistiva na autoestima do 

aluno, sua participação ativa no ambiente escolar, no maior envolvimento com o grupo e nas atividades 

pedagógicas. 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Podemos concluir, então, que Tecnologia Assistiva não significa apenas objetos ou aparelhos 

tecnológicos, mas pode estar presente até mesmo em adaptações simples feitas pelo professor em sua 

metodologia. Ao criar novas técnicas a fim de alcançar o desenvolvimento de habilidades e aprendizagem 

do aluno em sua totalidade, estará proporcionando a ele sua autonomia, rompendo barreiras práticas e 

intelectuais para a construção da sua autoconfiança, da certeza de que ele é capaz de ir além. 

A pesquisa realizada indica que, a oferta de Tecnologia Assistiva dentro das escolas regulares da 

rede municipal de ensino de São José do Rio Preto, ainda se encontra em déficit, sendo oferecida em casos 

de deficiências severas. 

Consideramos também que o trabalho em equipe torna-se fundamental para que haja inclusão, pois 

o serviço de Tecnologia Assistiva depende de vários profissionais para acontecer, tais como: equipe 

escolar, equipe da área médica, profissionais do atendimento educacional especializado, engenheiros, entre 

outros, não podendo esquecer que a participação da família é muito importante. Essas ações conjuntas 

promovem ao público alvo da educação especial, os alunos com deficiência, seus direitos como cidadãos na 

sociedade. 

Identificamos que há grande necessidade de formação continuada, principalmente para professores 

que atuam em sala regular de ensino, abordando questões teóricas e práticas sobre a inclusão escolar e o 

uso de Tecnologia Assistiva, para estarem preparados ao se depararem com as barreiras apresentadas 

pela deficiência do aluno. 
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