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RESUMO 
 

A tecnologia assistiva refere-se a todo o conjunto de recursos e serviços que promovam, com 

o maior grau de autonomia possível, a participação social das pessoas com deficiências, 

incapacidades ou mobilidade reduzida e o seu direito a uma existência mais independente e, 

consequentemente, de melhor qualidade. Ela se utiliza de conhecimentos interdisciplinares a 

fim de atender às diversas necessidades de cada pessoa, especificamente, isso tudo com o 

intuito de oferecer-lhe produtos, soluções, procedimentos, táticas, práticas e serviços que lhe 

permitam autonomia, bem-estar, independência e melhor qualidade de vida, atingindo, dessa 

forma, a verdadeira inclusão social. O presente artigo objetivando ressaltar a importância da 

tecnologia assistiva na mediação dos processos inclusivos, apresentará um breve estudo acerca 

das categorias e modelos de tecnologia assistiva, comparando alguns recursos didáticos 

adaptados e relacionando a tecnologia assistiva à acessibilidade. Para tanto, foi desenvolvida 

uma revisão de literatura, onde utilizou-se como fonte de pesquisa livros, artigos, periódicos e 

documentos obtidos de bibliotecas físicas e virtuais. A tecnologia assistiva tende a aumentar e 

ampliar seus serviços, seus atendimentos e suas disponibilidades na área educacional. Cabe 

aos professores sempre buscar as novidades ofertadas e, principalmente, divulgar entre seus 

pares as descobertas, criações e achados desse universo tão amplo e importante para a inclusão 

dos alunos com necessidades especiais. Assim, o papel dos docentes e dos demais cidadãos é 

agir para construir uma sociedade melhorada, transformada e que veja todos as diferenças 

como características que tornam cada um como um ser único. 
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INTRODUÇÃO 

 
A Tecnologia Assistiva (TA) é um 

dos recursos de que o professor pode fazer 

uso para que todo o potencial de ensino 

seja explorado, com o intuito de que a 

maior quantidade e a maior qualidade de 

avanços aconteçam e sejam favoráveis à 

evolução das funções mentais superiores, 

da mediação simbólica e da elaboração de 

conceitos por parte dos alunos, inclusive 

dos que, em virtude de suas deficiências, 

estão em evidente ligação com a inclusão 

educacional (VARA, 2020). 

A expressão tecnologia assistiva 

surgiu em 1988 na legislação norte-

americana como assistive technology.  

Ela se apresenta em conformidade com 

as  normas que regulam os direitos das 

pessoas com deficiência nos Estados 

Unidos. Tal determinação legal 

possibilitou aos norte-americanos 

benefícios de serviços especializados e 

acesso a recursos para aqueles que 

necessitam ter uma vida mais 

independente e que, de alguma forma, 

estão excluídos do contexto social em que 

vivem (BERSCH, 2017). 

O termo tecnologia assistiva é de 

uso recente no Brasil, visto que, na 

legislação, sua denominação é variada, 

com uso de denominações tais como 

tecnologia de apoio, ajudas técnicas, entre 

outras. Porém, há discordância sobre 

escolha desses outros termos, visto que a 

abrangência da tecnologia assistiva é maior 

do que apenas o uso de um dispositivo ou 

de uma aparelhagem; ela engloba também 

metodologias e serviços. 

Dessa forma, o Comitê de Ajudas 

Técnicas (CAT) estabeleceu, para que 

sejam assim oficialmente reconhecidos, o 

termo tecnologia assistiva (sempre no 

singular), por ser ele mais compatível com 

a área de conhecimento que abrange. De 

acordo com Bersch (2017), os recursos 

variam de uma simples bengala a um 

complexo sistema computadorizado. 

Entre eles, a autora cita brinquedos 

e roupas adaptados, computadores, 

softwares e hardwares especiais que 

contemplam questões de acessibilidade, 

aparelhos para adequação da postura 

sentada, recursos para mobilidade manual 

e elétrica, equipamentos de comunicação 

alternativa, chaves e acionadores especiais, 

aparelhos de escuta assistiva, auxílios 

visuais, materiais protéticos e milhares de 

outros itens confeccionados ou disponíveis 

comercialmente (BERSCH, 2017). 

Em conformidade com a mesma 

autora (Bersch, 2017), os serviços são 

aqueles proporcionados profissionalmente 

à pessoa com deficiência buscando que ela 

selecione, obtenha ou use um instrumento 

de tecnologia assistiva. Como exemplo, 

pode-se citar avaliações, experimentação e 

treinamento de novos equipamentos. 
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O estudo da tecnologia assistiva 

constitui um assunto bastante amplo, em 

virtude de sua complexidade, de suas 

várias perspectivas atualmente em debate 

ou da constante inovação que o acompanha. 

Devemos, sem dúvida nenhuma, 

considerar também as determinações legais 

que exigem seu uso e sua aplicação 

principalmente na defesa e na implantação 

de um espaço democrático inclusivo. 

Sendo assim, na construção de um espaço 

inclusivo, temos de ter clareza quanto aos 

objetivos do estudo da tecnologia assistiva. 

Assim, o presente artigo 

objetivando ressaltar a importância da 

tecnologia assistiva na mediação dos 

processos inclusivos, apresentará um breve 

estudo acerca das categorias e modelos de 

tecnologia assistiva, comparando alguns 

recursos didáticos adaptados e relacionando 

a tecnologia assistiva à acessibilidade. 

Para tanto, foi desenvolvida uma 

revisão de literatura, onde utilizou-se como 

fonte de pesquisa livros, artigos, periódicos 

e documentos obtidos de bibliotecas físicas 

e virtuais. A escolha por essa temática 

fundamenta-se no fato de que se deve 

considerar que os profissionais da área de 

educação necessitam das informações 

provenientes desses recursos, 

principalmente para que verifiquem que a 

tecnologia assistiva procura atender às 

pessoas com deficiência, transtorno global 

de desenvolvimento ou altas 

habilidades/superdotação por meio de 

ferramentas, recursos e serviços, dando 

suporte para que tais indivíduos possam 

desenvolver as atividades que desejam de 

forma satisfatória, buscando, portanto, 

uma melhoria da qualidade de vida e 

realizando a inclusão social 

Desse modo, este estudo oferece 

uma reflexão acerca da tecnologia assistiva 

na mediação dos processos inclusivos, 

podendo assim contribuir para a formação 

profissional e pessoal dos leitores. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão de 

literatura tradicionall, não sistemática, 

descritiva, de natureza qualitativa e 

bibliográfica, já que a analise se realizou 

em diversas fontes de pesquisas como 

conteúdo de livros, artigos científicos, 

sites, dissertação, teses e bibliográfias 

virtuais. 

 
1 A TECNOLOGIA ASSISTIVA NA 

MEDIAÇÃO DOS PROCESSOS 

INCLUSIVOS 

 

A tecnologia assistiva refere-se a 

todo o conjunto de recursos e serviços que 

promovam, com o maior grau de 

autonomia possível, a participação social 

das pessoas com deficiências, 

incapacidades ou mobilidade reduzida e o 

seu direito a uma existência mais 
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independente e, consequentemente, de 

melhor qualidade. Para tal, ela se utiliza de 

conhecimentos interdisciplinares a fim de 

atender às diversas necessidades de cada 

pessoa, especificamente, isso tudo com o 

intuito de oferecer-lhe produtos, soluções, 

procedimentos, táticas, práticas e serviços 

que lhe permitam autonomia, bem-estar, 

independência e melhor qualidade de vida, 

atingindo, dessa forma, a verdadeira 

inclusão social (COSTA, 2020). 

O CAT, instituído pela Portaria n. 

142/2006 (BRASIL, 2006), sugere 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, 2007). 

 

Para que a tecnologia assistiva 

possuísse bases e diretrizes que regulassem 

os direitos de seus usuários, houve a 

necessidade de criar categorias e objetivos, 

promovendo, dessa forma, base legal de 

fundos para a sua aquisição, acesso e 

utilização. Isso a princípio, nos Estados 

Unidos, e depois, no Brasil. 

 

No Brasil, o uso da expressão 

tecnologia assistiva é recente, sendo 

muitas vezes usada com o mesmo 

significado de tecnologia de apoio ou 

ajudas técnicas, até mesmo na legislação, 

como acontece no Decreto n. 3.298, de 20 

de dezembro de 1999 (Brasil, 1999), e no 

Decreto n. 5.296, de 2 de dezembro de 

2004 (Brasil, 2004), que regulamenta as 

Leis n. 10.048, de 8 de novembro de 2000 

(Brasil, 2000) e n. 10.098, de 19 de 

dezembro do mesmo ano (Brasil, 2000, p. 

6): “os elementos que permitem compensar 

uma ou mais limitações funcionais 

motoras, sensoriais ou mentais da pessoa 

portadora de deficiência, com o objetivo de 

permitir-lhe superar as barreiras da 

comunicação e da mobilidade e de 

possibilitar sua plena inclusão social”. 

 

1.1 A Mediação dos Processos 

Inclusivos sob a Perspectiva da 

Concepção Sócio- Histórica de Vygotsky 

 

A mediação é um processo que exige pelo 

menos dois elementos: a pessoa com 

deficiência e o universo em que está 

inserida, buscando aumentar a 

possibilidade de relação entre eles por meio 

da Tecnologia Assistiva (COSTA, 2020). 

A noção de mediação associa-se 

uma concepção sócio-histórica de 

Vygotsky, psicólogo russo, que entende o 

ser humano como um ser biológico, 

histórico e social, isto é, alguém inserido 
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em determinada sociedade e que interage 

com outros seres humanos. Assim, o sujeito 

cria uma cultura que o molda e que é, ao 

mesmo tempo, por ele influenciada. 

O trabalho de Vygotsky tem como 

fundamento a relação entre o ser humano e 

a sociedade. Segundo o pesquisador, as 

características humanas e culturais são 

construídas de forma dialética, isto é, ao 

mesmo tempo em que o ser humano 

modifica a sociedade, esta influencia a 

formação do sujeito. 

Para isso, deve existir uma 

mediação entre essas duas categorias. 

Assim, todo o conhecimento é resultado da 

mediação entre o ser humano e o 

conhecimento a ser trabalhado. 

Dessa forma, a tecnologia assistiva 

atua como mediadora dos processos 

inclusivas, dado que os recursos de 

acessibilidade são instrumentos 

intermediários entre a pessoa com 

deficiência e o mundo que a cerca. De 

acordo com Vygotsky (2002), há três 

classes mediadores: (1) signos e 

instrumentos; (2) atividades individuais; e 

(3) relações interpessoais. 

Os instrumentos de mediação são 

objetos feitos com certa especificidade e 

guardam em si aquilo que motivou sua 

criação – no caso em foco, a tecnologia 

assistiva. Portanto, os recursos de 

acessibilidade são instrumentos de 

mediação para a construção do sentido. 

Nas pesquisas de Vygotsky, as analogias 

entre desenvolvimento e aprendizagem 

tomam lugar de destaque, sobretudo, na 

educação. Ele avalia que, embora a criança 

inicie sua aprendizagem muito antes de 

frequentar a escola, esta confere novos 

elementos a seu desenvolvimento. 

Na visão sócio-histórica de 

Vygotsky, as interações sociais assumem 

uma importância mais marcante para os 

processos do desenvolvimento cognitivo: 

 
Um defeito ou problema físico, 

qualquer que seja sua natureza, 

desafia o organismo, assim, o 

resultado de um defeito é 

invariavelmente duplo e 

contraditório. Por um lado, ele 

enfraquece o organismo, mina 

suas atividades e age como uma 

força negativa. Por outro lado, 

precisamente porque torna a 

atividade do organismo difícil, o 

defeito age como um incentivo 

para aumentar o 

desenvolvimento de outras 

funções no organismo; ele ativa, 

desperta o organismo para 

redobrar atividade, que 

compensará o defeito e superará 

a dificuldade. Esta é uma Lei 

geral, igualmente aplicável à 

biologia é a psicologia de um 

organismo; o caráter negativo de 

um defeito age como um 

estimulo para o aumento do 

desenvolvimento e da atividade 

(Vygotsky, 1984, p. 233). 

 

Segundo o autor a criança com 

deficiência não é menos desenvolvida que 

seus contemporâneos; ela apenas apresenta 
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um desenvolvimento diferenciado. Uma 

deficiência não deve ser vista como um 

impedimento, mas como uma condição que 

proporciona possibilidades de trocas e 

relações significativas que favoreçam a 

formação educacional. 

Vygotsky (2002) pesquisou 

crianças com sérios problemas 

relacionados a deficiência mental, termo 

utilizado na época para se referir a pessoas 

cegas, surdas, com síndrome de Down ou 

com lesão cerebral. O enfoque do autor se 

dá nas possibilidades oferecidas pelas 

mediações estabelecidas. É possível 

perceber que tais pensamentos são atuais e 

coincidem com a educação inclusiva. Essa 

visão volta-se para a teoria de Vygotsky 

(2002), quando este afirma que a 

inteligência não é inata, mas construída 

pelas trocas com o meio ambiente. 

Assim, a interdependência dos 

processos de desenvolvimento e 

aprendizagem tem uma relevante 

implicação pedagógica. Daí a relação entre 

aprendizagem e desenvolvimento que 

aparece em seu conceito de zona de 

desenvolvimento proximal, (ZDP) 

(Vygotsky, 2002), que pode ser explicado 

da seguinte forma: o nível de 

desenvolvimento real é aquele no qual se 

consegue solucionar um problema de 

forma independente, ou seja, refere-se às 

habilidades ou competências já alcançadas; 

já o nível de desenvolvimento potencial é 

aquele em que a pessoa necessita de 

orientação ou mediação de um adulto ou de 

colegas para chegar à solução de um 

problema. 

Assim, o termo potencial se 

expressa como possível em condições e 

contextos favoráveis. Conforte exposto na 

figura 01, a ZDP faz a mediação entre os 

conhecimentos já consolidados (zona de 

desenvolvimento real) e aqueles que ainda 

não foram (zona de desenvolvimento 

potencial). 

 

Figura 01 – zona de desenvolvimento 

proximal. 

 
Fonte: Costa (2020). 

 

Todo aluno, tenha ou não alguma 

deficiência, tem mais capacidade de 

aprender quando há ajuda do outro, seja 

este o professor, os pais, os colegas ou os 

companheiros. Com isso, destaca-se a 

natureza social do aprendizado e volta-se o 

olhar para as potencialidades de todos, 

principalmente no que diz respeito à 

necessidade de fornecer condições para 

que o processo de aprendizagem humana se 

realize. 



65  Rev. Dimensão, Maceió, v. 9, n.1, p. 59-83, abr/jun, 2022 

 

  

Ao estudar os processos cognitivos 

de crianças com deficiência, Vygotsky 

(2002) percebeu que esta tem um impulso 

para a superação de suas dificuldades e, 

para tal, criam diferentes modos de 

compensação. 

O autor vê uma dimensão positiva 

nas limitações das deficiências e a compara 

com a reação do corpo humano quando 

recebe uma vacina; o organismo, ao ser 

inoculado, adquire mais resistência e reage 

de forma positiva à doença. 

Ainda, o teórico identifica a 

necessidade de se trabalhar com os 

processos compensatórios, os quais estão 

diretamente relacionados à forma como a 

sociedade trata da deficiência apresentada. 

Isso se dá tanto na dimensão psicológica 

quanto na biológica considerando-se 

principalmente as pesquisas voltadas para 

a plasticidade cerebral e a aceleração do 

surgimento das vias compensatórias (novas 

redes neurais) advindas de estímulos 

externos (VYGOTSKY, 2002). 

 

2 CATEGORIAS DA TECNOLOGIA 

ASSISTIVA 

 

Em 1980, a organização mundial da 

saúde pública em caráter experimental uma 

classificação Internacional de 

Deficiências, Incapacidades e 

Desvantagens (ICIDH, do inglês 

Internacional Classification of 

Impairments, Disabilities and Handicaps), 

também conhecida como classificação 

Internacional de funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde (CIF). O objetivo 

geral da CIF é unificar e padronizar as 

denominações dos componentes da saúde e 

dos outros relacionados a ela. 

A CIF elaborou uma escala 

genérica organizada em três categorias, 

conforme apresentação no quadro 1. 

 

 

Quadro 1: Escala genérica de classificação da CIF. 
  

Funções do corpo Funções mentais; funções sensoriais e dor; funções de voz e fala; funções 

dos sistemas cardiovascular, hematológico, imunológico e respiratório, 

funções dos sistemas digestivo, metabólico e endócrino; funções geniturinárias 

e reprodutivas; funções neuro músculo esqueléticos e relacionadas ao 

movimento; funções da pele e estruturas relacionadas. 

Estruturas do corpo Estruturas do sistema nervoso; olho, ouvido e estruturas relacionadas; estruturas 

relacionadas à voz e à fala; estruturas dos sistemas cardiovascular, hematológico; 

imunológico e respiratório; estruturas relacionadas aos sistemas digestivo, 

metabólico e endócrino; estruturas relacionadas aos sistemas geniturinário e 

reprodutivo; estruturas relacionadas ao movimento, à pele e as estruturas 

relacionadas. 

Atividades e 

participação 

Aprendizagem e aplicação de conhecimento; tarefas e demandas gerais; 

comunicação; mobilidade, cuidado pessoal; vida doméstica; relações e 

interações interpessoais; áreas principais da vida, vida comunitária, social e 

cívica. 

Fatores ambientais Produtos e tecnologia; ambiente natural e mudanças ambientais feitos pelo 

ser humano; apoio e relacionamentos; atitudes; serviços, sistemas e políticas. 

Fonte: CIF, 2004, apud Costa, 2020. 
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Os fatores contextuais que influenciam a 

classificação (CIF, 2004, apud Costa, 

2020) são divididos em: 
 

 Fatores ambientais – constituem o 

ambiente físico, social e atitudinal 

no qual as pessoas vivem e 

conduzem sua vida. 

 Fatores pessoais – são o histórico 

particular da vida e do estilo de vida 

de um indivíduo e englobam as 

características do indivíduo que não 

são parte de uma condição ou estado 

de saúde. 
 

Alguns procedimentos são necessários 

quando se busca categorizar a utilização de 

tecnologia assistiva e eles podem ser 

organizados em passos. O primeiro deles é 

identificar a necessidade real da pessoa 

com deficiência, que pode estar mascarada. 

Assim, sua análise é primordial; em 

seguida, faz-se imperativo conhecer qual é 

o resultado desejado com o uso da 

tecnologia assistiva. Dessa forma, há como 

avaliar sua adaptação e funcionalidade e 

daí decorre a avaliação de habilidade. Em 

seguida, é necessária a testagem do 

recurso, para observar se os resultados 

previstos foram atingidos como previsto. 

Se não forem, é necessário retomar o 

processo; se foram, a aquisição do 

equipamento é recomendada com as 

necessárias implementações e adaptações e 

sempre buscando analise do processo como 

um todo, para novas adequações (COSTA, 

2020). 

De acordo com Sartoretto e Bersch (2019), 

a tecnologia assistiva é organizada 

conforme as categorias apresentadas no 

quadro 2. 

 

Quadro 2 – Categorias, Símbolos e 

Descrições da Tecnologia Assistiva 
 

1 Auxílios para a vida diária 

 

Materiais e produtos para auxílio em 

tarefas rotineiras, tais como comer, 

cozinhar, vestir-se, tomar banho e 

executar necessidades pessoais, 

manutenção da casa etc. 

2 CAA (CSA) Comunicação aumentativa 
(suplementar) e alternativa 

 

Recursos eletrônicos ou não, que 

permitem a comunicação expressiva 

e receptiva das pessoas sem a fala ou 

com limitações. São muito 

utilizadas as pranchas de 

comunicação com os símbolos PCS 

ou Bliss, além de vocalizadores e 

softwares dedicados para esse fim. 

3 Recursos de Acessibilidade ao computador 

 

Equipamentos de entrada e saída 

(síntese de voz, Braille), auxílios 

alternativos de acesso (ponteiras de 

cabeça, de luz), teclados 

modificados ou alternativos, 

acionadores, softwares especiais (de 

reconhecimento de voz etc.) que 

permitem às pessoas deficiência 

usar o computador. 

4 Sistemas de Controle de ambiente 

 

Sistemas eletrônicos que permitem 

as pessoas com limitações 

motolocomotoras controlar 

remotamente aparelhos 

eletroeletrônicos, sistemas de 

segurança, entre outros, localizados 

no quarto, na sala, no escritório, na 

casa e nos arredores. 

5 Projetos Arquitetônicos para acessibilidade 

 

Adaptações estruturais e reformas 

na casa e/ou no ambiente de trabalho 

por meio de rampas, elevadores, 

adaptações em banheiros, entre 

outras, que retiram ou reduzem as 

barreiras físicas, facilitando a 

locomoção da pessoa com 

deficiência. 
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6 Órteses e Próteses 

 

Troca ou ajuste de partes do corpo 

faltantes ou com funcionamento 

comprometido por membros 

artificiais ou outros recursos 

ortopédicos (talas, apoios etc.). 

Incluem-se os protéticos para 

auxiliar nos déficits ou nas 

limitações cognitivas, como os 

gravadores de fita magnética ou 

digital, que funcionam como 

lembretes instantâneos. 

7 Auxílios de mobilidade 

 

Cadeiras de rodas manuais e 

motorizadas, bases moveis, 

andadores, scooters de três rodas e 

qualquer outro veículo utilizado na 

melhoria da mobilidade pessoal. 

8 Adequação postural 

 

Adaptações para cadeira de rodas ou 

outro sistema de sentar visando ao 

conforto e à distribuição adequada 

da pressão na superfície da pele 

(almofadas especiais, assentos e 

encostos anatômicos), bem como 

posicionadores e contentores que 

propiciam maior estabilidade e 

postura adequada do corpo por meio 

do suporte e do posicionamento de 

tronco/cabeça/membros. 

9 Auxílios para cegos ou com visão subnormal 

 

Auxílios, para grupos específicos, 

que incluem lupas e lentes, Braille 

para equipamentos com síntese de 

voz, grandes telas de impressão, 

sistema de TV com aumento para 

leitura de documentos e 

publicações etc. 

10 Auxílios para surdos ou com déficit auditivo 

 

Auxílios que incluem vários 

equipamentos (infravermelho, FM), 

aparelhos para surdez, telefones 

com teclado – teletipo (TTY), 

sistemas com alerta táctil-visual, 

entre outros. 

11 Adaptações em veículos 

 

Acessórios e adaptações que 

possibilitam a condução do veículo, 

elevadores para cadeiras de rodas, 

camionetas modificadas e outros 

veículos automotores usados no 

transporte pessoal. 

Fonte: Sartoretto; Bersch (2019 apud Costa, 2020). 

 

Tais categorias de recursos devem 

necessariamente ser observadas para a 

efetivação da educação inclusiva. 

 

2.1 Modelos de tecnologia assistiva 

 

A tecnologia assistiva acolhe 

diferentes incapacidades e 

funcionalidades. Para explicar tal 

atendimento, foram criados diferentes 

modelos conceituais, destacavam-se dois 

em especial: o médico e o social. 

O modelo médico considera a 

incapacidade uma dificuldade advinda de 

doença, trauma ou enfermidade. Nessa 

visão, o tratamento deve ser realizado por 

profissionais da área da saúde, e o objetivo 

primeiro é buscar a cura ou a adaptação do 

paciente. Tal modelo é politicamente visto 

como o principal, e é dele que surgem as 

legislações referentes à saúde. Por sua vez, 

o modelo social tem uma visão mais ampla 

com relação à incapacidade, nesse modelo, 

a sociedade deve se moldar às necessidades 

dos indivíduos. 

Assim, a inclusão social parte da 

responsabilidade de todos na realização de 

adaptações em ambientes, processos e, 

principalmente, atitudes. Tal visão está 

ligada diretamente aos direitos humanos e 

à ação social. Percebe-se que, embora 

alguns de seus conceitos seja contra postos, 

as duas visões se complementam. 

Abrangendo essas duas faces da questão, a 

CIF propõe a abordagem biopsicossocial, 

pela qual a integração desses dois modelos 

traria mais coerência para a tomada de 



68  Rev. Dimensão, Maceió, v. 9, n.1, p. 59-83, abr/jun, 2022 

 

  

posição perante a adaptabilidade e a 

aceitação da pessoa com necessidades 

especiais. 

 

2.2 Recursos didáticos adaptados 

 

Os recursos didáticos constituem 

importantes ferramentas para a 

aprendizagem significativa. Eles devem ser 

amplamente utilizados para enriquecer 

discussões teóricas e práticas, dando 

sentido às experiências desenvolvidas 

didaticamente. 

Entretanto, elas não podem ter um 

fim em si mesmas, isto é, precisam ser 

concebidas com base em um objetivo claro, 

o qual possa auxiliar efetivamente na 

aprendizagem. Daí a importância de o 

professor ter competência didático-

pedagógica para fazer bom uso de tais 

recursos, assim como muita criatividade 

para adaptá-los a diversos alunos. 

Segundo Cerqueira e Ferreira 

(2000, p.24), “talvez em nenhuma outra 

forma de educação os recursos didáticos 

assumam tanta importância como na 

educação especial de pessoas deficientes. 

De acordo com esses autores os recursos 

didáticos adaptados podem ser 

classificados em quatro categorias: 

 

 Naturais: elementos de existência 

real na natureza (água, pedra, 

animais); 

 Pedagógicos: quadro, flanelógrafo, 

cartaz, gravura, álbum seriado, slide, 

maquete; 

 Tecnológicos: rádio, toca-discos, 

gravador, televisão, videocassete, 

computador, ensino programado, 

laboratório de línguas; 

 Culturais: biblioteca pública, museu, 

exposições. 

 

Deve-se sempre estar atento à 

forma de confecção dos recursos, pois é 

necessário atenção ao tamanho e à 

significação tátil do material, tais como: 

espessura, relevo, cor, possibilidade de 

manuseio, sons e outros recursos que 

incitem o estimulo do o recurso utilizado 

com o conteúdo a ser trabalhado. 

Os recursos mais utilizados são 

aqueles necessários nas atividades do dia a 

dia, conforme destacados no quadro 3. 
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Quadro 3 – Recursos Mais Utilizados 

Adaptação 

Pedagógica 

tesoura elétrica, outra adaptada, apontador e régua adaptados, órteses para 

escrita, pulseira imantada para inibição de movimentos involuntários; 

engrossadores feitos espuma e de epóxi; separador de páginas adaptados um 

com adaptação feita de velcro ou com espuma; luva de dedo pra facilitar o 

processo de virar a página; vira páginas mecânico; quadros adaptados 

destinados a escrita um confeccionado com velcro outro com imã; suporte 

para lápis, jogos pedagógicos adaptados com velcro e/ou imã e/ou textura 

e/ou peso para aquisição de conceitos pré-escolares, numerais e 

multiplicação; separador de material dourado, caderno de elástico; 

abecedário lavável; cadernos de madeira imantados; máquina de escrever 

convencional ou elétrica. 

Lazer/Recreação/ 

Esporte 

dominó de cores, de quantidades em relevo, de figuras geométricas de 

texturas e de meios de transporte; quebra cabeça em cubos; caixa de 

estímulos; jogos de adivinhação; jogo da memória; vamos vestir a boneca?; 

quebra-cabeça imantado; pés e mãos de borracha; tangram imantado; ábaco 

de argolas; correspondência uma a um; correspondência; pescaria, livro de 

texturas; bingo de palavras e letras; jogo de inversão e rotação. 

Elementos sensoriais pastas, ficheiros, carteira e avental de comunicação; pranchas de 

comunicação com estímulos removíveis; pranchas temáticas; prancha frasal 

de comunicação; prancha fixa sobre a carteira. Objetos reais em miniatura; 

jogos confeccionados com símbolos de comunicação alternativa; livros 

confeccionados com símbolos de comunicação alternativa; vocalizadores 

(Go talk, Zygo talara e Spok 21); e software de comunicação alternativa 

(Speaking Dynamically; Pro, Comunique e Prancha Livre de Comunicação). 

Dispositivo e 

acessórios 

computacionais especiais mouses adaptados (joysteck, trackbal, mouse 

mover, tracker pro, integra mouse, my tobi); acionadores; colmeia, ponteira, 

teclado virtual, monitor sensível ao toque, teclado intelikeys, alpha smart 

3000 (dispositivo destinado a escrita que pode funcionar também junto ao 

computador) teclado com colmeia; acionador de pressão; mouse com 

entrada para acionador. 

Mobiliário/ 

Equipamento 

plano inclinado; carteira ou mesa adaptada (dobradiças, recorte, caneletas de 

madeira ou PVC ao redor e cantos arredondados); cantinho para 

posicionamento; cavalo de abdução; calça de posicionamento; cadeiras com 

assentos giratórios e alturas ajustáveis; descanso para os pés; e suporte 

para livros. 

Adaptações de 

atividade de vida 

diária 

bandejas e tábuas com recorte; pratos com ventosas e bordas altas; copos 

adaptados com base mais pesada, borda recortada ou com duas alças; 

talheres, pentes e escova de dente adaptados. 

Mobilidade adaptação de cadeira de rodas (almofada com contenções laterais, cinto, 

encosto para cabeça, apoio para os pés, antiderrapante no assento); poltrona 

postural; muletas; andadores; próteses, cadeira de rodas. 

Elementos 

arquitetônicos 

acessibilidade na escola: rampas; guarda corpo ao seu redor das rampas; 

elevadores, portas e corredores largos; circulação livre de obstáculos; calçada 

com rebaixamento de guias; chão pavimentado e regular; espaço de espera 

para cadeirantes; mesa, quadro negro e bebedouro em altura acessível ao 

cadeirante. 

Acessibilidade no 

banheiro 

torneira em forma de alavanca, barras de apoio lateral perto dos vasos 

sanitários, espelhos inclinados do lavatório para que cadeirantes possam se 

ver, descarga em altura acessível e tipo alavanca. 
Acessibilidade nos 

veículos 
plataforma elevatória nos transportes; cintos adaptados; barras de apoio 
no interior dos veículos; softwares de comunicação alternativa. 

Fonte: Costa (2020). 
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3 TECNOLOGIA ASSISTIVA E 

ACESSIBILIDADE 

 

A Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), órgão responsável pela 

normalização técnica no Brasil que fornece 

insumos ao desenvolvimento tecnológico 

brasileiro, define a acessibilidade como “a 

possibilidade e condição de alcance, 

percepção e entendimento para a utilização 

com segurança e autonomia de edificações, 

espaço, mobiliário, equipamento urbano e 

elementos” (ABNT, 2015, p. 2). Assim, a 

acessibilidade pode ser entendida como a 

possibilidade de inclusão que as pessoas 

com deficiência ou mobilidade reduzida, 

possa ter acesso e se locomover de forma 

segura e autônoma a todos os espaços, 

visando não somente a locomoção, como a 

adaptação e eliminando as barreiras. 

“A inclusão se manifesta pela 

transformação das atitudes, do 

comportamento, da administração, do 

atendimento e da organização físico-

espacial ao longo do tempo. Inclusão se 

manifesta, então, através da 

acessibilidade” (CALADO, 2006 p. 29). 

Com isso, entende-se que, a falta de 

acessibilidade é um paradigma que vem 

dificultando a vida das pessoas com 

deficiência. Fazendo com que ainda exista 

muitas barreiras que impeçam essas 

pessoas de terem uma vida mais segura 

confortável e inclusa na sociedade. 

Segundo a Lei n° 10.098/2000 

(Brasil, 2000) essas barreiras são, qualquer 

entrave ou obstáculo que limite ou impeça 

o acesso, a liberdade do movimento e a 

circulação com segurança das pessoas 

classificadas em: 

 

a) Barreias arquitetônicas urbanísticas: 

as existentes nas vias públicas e nos 

espaços de uso público; 

b) Barreiras arquitetônicas na 

edificação: a existentes no interior 

dos edifícios públicos e privados; 

c) Barreiras arquitetônicas nos 

transportes: as existentes nos meios de 

transportes; 

d) Barreiras nas comunicações: qualquer 

entrave ou obstáculo que dificulte ou 

impossibilite a expressão ou 

recebimento de mensagens por 

intermédio dos meios ou sistemas de 

comunicação, sejam ou não de massa. 

 

A acessibilidade não deve ser 

entendida apenas como a permissão de que 

pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida participem de atividades que 

incluem o uso de produtos, serviços e 

informação, mais a inclusão do uso destes 

por todas as parcelas presentes em uma 

determinada população, provocando uma 

melhoria enorme no cotidiano dos 

usuários, desta forma se garante a 

autonomia e a qualidade de vida da 

população. 
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Na concepção de Vara (2020) a 

escola é o espaço responsável pela fase da 

vida particular e familiar para o domínio 

público, desta forma considerando a sua 

função social e reguladora além da função 

formativa. Esta escola deve assumir o 

papel de mudanças sociais, que jamais 

poderá ser descartado, buscando sempre a 

relação harmoniosa entre o cidadão e o 

meio que ele vive. Contudo, a escola tem 

como dever de ensinar ao aluno como 

conviver com diferentes tipos de culturas, 

pessoas e em sociedades diferentes. E todo 

ser humano tem o direito a isto. E por ser 

um ambiente que irá receber uma grande 

variedade de pessoas, esse ambiente deve 

ser acessível e adequado para todos 

usufruir do local. 

Entende-se assim, que o princípio 

fundamental da acessibilidade e educação 

inclusiva é a valorização da diversidade e 

comunidade humana. Para isso, é preciso 

romper com os preconceitos criados pela 

sociedade. É preciso que todos tenham 

consciência de que a escola só será 

acessível a partir de um processo onde 

todos entendam que a escola deve ser um 

ambiente inclusivo onde todos 

independente de sua mobilidade possa 

usufruir do local com autonomia e 

segurança. 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A tecnologia abrange todos os 

recursos utilizados pelos seres humanos 

para facilitar suas atividades diárias. Isso 

inclui desde simples óculos até aparelhos 

sofisticados, com alta tecnologia, da 

mesma forma, a tecnologia assistiva volta-

se para uma classe de pessoas que 

necessitam de cuidados específicos. 

Tal tecnologia tende a aumentar e 

ampliar seus serviços, seus atendimentos e 

suas disponibilidades na área educacional. 

Cabe aos professores sempre buscar as 

novidades ofertadas e, principalmente, 

divulgar entre seus pares as descobertas, 

criações e achados desse universo tão 

amplo e importante para a inclusão dos 

alunos com necessidades especiais. Assim, 

o papel dos docentes e dos demais cidadãos 

é agir para construir uma sociedade 

melhorada, transformada e que veja todos 

as diferenças como características que 

tornam cada um como um ser único. 

Um ponto a ser considerado é o 

conhecimento especifico exigido pelos 

profissionais envolvidos no processo de 

inclusão no ambiente escolar. Sob essa 

ótica, o conhecimento das adaptações 

curriculares e o uso de recursos didáticos 

adaptados são primordiais. É preciso levar 

em conta que tais recursos devem ser 

voltados para os alunos. Assim, a 

participação deles na elaboração., na 
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confecção e na utilização desses recursos é 

riquíssima – evidentemente, desde que 

ocorra com muito planejamento do 

professor, que precisa saber como utilizar 

tais ferramentas. 

É na educação especial que se 

desenvolvem os recursos pedagógicos cujo 

planejamento demanda mais cuidado; isso 

porque existe a preocupação com a 

adaptação e os resultados dos processos. 

Incluir os alunos com deficiência e lhes 

oferecer todos os recursos necessários 

promove, assim, um avanço social 

premente. Conhecer os processos 

educativos e minimizar os problemas de 

interação torna o professor um profissional 

melhor. portanto, ter a ciência do quanto é 

importante para a formação dos alunos 

dispor de recursos que os auxiliem é o que 

faz a inclusão ser real. 

É preciso lembrar também os 

obstáculos que nossa realidade impõe. 

Embora existam subsídios legais, em 

alguns casos eles nem sequer chegam às 

escolas. Muitas vezes, a confecção de 

materiais e recursos acaba sendo o caminho 

mais rápido e prático, aproximando o 

necessário do real. Isso exige do 

profissional da educação vontade, 

criatividade e disponibilidade, além de 

conhecimentos mínimos relacionados às 

diferentes necessidades. 
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