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Resumo

A abordagem participativa da tecnologia assistiva na educação especial e na mobilidade urbana pode ser

considerada como uma prática ou metodologia de desenvolvimento de uma educação colaborativa através de

recursos tecnológicos e de desenvolvimento e avaliação de tecnologias assistivas que visam coletar, analisar e

projetar artefatos juntamente com a participação de usuários, projetistas, comunidade e demais interessados.

Trata-se de uma abordagem de cocriação, onde todos podem contribuir ativamente no processo de construção do

conhecimento ou na concepção e avaliação da tecnologia. Este artigo tem por objetivo apresentar estratégias de

participação no campo da educação inclusiva e no campo do desenvolvimento de tecnologia assistiva para

orientação e mobilidade urbana em espaços públicos. Para tanto, apresenta revisão de literatura sobre os temas

participação, inclusão e tecnologia assistiva. Discute vivências nos dois campos e apresenta um infográfico com

estratégias de participação da pessoa com deficiência na concepção, avaliação e utilização de recursos de tecnologia

assistiva em ambas as áreas. Espera colaborar com métodos e técnicas para ampliar a participação de pessoas com

deficiência através da utilização da tecnologia assistiva na educação e no ambiente urbano, com vistas a contribuir

com estratégias para o acesso de pessoas com deficiência a estes serviços públicos.

1. Introdução

A abordagem participante dentro da educação visa construir o conhecimento coletivo com
base nas vivências e experiências dos estudantes, isso pode ocorrer através de um método
dialógico de ensino, onde o objeto de estudo é colocado entre professor e estudantes e
dialogado, compreendido a partir das vivências de todos e construído colaborativamente
(FREIRE, SHOR, 2008). Esse processo pode ser facilitado por tecnologias assistivas que auxiliam
o desenvolvimento de atividades pelas pessoas com deficiência.

As tecnologias assistivas também podem facilitar não só o aprendizado em sala de aula, mas a
exploração do entorno pela pessoa com deficiência, através de artefatos que minimizem as
dificuldades de acesso, como a sinalização acessível para pessoas com deficiência visual, por
exemplo. Nesse sentido, existem tecnologias assistivas que podem ser utilizadas em sala de
aula por pessoas com deficiência e também para navegação espacial no ambiente urbano.

No âmbito da tecnologia assistiva, a abordagem participativa busca o envolvimento da pessoa
com deficiência e da comunidade de interesse (família e políticas públicas) na análise de sua
própria realidade e se desenvolve a partir da interação entre pesquisadores e membros das
situações investigadas, no intuito de conceber e avaliar uma tecnologia voltada para as
necessidades de todos os envolvidos.

Diante deste contexto, este artigo levanta a seguinte questão norteadora: Quais estratégias de
participação inclusivas podem assegurar que projetos baseados em tecnologia assistiva na
área da educação e mobilidade urbana resultem na promoção do acesso, desenvolvimento
das habilidades e interações sociais da pessoa com deficiência?

Neste sentido, temos por objetivo: compreender como a abordagem participativa pode incluir
a pessoa com deficiência na concepção e utilização da tecnologia assistiva, no intuito de
garantir equiparação de oportunidades, assim como potencializar suas habilidades com ajudas
técnicas e alcançar acessibilidade com o propósito de promover a participação e interações da



pessoa com deficiência nas atividades de ensino e exploração de ambientes externos,
facilitando seu processo de inclusão.

Assim, apresentamos conceitos sobre inclusão e tecnologia assistiva e a abordagem
participativa na educação e na concepção e uso da tecnologia assistiva, para posteriormente
discutirmos vivências das autoras em ambas as áreas, e por fim, apresentar um infográfico
com estratégias participativas que possam auxiliar pesquisadores nestas áreas.

Para tanto, apresentamos a seguir os conceitos de inclusão e tecnologia assistiva em duas
frentes, educacional e de mobilidade urbana e conceitos sobre participação, para então
articulá-los e apresentar formas de participação e inclusão das pessoas com deficiência através
da tecnologia assistiva como meio de apropriação do ambiente educacional e do entorno.

2. Inclusão e Tecnologia Assistiva

O modelo social da deficiência define que não é um corpo com lesão que limita a participação
social, mas sim os contextos pouco sensíveis à diversidade que segregam e incapacitam a
pessoa com deficiência de apropriação do meio e exploração do entorno. Neste sentido, a
deficiência pode funcionar como um agravante para exclusão social, onde a deficiência pode
ser entendida muitas vezes como uma forma de opressão social, ou seja, a discriminação pela
deficiência é uma forma de opressão (DINIZ, 2007).

Ainda, de acordo com Diniz (2007), para o modelo social da deficiência, as alternativas para
romper o ciclo da segregação e opressão não deveriam ser buscadas nos recursos biomédicos,
mas especialmente na ação política capaz de denunciar a ideologia que oprime os deficientes.
A ideia é ir além da medicalização da lesão e atingir as políticas públicas para a deficiência.
Assim, o modelo social da deficiência dedica-se a uma questão da ordem dos direitos, da
justiça social e das políticas de bem-estar.

Diante desse cenário da deficiência entendida por um viés social e não puramente biomédico,
é que iniciamos a reflexão crítica deste artigo, propondo que a inclusão pode ocorrer através
de meios mais acessíveis, tanto educativos quanto urbanos, de forma a promover tecnologias
assistivas que possam minimizar barreiras e incapacidades das pessoas com deficiência e
valorizar as habilidades dessas pessoas de forma participativa.

2.1 Educação e Inclusão

Quando se fala de inclusão na educação precisamos compreender sobre sua trajetória histórica

e o que se espera da escola hoje, além de sua abordagem, leis nacionais que permeiam este

campo e sua aplicabilidade. Historicamente, a educação especial teve seu início na perspectiva

do assistencialismo, as pessoas com deficiência eram tratadas por vários nomes pejorativos,

sem serem vistas pela sociedade, eram mandadas para instituições asilares geralmente

distantes e fora da cidade não recebiam nenhum tipo apoio e nem visitas. Conforme (Correa,

Kobren e Minetto, 2017) “Na antiguidade, no paradigma da exclusão, crianças com algum tipo

de deficiência foram excluídas da sociedade, podendo ser até sentenciadas à morte, o que foi

normalmente aceito e justificável neste período”.

Depois de um tempo algumas equipes médicas começaram a se interessar pelo tratamento

dessas pessoas que até então não recebiam nenhum, mas esse tratamento tinha a intenção de



investigar e de realizar experiências de testar como funcionava esse processo, porque algumas

pessoas nasciam com deficiência e outras não. Somente no século XX que as pessoas com

deficiência são considerados cidadãos com direitos de deveres como qualquer outra pessoa,

sendo que ao final da Segunda Guerra Mundial inicia uma mudança acerca da composição do

que é humano, e que devem ser integradas à sociedade.

“A Segunda Guerra mundial, fez com que muitos heróis retornassem mutilados do campos de

batalha, isso ocasionou o surgimento do paradigma da Integração, no qual o objetivo maior

estava em reabilitar estes ex-combatentes para o convívio social, em geral, essa adaptação

voltava-se para questões físicas, com a utilização de tecnologias assistivas” (CORREA, KROBEN,

MINETO, 2017, p. 178)

Atualmente estamos frente ao paradigma Inclusivo onde todos têm a garantia de direitos.

Diante disso, a concepção de  Franco (2019), ilustra esta nova abordagem acerca da inclusão:

Todos sendo iguais em dignidade, condição e direitos, mas,

em simultâneo, todos diferindo de algum modo, sendo essa

completa diferença que nos assegura como sociedade de

humanos. A inclusão só tem razão de ser assente numa

perspectiva do Homem/Ser Humano diferente e em

mudança, e no contexto de uma sociedade que pode pensar

a diferença como enriquecedora ou, pelo menos, parte

intrínseca e constituinte de si mesma.

Neste percurso histórico, uma das abordagens mais importantes para a inclusão, são as leis que

citam e descrevem os direitos da pessoa com deficiência à educação, como a de 1986, onde o

MEC (Ministério da Educação) lança uma portaria de número 69 que é a primeira a começar a

tratar sobre os direitos da pessoa com deficiência à educação, e também apresenta sobre a

educação especial e trata dos direitos das pessoas com deficiência. Em 1988, na Constituição

Federal são apresentados os direitos e deveres de todos os cidadãos, incluindo as pessoas com

deficiência. Em 1990 é lançado o ECA (Estatuto da Criança e do adolescente) onde a lei número

8.069 reforça sobre os direitos das crianças e dos adolescentes, inclusive o direito à educação

independente da sua condição, ou seja, sendo pessoa com deficiência ou não. Em 1994, é

apresentada a Declaração de Salamanca, elaborada na Conferência Mundial de Educação

Especial para tratar da necessidade de sanar a diferença entre as pessoas e garantir o acesso à

educação para todos. Em 1996, é lançada a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da educação) sob o

número 9.394/96, que com o passar do tempo sofre várias adequações, mas também reforça

sobre o direito da pessoa com deficiência à educação em qualquer nível de escolaridade desde

o berçário. Em 1999, surge um decreto número 3.298 que reforça o que está publicado na LDB

e na Constituição Federal, se passa então um longo período de construção até 2008, quando o

MEC lança um documento com o título Nacional de Educação na Perspectiva da Educação

Inclusiva.

Assim, mais recentemente em 2015 é lançado o Estatuto da Pessoa com Deficiência, objeto da

Lei nº 13.146/2015, que começou a ser aplicada no dia 06/01/2016, e tem como escopo

principal assegurar e proteger a dignidade da pessoa com deficiência, inovando sobre a

capacidade civil e estabelecendo diversos direitos para essas pessoas, sendo esta a mais

completa. Atualmente, nesta lei são baseadas as evidências, as pesquisas e o exercício das



atividades na área da inclusão e é a lei que rege o que está presente e o que tem de mais

recente sobre a inclusão na educação.

Nesse contexto, surgiu o desafio dos professores que tinham apenas formação pedagógica em

atender alunos com deficiência, que possuem necessidades distintas. Neste sentido, também

começa-se pensar em quais estratégias de participação são pertinentes no contexto de sala de

aula para incluir alunos com deficiência no processo de ensino-aprendizagem e inclusive no uso

das tecnologias assistivas utilizadas em sala de aula. Para tanto, inicia-se o pensamento crítico

na produção e adequação de recursos pedagógicos para que o estudante pudesse ter um

conteúdo diferenciado, que pudesse ser ensinado de um jeito diferente, de acordo com suas

necessidades, mas que acima de tudo pudesse, atender a um método dialógico de ensino e a

partir de uma abordagem participativa do estudante em sala. Neste novo cenário, uma

conscientização do que é educação e respeito pela diversidade assume papel central, onde o

professor assume para os estudantes que ser diferente é uma vantagem não um problema e

que as potencialidades dos alunos podem ser exploradas e suas diferenças utilizadas em sala

de aula em um processo de ensino-aprendizagem colaborativo.

Bell Hooks (2003; 2013) também aborda sobre a importância de uma pedagogia engajada que

propõe “um jeito de ensinar que qualquer um pode aprender” defendendo uma abordagem

transformadora da educação em que professores conseguem ensinar os estudantes a

transgredir barreiras raciais, de classe, deficiência, entre outras e atingirem a liberdade.

No tocante à educação inclusiva, a Lei Brasileira de Inclusão (LBI, ano) dispõe sobre os direitos

das pessoas com deficiência na educação que:

Art. 27 - A educação constitui direito da pessoa

com deficiência assegurados sistemas educacionais

inclusivos em todos os níveis e aprendizado ao

longo de toda a vida de forma a alcançar o máximo

desenvolvimento possível de seus talentos e

habilidades físicas sensoriais intelectuais e sociais

segundo suas características, interesses e

necessidades de aprendizagem.

Quando a LBI assegura os direitos da pessoa com deficiência em todos os níveis, é importante

ressaltar de que não será o indivíduo a se adequar ao ambiente e sim o ambiente ao indivíduo,

não sendo este entendido só como espaço físico, mas sim sobre questões de relacionamento

professor e estudante, estudante e seus pares, abordagens participativas de ensino,

relacionamento com demais profissionais da escola, com as famílias, sem esquecer da

importância de se desenvolver e explorar todas essas habilidades também com os outros

estudantes, propondo uma diversidade pedagógica e uma aprendizagem cooperativa, assim

promovendo uma escola para todos.

Os desafios do futuro da educação são muitos, a escola vai além de transmitir conhecimento,

da ideia da escola transmissora de informações pelo professor, onde os estudantes organizados



em filas calados somente ouvindo, que memorizam e depois reproduzem, está longe do que se

realmente necessita. Hoje o que se espera dos estudantes ultrapassa esse domínio, as

necessidades do mundo atual e do mundo futuro exige o desenvolvimento de outros domínios,

sendo a escola um local capaz de proporcioná-los, como também o pensamento crítico,

adaptabilidade, colaboração, criatividade, curiosidade, liderança, competências na

comunicação entre outros, promulgando a aprendizagem colaborativa e participativa. A escola

que precisa proporcionar uma abertura para transformação para pensar no novo, promovendo

o princípio da equidade, entender que este princípio não é privilégio, e sim que foram

entendidas as diferenças e estimular o desenvolvimento.

Quando se pensa no princípio da equidade, igualdade, inclusão e acesso de todos, a oferta de

recursos de Tecnologia Assistiva pode potencializar e garantir o desenvolvimento das

habilidades motoras e cognitivas da pessoa com deficiência, linguagem, percepção e

comunicação para auxílio no desenvolvimento das competências em sala de aula. Para tanto,

mais adiante, abordaremos a tecnologia assistiva no campo da educação e da mobilidade

urbana.

2.2 Mobilidade urbana e Inclusão

Espaços públicos devem ser acessíveis para as diversas deficiências (Lei 10.098, 2000; NBR

9050, 2015; ONU, 2008). Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo

prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas

barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de

condições com as demais pessoas (CONVENÇÃO DOS DIREITOS DAS PcD ONU, 2008).

Nesse sentido, no meio urbano a sinalização e ambiente devem proporcionar condições para

participação de todas as pessoas com deficiências, garantindo mobilidade urbana com

autonomia e independência. Esforços globais desenvolvem programas de acessibilidade,

mobilidade e inclusão de pessoas com deficiência, para tornar as cidades mais inclusivas,

através da tecnologia como agente integrador dos equipamentos, ambientes e serviços

urbanos. Diante disso, os equipamentos urbanos e o ambiente devem ser dotados de critérios

de acessibilidade.

O decreto brasileiro número 5.296, de 2 de dezembro de 2004, dispõe que acessibilidade é:

“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 com deficiência ou

com mobilidade reduzida”. Também a NBR 9050 (2015), estabelece critérios para acessibilidade

do ambiente construído urbano, contemplando minimização de barreiras, obstáculos,

sinalização acessível e mobiliário urbano adaptado para as diversas deficiências.

2.3 Tecnologia Assistiva

A tecnologia assistiva é uma junção de áreas por ser interdisciplinar, composta de elementos

importantes que vem da área da saúde, educação e tecnologia. Nesse sentido, a junção de



saberes e de profissionais que as compõem, identifica possibilidades de inclusão social,

educacional, sendo uma área que agrega conhecimento de todas essas áreas.

O termo tecnologia assistiva apareceu pela primeira vez em 2007, onde foi constituído um

comitê de ajudas técnicas (CAT), composto por profissionais advindos da universidade, que já

que trabalhavam com o que se chamava anteriormente de “ajudas técnicas”. Esses

profissionais reunidos chegaram a uma definição do que seria tecnologia assistiva, sendo que

esta mesma definição foi para a lei brasileira de inclusão. Assim, a LBI (2015), define a

tecnologia assistiva como 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.

Dessa forma, compreendemos que desde o advento do CAT e da LBI, o conceito de tecnologia

assistiva permeia a questão da participação da pessoa com deficiência na concepção,

avaliação e uso da tecnologia assistiva.

A tecnologia assistiva (TA) tem o objetivo de romper barreiras que o meio impõe a pessoa com

deficiência, gerando autonomia, independência, qualidade de vida, funcionalidade e inclusão.

Os recursos e estratégias de TA devem compor as ações, ou seja, entender a ação que o

indivíduo irá realizar e qual recurso garantirá a participação dele nessa ação. TA tem o objetivo

de potencializar o que o indivíduo consegue fazer, proporcionar o ganho de autonomia,

acessibilidade e aprendizado. A TA deve estabelecer uma estratégia adequada para a pessoa

com deficiência conseguir participar, vivenciar a ação diante da experiência na realização da

atividade, oportunizando o desenvolvimento motor, postural, sensorial, cognitivo e

comunicativo.

A TA é composta por recursos e serviços, sendo estes últimos destinados a

avaliar, prescrever e orientar a utilização da TA, visando maior

independência funcional da pessoa com deficiência na atividade de seu

interesse. Os recursos que favorecem a comunicação; a adequação postural

e mobilidade; o acesso independente ao computador; a escrita alternativa; o

acesso diferenciado ao texto; os projetos arquitetônicos para acessibilidade;

os utensílios variados que promovem independência em atividades como

alimentação, vestuário e higiene; o mobiliário e material escolar modificado;

são exemplos e modalidades da TA (BERSCH E SHIRMER, 2005).

O ADA define TA como “uma ampla gama de equipamentos, serviços, estratégias e práticas

concebidas e aplicadas para minorar os problemas funcionais encontrados pelos indivíduos

com deficiências” (COOK & HUSSEY, 1995).

Diante desse panorama, a TA deve funcionar para promover o acesso aos serviços públicos da

cidade pelas pessoas com deficiência de forma ativa e participativa. Assim, TA deve permitir a

ação, interação e participação na experiência com a atividade, e deve oferecer as possibilidades

para que a pessoa com deficiência compreenda o meio e interaja com ele.



Os recursos de Tecnologia Assistiva são imprescindíveis à vida de

seus usuários. Eles não se prestam apenas a facilitar ações

cotidianas, mas a torná-las possíveis. Por isso, o acesso a esses

recursos é indispensável a essa população, e a falta dele, por

conseguinte, agrava a desigualdade entre essas pessoas e as

demais. Logo, facilitar o acesso a esta gama de ferramentas

representa promover a equiparação de oportunidades e,

consequentemente, favorecer a inclusão destas pessoas em

diferentes áreas. Conceber e implementar políticas públicas que

facilitem o acesso à Tecnologia Assistiva significa regulamentar esse

processo, criando uma gestão articulada entre os diferentes setores

envolvidos, tais como: o setor produtivo, acadêmico/de pesquisa e

governamental (BONILHA, 2017, p.207).

Alguns exemplos de recursos de tecnologia assistiva, de baixo e alto custo, utilizados na

educação para auxiliar na promoção da inclusão são: Acessibilidade ao computador, teclado de

colméia, mouse adaptado, parque infantil inclusivo, cartilhas e jogos em braille, rampas,

corrimões, banheiros especiais, dicionários em libras, livros em áudio, softwares leitor de telas,

pranchas de comunicação, dispositivos para adequação da postura, alternativas de

comunicação, brinquedos e jogos adaptados, recursos para mobilidade manual, lápis adaptado,

lupa, lanterna dentre outros itens confeccionados na própria escola, observando as

necessidades e possibilidades individuais e/ou itens comerciais disponíveis no mercado para

serem adquiridos. A intencionalidade da ação no uso de cada recurso em sala de aula permite

que o estudante descubra sua autonomia e suas capacidades.

Vejamos alguns exemplos de recursos utilizados em sala de aula:

Materiais para estudantes de baixa visão
Jogo de dominó adaptado



Atividade adaptada com o recurso da lupa.
O material LOGICOR tem como finalidade
mobilizar e estimular a estrutura cognitiva.

Quadro 1: as autoras (2021)

Tais recursos têm sido utilizados e observados em contextos educacionais. Os resultados

indicam transformações nas formas de avaliar, ensinar e compreender a aprendizagem.

A tecnologia assistiva para mobilidade urbana pode auxiliar as pessoas com deficiência através

de mapas, maquetes táteis, piso podotátil para pessoas com deficiência visual, desobstrução

de barreiras, rampas para cadeirantes, dentre outros artefatos de auxílio. A tecnologia assistiva

apoia atividades das PcD e funciona na reabilitação de suas funções físicas, motoras, cognitivas,

intelectuais ou sensoriais, dentro das seguintes categorias: auxílios para vida diária;

comunicação aumentativa e alternativa; recursos de acessibilidade ao computador; sistemas

de controle do ambiente; arquitetura acessível; órteses e próteses; adequação postural;

auxílios para mobilidade; auxílios para qualificação da habilidade visual e recursos que ampliam

a informação a pessoas cegas ou com baixa visão; auxílio para pessoas com surdez ou déficit

auditivo; mobilidade em veículos; esporte e lazer.

3. Participação

Tecnologias assistivas têm o potencial de transformar processos democráticos através do
acesso à e criação de novas formas de participação. No entanto, a utilização de tecnologias
também traz novos desafios para a participação popular. Por esta razão, novas perspectivas e
considerações sobre o uso desses artefatos devem ser consideradas, como por exemplo: qual o
impacto desses artefatos nos processos democráticos? Esta mobilização pelo uso da tecnologia
assistiva atende as necessidades das pessoas com deficiência e a construção de propostas
coletivas de uso, favorecendo as habilidades individuais?

Nesse cenário, Falls Borba (1981), discorre que sobre o que se entende por pesquisa
participante e apresenta que é uma "pesquisa da ação voltada para as necessidades básicas do
indivíduo", que responde especialmente às necessidades de populações que compreendem
operários, camponeses, agricultores e índios - as classes mais carentes nas estruturas sociais



contemporâneas, levando em conta suas aspirações e potencialidades de conhecer e agir. É a
metodologia que procura incentivar o desenvolvimento autônomo (autoconfiante) a partir das
bases e uma relativa independência do exterior.

Ainda pensando em desenvolvimento autônomo e condutas comunitárias que objetivam
estabilizar a vida em comunidade, sem criar dependência em relação a outros setores mais
desenvolvidos, melhorando e adequando as condições locais em prol dos anseios da
população. Barbour (2009 p. 26) descreve como “O desenvolvimento comunitário geralmente
busca empregar o tipo de “método de pesquisa dialógico” defendido pelo educador brasileiro
Freire (1970)”.

Ainda sobre a abordagem dialógica Barbou (2009, p. 26 apud Padilha 1993, p.158) “argumenta
que o papel essencial dos investigadores na pesquisa dialógica é facilitar a produção de
conhecimento pelos e para os sujeitos.”

Para alcançar estratégias de participação destacamos, nesta seção, algumas formas de
fortalecimento das comunidades, onde destacamos a participação comunitária, como um
importante elemento para a interação com novas tecnologias. De acordo com Montero (2009),
algumas estratégias de participação comunitária devem ser consideradas:

• Participação, decisão e ação pela comunidade.

• Participação comprometida, comprometimento participativo.

• Controle e poder na comunidade.

• Desenvolvimento de energia política e sentido de eficácia política de comunidades e pessoas
interessadas em produzir mudanças dentro delas.

• Problematização, desideologização, consciência.

• Validade psicopolítica

Nesse sentido, também devem ser consideradas atividades estratégicas (Montero, 2009):

• Treinar a comunidade para organização e participação.

• Conscientização, problematização, desideologização, conscientização.

• Informações abertas, precisas e corretas, oportuna e de acordo com a necessidade ou
situação.

• Detecção e priorização de necessidades e recursos feitos com a comunidade.

• Co-direção e tomada de decisão.

• Discussão-reflexão com a comunidade.

Montero (2015), em seu intitulado ‘Da alteridade à práxis libertadora’, apresenta a construção
de métodos para a consciência da Psicologia Social, que também são métodos participativos.
Sintetizando, as características desses métodos são as seguintes:

1. Quem vai trabalhar com a análise dos grupos sociais precisa conhecer muito bem o
ambiente e o grupo ou grupos com os quais a prática será realizada.



2. A condição básica é trabalhar com pessoas, e não para elas, de fora de seu círculo.

3. É preciso estar atento ao que se diz e como se diz, para criar, a partir do que se ouve e se vê,
as questões e / ou situações que estimulem a mobilização da consciência em relação a um fato,
caso ou situação.

4. O agente externo ajuda a gerar situações contrastantes, mas não as impõe. É necessária uma
situação participativa e de confiança na qual os agentes internos e externos estejam
interessados. O pesquisador faz sua pergunta ou comentário com base no que é dito no grupo.
Ele direciona para a pessoa que disse algo, embora qualquer pessoa no grupo possa responder
ou complementar o que está sendo dito.

5. Se para cada questão problemática há uma resposta defensiva, de uma forma simples - que,
no entanto, só deve ser usada de acordo com as circunstâncias, é perguntar "Por quê?"
sucessivamente, até que o silêncio caia.

6. O silêncio produzido pela ausência de razões que sustentem algum hábito, naturalização ou
crença, deve ser seguido de um convite à procura de novas provas ou exemplos diversos e à
reflexão sobre elas.

7. A contradição deve ser questionadora (por quê?), mas não persecutória. Você tem que
deixar um tempo para a consciência de cada pessoa.

8. As perguntas também podem ser apresentadas a um grupo para que eles reflitam e depois
em outra reunião, ou mais tarde, reflitam sobre eles como um grupo. As perguntas devem ser
relativas ao que o grupo ou pessoa está trabalhando ou dizendo.

9. A tarefa dos agentes externos requer grande atenção deles, pois suas dúvidas ou exemplos a
serem contrastados devem surgir no momento, de acordo com o clima do grupo e de acordo
com seus interesses.

10. Em todos esses processos, é sempre necessário fazer um resumo ao final da ação ou tarefa,
indicando o que foi alcançado, o que foi bem feito ou pensado em fazer tal coisa. Este
encerramento não deve ser necessariamente realizado pelo agente externo, mas sim como
encerramento do próprio grupo.

Deve-se reconhecer o caráter político e ideológico da atividade científica e pedagógica. A

pesquisa participante deve ser praticada como um ato político claro e assumido. Não existe

neutralidade científica em pesquisa alguma e, menos ainda, em investigações vinculadas a

projetos de ação social. No entanto, realizar um trabalho de partilha na produção social de

conhecimentos não corresponde, em princípio, a pré-ideologizar partidariamente os

pressupostos da investigação e a aplicação de seus resultados. Na maior parte dos casos, a

pesquisa participante é um momento de trabalhos de educação popular realizados junto com

e a serviço de comunidades, grupos e movimentos populares. É do constante diálogo não

doutrinário de parte a parte, que um consenso sempre dinâmico e modificável deve ir sendo

também construído (BRANDÃO, 1998).

Alguns métodos participativos que podem ser utilizados são grupos focais para elaboração a
TA, conforme (Assis; Silva, 2010, p.151):



A técnica de grupo focal possibilita o acolhimento do sujeito, devido ‡
criação de um espaço para a expressão das angústias e ansiedades,
esta aproximação valoriza os aspectos psicodinâmicos mobilizados
na relação afetiva e direta com os participantes do estudo devido a
escuta. Estes conteúdos latentes cheios de significados que
organizam e estruturam o modo de vida das pessoas e suas relações
com os objetos poderão ser categorizadas por meio da análise de
conteúdo.

Além de grupos focais também será utilizado como instrumento de coleta de dados entrevistas
com os profissionais, esta que de acordo com Gil (2011, p.109) “ é a técnica em que o
investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de
obtenção dos dados que interessam à investigação.”

Protótipos colaborativos com o objetivo de proporcionar uma ilustração prática na qual seja
possível participar e experimentar com a participação colaborativa de co-criação juntamente
com o usuário, validando e corrigindo as ideias.

4. Método de Pesquisa

Esta pesquisa consiste de origem básica e qualitativa, apresenta revisão de literatura sobre os
conceitos de inclusão, tecnologia assistiva e participação comunitária.

Articula esses conceitos, bem como vivências apresentadas pelas autoras em ambas as áreas
de atuação, tecnologia assistiva no ambiente educacional e no ambiente urbano, apresentando
estratégias de participação da pessoa com deficiência durante a concepção, elaboração,
avaliação e uso da tecnologia, através de um infográfico ilustrativo, que visa auxiliar a prática
profissional neste campo de atuação.

Possui natureza teórica, com objetivo descritivo, já que visa o levantamento e análise das
relações existentes entre os conceitos e vivências para explicar o fenômeno estudado. Utiliza
dos conceitos abordados, vivências das autoras nas áreas para explicar como pode ocorrer a
participação no processo de concepção, avaliação e uso de TA.

5. Resultados e Discussões

A deficiência deve ser compreendida a partir do contexto social, que foge do modelo médico

da deficiência, onde a deficiência trata-se de um problema individual. No modelo social da

deficiência, esta pode ser entendida como uma questão social, onde o meio deve proporcionar

condições para que as barreiras sejam suprimidas, e os ambientes consigam prever e

incorporar a diversidade. Neste sentido, devemos entender que a experiência da deficiência

muitas vezes é vivenciada não pelas lesões ou incapacidades dos indivíduos, mas sim resultado

do ambiente social hostil à diversidade física (DINIZ, 2007).

Nesse âmbito, a TA dos meios, sejam educacionais ou urbanos, devem proporcionar

funcionalidade para o seu usuário, minimizar barreiras para a realização das tarefas de



ensino-aprendizagem ou mobilidade, por exemplo. Dessa forma, antes de tudo, para se pensar

em uma implantação de recurso de TA, é necessário entender toda a situação gerada diante de

quem usará este recurso, quem é esta pessoa, quais são seus desejos (pensando na questão da

autonomia), suas habilidades, onde vai usar, a atividade que vai ser realizada, onde será

utilizado o recurso (no âmbito escolar ou no ambiente público?) E por fim, se questionar, se os

recursos e estratégias de TA favorecem as habilidades dos estudantes e, na locomoção e

apropriação do entorno das cidades.

Pensando em um contexto escolar ou de mobilidade urbana é necessário a criação de

ambientes propícios à aprendizagem e apropriação do entorno que possam favorecer este

processo. Também ter em mente que indivíduo, tarefa, recurso de TA e, ambiente estão

inter-relacionados e não podem ser vistos de maneira dissociada.

Sendo assim, a pessoa com deficiência apresenta sua singularidade, suas condições motoras,

cognitivas, perceptivas, sensoriais, emocionais sociais, desejos e cada indivíduo é diferente com

seus próprios interesses. É necessário analisar a tarefa a ser realizada, quais os objetivos? E as

aprendizagens necessárias? Quais características, etapas, exigências, possíveis adaptações?

Quais exigências são adequadas ao indivíduo? E o ambiente? Quais as características, quais as

possibilidades de implementação, infraestrutura, os elementos de deverão ser necessários para

que a pessoa com deficiência realize a atividade? Quais recursos físicos, recursos humanos

(serviços)? Somente depois de respondidas tais questões é possível pensar nos recursos de TA

que vão ao encontro dessas questões. Assim, é possível minimizar o máximo possível de

barreiras que o ambiente impõe ao indivíduo com deficiência.

O mais importante para além do recurso é olhar para o processo, o recurso será pensado a

partir da identificação dos desejos, e a necessidade de quem usará, a atividade e sua

complexidade, e o ambiente em que será usado esta atividade. Considerar o que, para quem e

em que contexto, é de fundamental importância para que o indivíduo possa se sentir envolvido

e capaz de participar em seu próprio nível de habilidade proporcionando assim funcionalidade.

Como a TA é uma área interdisciplinar é necessário refletir sobre a importância de um trabalho

em equipe, intersetorial, para melhores soluções, colaborações de todos os segmentos

envolvidos, o ensino comum, o AEE (atendimento educacional especializado), família e demais

profissionais que atendem esse indivíduo, assim como o trabalho conjunto de estratégias

participativas com os seus saberes, incrementando metodologias que proporcionem a ação e

interação na experiência com a atividade, fortalecendo a individualidade das pessoas com

deficiência, com o objetivo de diminuir os obstáculos e proporcionar o estabelecimento do

desenvolvimento no âmbito acadêmico e social.

A construção de ambientes inclusivos participativos, gera no indivíduo a autonomia, confiança,

iniciativa frente ao obstáculo e ao grupo em que está inserido, além da iniciativa das outras

pessoas em relação ao “indivíduo”, tornando-o assistido e informado, além do sentimento de

pertencimento.

Quando se pensa em métodos participativos nas discussões sobre educação inclusiva, deve-se
destacar práticas pedagógicas com estratégias amplas e intersetorial, a escola englobada não
só como espaço de aprendizagem, mas também de convivência social, reconhecendo o
humano com suas características próprias e singulares, no encorajamento do diálogo: “Ao nos



comunicarmos, no processo de conhecimento da realidade que transformamos, comunicamos
sabemos socialmente, apesar de o processo de comunicação, de conhecimento, de mudança,
ter uma dimensão individual.” (FREIRE e SHOR,2008)

No contexto escolar a utilização da TA desde o processo inicial, oportunizando vivências e

aprendizado com o objetivo de potencializar as habilidades e romper barreiras para a

realização da tarefa, proporcionando funcionalidade, é necessário uma observação dos

profissionais da escola e da área clínica envolvidos com o estudante, além do envolvimento da

família, para ser decidido qual o instrumento pode ser utilizado, após a identificação da

necessidade e do recurso é importante a participação do estudante na elaboração e construção

deste recurso, garantindo assim maiores chances de sucesso, evitando as possibilidades de que

o recurso não supra as necessidades e expectativas de uso ocasionando o abandono. Existe a

necessidade que seja utilizado dentro de uma estratégia junto a um planejamento dentro de

uma intencionalidade, não de forma aleatória ou descontextualizada. Com o foco no ganho de

independência, autonomia, a TA na escola deve valorizar e aumentar as capacidades de ação e

interação por meio das estratégias e criação de novas alternativas para a comunicação, escrita

mobilidade leitura, brincadeiras e artes, através de acessibilidade curricular, adequações

metodológicas e de materiais, superação de obstáculos, acompanhamento de uma equipe

multidisciplinar e envolvimento da família nas experiências de vida escolar.

Já na mobilidade urbana, deve proporcionar sinalização com ícones, caracteres aumentados

para pessoas com baixa visão, não somente sinalização tátil que abrange pessoas cegas, mas

também recursos que possibilitam a estimulação da visão residual das pessoas com baixa visão,

com destaques em cores, setas, marcação do caminho, totens ou até mesmo aplicativos para

uso em dispositivos móveis que reconhecem barreiras e direcionam o percurso.

Desta forma, propomos um fluxograma para desenvolvimento e avaliação da TA, pensando em
estratégias participativas para envolvimento das pessoas com deficiência e grupos de interesse.

Figura 1: as autoras (2021)



6. Considerações Finais

A tecnologia assistiva tem o potencial de transformar processos democráticos através do
acesso a criação de novas formas de participação com transformações que impactam a
sociedade. No entanto, sua utilização também traz novos desafios para a participação popular
como técnicas de superação de barreira, novas metodologias processuais de construção de
sentidos que apoiam as interações sociais. A tecnologia em si é mediadora do processo, será
uma ferramenta no contexto no qual o usuário irá dar intencionalidade na ação e sendo
participante do processo de construção, elaboração do recurso para a realização da atividade à
medida que ele desenvolva as suas habilidades.

Saberes envolvendo as pessoas dos grupos de interesses das políticas públicas capazes de
dialogar sobre atividades pertinentes ao processo de tecnologia tanto de conceber uma nova
quanto de avaliá-la resultam em procedimentos e métodos que proporcionam experiências
exploratórias priorizando as necessidades e os recursos com base em relatos, desenhando
soluções de um novo produto, através práticas colaborativas de co-criação com a utilização de
materiais diversificados, proporcionando funcionalidade.

As pessoas com deficiência através da participação podem avaliar a inserção no contexto
educacional e urbano da tecnologia assistiva, seu processo de uso, suas facilidades e
dificuldades como podem auxiliar em suas tarefas diárias a partir de suas habilidades,
refletindo sobre sua implementação, através de trocas de experiências, construindo com
sugestões de melhorias para promover, autonomia, acessibilidade, funcionalidade e
independência a partir da tecnologia assistiva.
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