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Resumo 

Esta pesquisa, realizada no município de Madre de Deus – Ba, reflete um estudo de 

como oferecer possibilidades de acesso às pessoas com deficiência nas escolas 

públicas comuns a partir das potencialidades das tecnologias de informação e 

comunicação que, em suas diferentes formas, permitem compartilhar o 

conhecimento com novas concepções e interesses vinculados às demandas sociais. 

Uma das formas que as tecnologias de informação e comunicação se apresentam 

são as Tecnologias Assistivas, que dentro de uma abordagem humanista, implicam 

potencialidades para criar ambientes e processos acessíveis de aprendizagem, 

dando às pessoas com deficiência o empoderamento pelo qual a pessoa pode 

escolher decidir por si mesma e assumir o controle de sua situação de modo ativo, 

participando como sujeitos na construção das relações social, familiar e trabalhista.  

A pesquisa se desenvolveu a partir de uma metodologia de Pesquisa-Ação Integral 

com o envolvimento e compromisso da equipe participante e pesquisadora para 

buscar soluções e fazer uma intervenção no processo de inclusão das pessoas com 

deficiência, com o uso crítico das Tecnologias Assistivas. O estudo foi 

operacionalizado com a formação de uma equipe multidisciplinar que permitiu uma 

visão sistêmica e complementar das ações, mediante discussões em plenárias entre 

profissionais da educação, saúde, assistência social, legislativo, pessoas com 

deficiência e família; e um levantamento das pessoas com deficiência no município 

para ter uma visão econômica, social e educacional, e assim, criar estratégias e 

prioridades nas ações de inclusão das pessoas com deficiência nas escolas públicas 

comuns de Madre de Deus. Os principais resultados dessa pesquisa foram: a 

criação e a inauguração, com a participação da comunidade, do Centro de Pesquisa 

e Desenvolvimento de Tecnologias Assistivas de Madre de Deus; a inclusão da 

Libras como segunda língua para ouvintes no currículo do Ensino Fundamental I e II; 

reestruturação arquitetônica dos laboratórios de informática existentes; a formação 

permanente de um grupo de pesquisa multidisciplinar incluindo representantes das 

áreas de Educação, Saúde, Social, Obras, Comunidade Civil, pessoas com 

deficiência e familiares, e Câmara Legislativa; e o I Encontro Estadual de 

Tecnologias Assistivas das Escolas Públicas em Madre de Deus. 

Palavras Chaves: acesso, inclusão, tecnologia assistiva, pessoa com deficiência. 



 

Abstract 

This research carried out in the municipality of Madre de Deus, in Bahia, Brazil, is a 

study of how to offer the possibility of access to people with disabilities in ordinary 

public schools by means of potential of the information and communication 

technologies which, in their different forms enable the sharing of knowledge with new 

concepts and interests linked to the social demand. One of the forms of information 

and communication technologies is the Assistive Technologies, which within a 

humanist approach, imply the potential to create accessible learning environments 

and processes, empowering people with disabilities with the possibility of deciding on 

their own choices and of taking active control of their situation, taking part in the 

construction of social, family and work relationships.  The research was carried out 

using an Integral Research-Action methodology with the involvement and 

commitment of the participating team and the researchers to seek out solutions and 

to intervene in the process of inclusion of the people with disabilities with the critical 

use of Assistive Technologies. The study was implemented by a multidisciplinary 

team that enabled a systemic and complementary view of the work by means of 

plenary discussions between education, health, social services and legislative 

professionals with disabled persons and their families; and a survey of the disabled 

persons in the municipality to provide an economic, social and educational view, and 

then to create strategies and priorities in the work of inclusion of disabled persons in 

the ordinary public schools of Madre de Deus. The principal results of this research 

were: the creation and inauguration of the Madre de Deus Assistive Technologies 

Research and Development Center with the participation of the community; the 

inclusion of Libras Brazilian sign language as a second language for hearers in the 

curriculum at the junior and high school levels; the architectural restructuring of the 

existing information technology laboratories; the permanent training of a 

multidisciplinary research group including representatives of the areas of education, 

health, social services, public works, civil community, disabled persons and their 

families, and the city hall council chamber; and the 1st State Meeting of Public 

School Assistive Technologies in Madre de Deus. 

Keywords: access, inclusion, assistive technology, disabled person. 



Lista de abreviaturas e siglas 

ADA  American With Disabilities Act 

AEE Atendimento Educacional Especializado 

APAE  Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

AVA  Ambiente Virtual de Aprendizagem 

AVP  Ambiente Virtual de Pesquisa 

BPC Benefício de Prestação Continuada 

CAT Comitê de Ajudas Técnicas 

CDC  Centro Digital de Cidadania 

CEMPMN  Complexo de Educação Municipal Professor Magalhães Netto 

CENESP Centro Nacional de Educação Especial 

CGI.br  Comitê Gestor de Internet no Brasil 

CNE/CEB  Conselho Nacional da Educação/ Câmara de Educação Básica 

EAHCA  Education for All Handicapped Children Act 

FUST  Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação 

GPTA Grupo de Pesquisa de Tecnologia Assistiva de Madre de Deus 

IBC Instituto Benjamin Constant 

IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICMS  Imposto sobre Circulação de Materiais e Serviços 

IDE  Índice de Desenvolvimento Econômico 

IDEA  Individuals with Disabilities Education Act 

IDH  Índice de Desenvolvimento Humano 

INES Instituto Nacional da Educação dos Surdos 

Libras Língua Brasileira de Sinais 

LDBEN Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

MEC  Ministério de Educação 

OIT Organização Internacional do Trabalho 

OMS Organização Mundial de Saúde 

ONU Organização das Nações Unidas 

PA  Pesquisa-Ação 



 

PAI  Pesquisa-Ação Integral 

PhPEsp  Hypertext Preprocessor Easy Survey Package 

PCS Picture Symbols Communication 

PIB  Produto Interno Bruto 

SECIS Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social 

SECTI Secretaria de Ciências, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia 

SEDES Secretaria de Desenvolvimento Social de Madre de Deus 

SEDUC Secretaria de Educação de Madre de Deus 

SEESP Secretaria de Educação Especial 

SEGOV Secretaria de Governo de Madre de Deus 

SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

SENAR Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

SENAC Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

SENAT Serviço Nacional de Aprendizagem de Transporte 

SENACOOP Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 

SESAU Secretaria de Saúde de Madre de Deus 

SIESP Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Públicos de Madre de Deus 

TA Tecnologia Assistiva 

TECH ACT Assistance for Individuals with Disabilities Act 

TEMADRE Terminal Marítimo da Petrobras 

TIC Tecnologia da Informação e Comunicação 

UNEB Universidade do Estado da Bahia 

 

Lista de figuras 

Figura 1 - Cadeira higiênica na 2° Feira de Tecnologia Assistiva de Pernambuco. – Fonte: GPTA    49   

Figura 2 - Software com PCS  Fonte:http://www.spectronicsinoz.com/product/mayer-johnson-pcs-
deluxe                                                                                                                                 49     

Figura 3 - Haste na cabeça para digitação. Fonte: http://br.monografias.com/trabalhos914/novas-
tecnologias-assistivas/novas-tecnologias-assistivas.shtml                                                49 

Figura 4 - Telefone viva voz com controlador por infravermelho GewaTel 200 Fonte:http://www.zygo-
usa.com/gewatel.html                                                                                                          50 

Figura 5 - Faixa de pedestre com acessibilidade. Fonte 
http://arymoura.files.wordpress.com/2009/07/rampa-para-cadeirantes.jpg                          51 

http://www.spectronicsinoz.com/product/mayer-johnson-pcs-deluxe
http://www.spectronicsinoz.com/product/mayer-johnson-pcs-deluxe
http://br.monografias.com/trabalhos914/novas-tecnologias-assistivas/novas-tecnologias-assistivas.shtml
http://br.monografias.com/trabalhos914/novas-tecnologias-assistivas/novas-tecnologias-assistivas.shtml
http://www.zygo-usa.com/gewatel.html
http://www.zygo-usa.com/gewatel.html
http://arymoura.files.wordpress.com/2009/07/rampa-para-cadeirantes.jpg


 

 

Figura 6 - Colete Milwaukee. Fonte: http://www.ortopediainfantil.med.br/imagens/coluna3.jpg           51 

Figura 7 - Abdutor de joelhos – Fonte:http://mnsuprimentos.com.br/arquivos/mn_assist2.htm           51 

Figura 8 - Cadeira para prática de esportes paraolímpicos – 2° Feira de Tecnologias Assistivas de 
Pernambuco. – Fonte: GPTA                                                                                              51 

Figura 9 - Livro Falado – Projeto desenvolvido pela UFMA Fonte: http://radio-
ciencia.blogspot.com/2010/04/livro-falado-um-olhar-sobre-as.html                                      52 

Figura 10 - Telefone para Surdos (TPS) Fonte: http://deauditiva.blogspot.com/2010/05/quais-as-
vantagens-do-tps-03.html                                                                                               52 

Figura 11 - Veículo de Locomoção para cadeirantes 2° Feira de Tecnologias Assistivas de 
Pernambuco. – Fonte: GPTA                                                                                          52 

Lista de fotos 

Foto 1 – Equipe participante na quarta plenária no laboratório da escola Deijair Maria Pinheiro – 
Fonte: GPTA.  

Foto 2 - Quarta plenária. Professora, participante do grupo de pesquisa e aluno com surdez, 
protetizado, inserido na escola comum - Fonte: GPTA.  

Foto 3 - Depoimento de Marlon, aluno do Espaço do Saber, na décima plenária pública, sob o tema “I 
Encontro Estadual de Tecnologias Assistivas das Escolas Públicas em Madre de Deus”. 
Fonte: GPTA 

Foto 4 - Grupo de pesquisa com pesquisadora e orientador, na oitava plenária. Fonte: GPTA 

Foto 5 - Participantes do grupo de pesquisa trabalhando na produção dos textos da dissertação e 
analisando dados. Fonte: GPTA 

Foto 6 - Planta construtiva do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de TA de Madre de Deus 
(CPTA). Fonte: SECTI. 

Foto 7 - Planta de layout do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de TA de Madre de Deus. Fonte: 
SECTI 

Foto 8 - Pais de alunos com deficiência na inauguração do CPTA. Fonte: GPTA 

Foto 9 - Fonoaudióloga utilizando um software para trabalhar aluno com deficiência psicosocial no 
CPTA 

Foto 10 - Vista do piso tátil utilizado no CPTA. Fonte: GPTA 

Foto 11 - Aluno do Espaço do Saber desenvolvendo atividade no CPTA. Fonte: GPTA 

Foto 12 - Aluno do Espaço do Saber desenvolvendo atividade no CPTA. Fonte: GPTA. 

Foto 13 - Equipe de pesquisa com pais de alunos com deficiência e alunos na inauguração do CPTA. 
Fonte: GPTA 

Foto 14 - Gesto simbólico da inauguração do CPTA 

Foto 15 - Grupo de pesquisa na inauguração do CPTA 

Foto 16 - Diretora do Espaço do Saber, monitora do CPTA e aluna na inauguração do CPTA. 

Foto 17 - Grupo de pesquisa na inauguração do CPTA. 

http://www.ortopediainfantil.med.br/imagens/coluna3.jpg
http://mnsuprimentos.com.br/arquivos/mn_assist2.htm
http://radio-ciencia.blogspot.com/2010/04/livro-falado-um-olhar-sobre-as.html
http://radio-ciencia.blogspot.com/2010/04/livro-falado-um-olhar-sobre-as.html
http://deauditiva.blogspot.com/2010/05/quais-as-vantagens-do-tps-03.html
http://deauditiva.blogspot.com/2010/05/quais-as-vantagens-do-tps-03.html


 

Foto 18 - Participação no 2° Congresso Muito Especial de Tecnologias Assistivas em Pernambuco. 
Fonte: GPTA 

Foto 19 - Veículo da inclusão social. Participação no 2° Congresso Muito Especial de Tecnologias 
Assistivas em Pernambuco. Fonte: GPTA 

Foto 20 - Exposição do Pôster “O Moodle e a Pesquisa-Ação” no ESUD em São Luiz. Fonte: GPTA 

Foto 21 - Exposição do Pôster “O Moodle e a Pesquisa-Ação” no ESUD em São Luiz. Fonte: GPTA 

Foto 22 - Participação no Encontro de Informática para Gestão Pública do Brasil em Salvador/Bahia. 
Fonte: GPTA 

Foto 23 - Participação no II Congresso de Surdez em São José dos Campos/SP. 

Foto 24 - Apresentação Oral do artigo “Tecnologias Assistivas: Uma proposta de inclusão das 
pessoas com deficiência nas escolas públicas regulares” na UFRGS / CINTED. Fonte: 
GPTA 

Foto 25 - Participação do grupo de pesquisa na Conferência Municipal da Educação em Madre de 
Deus. Fonte: GPTA 

Foto 26 - Apresentação Oral do artigo “O currículo e as Tecnologias Assistivas no processo de 
inclusão das PNEE”  no EPEEN João Pessoa/PB Fonte: GPTA 

Foto 27 - Participação do grupo de pesquisa na Conferência Municipal da Educação em Madre de 
Deus. Fonte: GPTA 

Foto 28 - Participação das pessoas com deficiência na Feira de Tecnologia em 2006 em Madre de 
Deus. Fonte: GPTA 

Foto 29 – Participação dos alunos com deficiência na Feira de Tecnologias em 2006 em Madre de 
Deus. Palestras. Fonte: GPTA 

Foto 30 - Profissionais do Espaço do Saber na primeira plenária pública. Fonte: GPTA 

Foto 31 - Participação das pessoas com deficiência na Feira de Tecnologias em 2006 em Madre de 
Deus. Palestras. Fonte: GPTA 

Foto 32 - Participantes da mesa redonda no I Encontro Estadual de Tecnologias Assistivas das 
Escolas Públicas em Madre de Deus com membros do grupo de pesquisa. 

Foto 33 - Participantes da mesa redonda na segunda plenária pública. 

Foto 34 - Participantes da segunda plenária pública. 

Foto 35 - Laboratório do CEMPMN antes da reestruturação. Fonte: GPTA 

Foto 36 - Laboratório do CEMPMN depois da reestruturação. Fonte: GPTA 

Foto 37 - Laboratório do CEMPMN depois da reestruturação. Fonte: GPTA 

Foto 38 - Marca inicial do projeto “Do Giz à Internet”. Fonte: GPTA 

Foto 39 - Marca do projeto “Do Giz à Internet” usado para a Feira de Tecnologias. Fonte: GPTA 

Foto 40 - Marca criada para atender a nova filosofia do projeto. Fonte: GPTA 

 



 

Lista de tabelas 

Tabela 1 - Dados do Censo de 2000. Fonte: IBGE  

Tabela 2 - Dados do Censo Escolar 2010 – Fonte: SEDUC  

Tabela 3 - Levantamento das pessoas com deficiência na Itália – Fonte: ISTAT 1994 - 1999 

Tabela 4 - Resumo comparativo dos dados da faixa etária das pessoas com deficiência. Fonte: IBGE 
e Levantamento das Pessoas com Deficiência em Madre de Deus  

Tabela 5 - Dados populacionais e de vacinação. Dados de saneamento básico e educacional 
fornecidos pela Secretaria de Saúde a partir da Coordenação de Vigilância 
epidemiológica.Ofício n° 059/2010   

Tabela 6 - Tabela comparativa dos dados da população com deficiência no Brasil e em Madre de 
Deus. Fonte: IBGE e GPTA  

 

Lista de gráfico 

Gráfico 1 - Censo Escolar 2006 – Fonte: MEC/SEESP 
  

Lista de vídeos  

Vídeo001 - Primeira ação de socialização e conscientização em 2009. Exposição inicial do projeto 
de pesquisa aos profissionais do Espaço do Saber.                                            DVD 01 

Vídeo002 - Participação das fonoaudiólogas do projeto nos questionamentos sobre o projeto de 
pesquisa.                                                                                                              DVD 01 

Vídeo003 -  Questionamento da professora de educação física sobre sua participação.       DVD 01 

Vídeo004 - Palavra de incentivo da Secretária de Educação.                                                DVD 01 

Vídeo005 - Segunda ação de socialização e conscientização em 2009 com a presença dos 
professores da rede, da comunidade, representantes políticos e especialistas. DVD 01 

Vídeo006 - Histórico inicial da pesquisa.                                                                                DVD 01 

Vídeo007- 008 -  Objetivos da pesquisa.                                                                               DVD 01 

Vídeo009 - Fala sobre diferenças.                                                                                          DVD 01 

Vídeo010 - Fala sobre preconceito.                                                                                        DVD 01 

Vídeo011 - Fala sobre educação especial X educação inclusiva.                                          DVD 01 



 

Vídeo013 - Fala sobre a relação entre deficiência e saúde.                                                   DVD 01 

Vídeo014 - Fala sobre as matriculas das pessoas com deficiência nas escolas comuns.     DVD 01 

Vídeo015 -  Fala sobre políticas públicas.                                                                               DVD 01 

Vídeo016 - Fala sobre limites conceituais                                                                              DVD 01 

Vídeo017 - Primeira plenária com o grupo de pesquisa em 2009 no Espaço da Saber. 
Apresentação e fala sobre a família.                                                                    DVD 01 

Vídeo018 -  Apresentação inicial da fonoaudiologa no grupo de pesquisa                             DVD 01 

Vídeo019 -  Apresentação inicial da pedagoga no grupo de pesquisa.                                   DVD 01 

Vídeo020 -  Apresentação inicial da assistente social no grupo de pesquisa                         DVD 01 

Vídeo021 - Apresentação da professora de linguagem no grupo de pesquisa.                     DVD 01 

Vídeo022 - Fala sobre a terminologia “pessoas com necessidades especiais”.                    DVD 01 

Vídeo023 - Fala sobre a problemática.                                                                                   DVD 01 

Vídeo024 - Fala sobre o espaço da pessoa com deficiência e o uso da TA.                         DVD 01 

Vídeo025 - 026 - Fala sobre a metodologia.                                                                            DVD 01 

Vídeo027 - Relatório sobre o Congresso de Surdez e o Colóquio de Inclusão.                     DVD 01 

Vídeo028 - 029 - Fala sobre autonomia.                                                                                  DVD 01 

Vídeo030 -  Depoimento sobre a experiência de ser mãe de uma pessoa com deficiência.  DVD 01 

Vídeo032 -  Apresentação da representante da secretaria de Educação ao grupo de pesquisa. 
Exposição dos seus interesses e expectativas em relação à pesquisa.              DVD 01 

Vídeo033 -  Exposição do Moodle para utilizar no processo da pesquisa.                              DVD 01 

Vídeo034 - 035 - Fala sobre metodologia.                                                                               DVD 01 

Vídeo036 - Fala sobre delimitação do objeto.                                                                         DVD 01 

Vídeo039 - Fala sobre a dificuldade de delimitação do objeto.                                              DVD 01 

Vídeo041 - Fala sobre a proposta da libras.                                                                           DVD 01 



 

Vídeo043 - Fala sobre a participação do grupo de pesquisa.                                                 DVD 01 

Vídeo044 - Fala sobre a proposta da relação com os pais dos alunos com deficiência.       DVD 01 

Vídeo045 - Fala sobre a metodologia escolhida.                                                                    DVD 01 

Vídeo046 - Apresentação de uma mâe no fórum da UNEB.                                                  DVD 01 

Vídeo047 - Participação de aluno com deficiência no fórum da UNEB.                                 DVD 01 

Vídeo048 - Apresentação da fonodióloga no fórum da UNEB.                                               DVD 01 

Vídeo051 - Fala sobre consenso.                                                                                           DVD 01 

Vídeo052 - Fala sobre metodologia.                                                                                       DVD 01 

Vídeo062 - Estudo de caso em plenária                                                                                 DVD 01 

Vídeo068 - Discussão do grupo sobre atividades no CPTA.                                                  DVD 01 

Vídeo069 - 070 - Discussão do grupo sobre o censo das pessoas com deficiência em Madre de 
Deus.                                                                                                             DVD 01 

Vídeo075 -  Discussão sobre avaliação da pessoa com deficiência na escola comum.         DVD 01 

Vídeo076 – 078 - Exposição sobre currículo.                                                                            DVD 01 

Vídeo079 - 080 - Questionamentos sobre avaliação.                                                               DVD 01 

Vídeo081 -  O grupo definindo atividades no moodle                                                              DVD 01 

Vídeo082 - 083 - Exposição sobre a criação de um diagnóstico das ações de inclusão no 
município.                                                                                                      DVD 01 

Vídeo085 - Discussão sobre o contrato.                                                                                 DVD 01 

Vídeo086 - Discussão sobre realização do chat.                                                                    DVD 01 

Vídeo087 - Discussão na plenária sobre um estudo de caso.                                                DVD 01 

Vídeo088 - Discussão sobre acessibilidade nos laboratórios.                                                DVD 01 

Vídeo089 – 090 -  Discussão sobre o censo das pessoas com deficiência no município.        DVD 01 

Vídeo091 -  Discussão sobre o planejamento dos cursos da libras.                                       DVD 01 



 

Vídeo094 -  Palavra sobre acessibilidade.                                                                               DVD 01 

Vídeo095 -  Exposição sobre experiência com aluno surdo.                                                   DVD 01 

Vídeo097 -  Fala sobre o contrato e a avaliação.                                                                    DVD 01 

Vídeo098 – 101-  Fala sobre a formação do grupo.                                                                  DVD 01 

Vídeo103 - Fala sobre o contrato.                                                                                           DVD 02 

Vídeo104 - Fala sobre avaliação do planejamento.                                                               DVD 02
  

Vídeo106 - Discussão sobre criação de uma equipe multidisciplinar para desenvolver as 
atividades no CPTA.                                                                                           DVD 02
  

Vídeo107 - Discussão sobre problemas encontrados para fazer o levantamento das pessoas com 
deficiência no município e depoimento de uma mâe sobre o diagnostico do seu filho 
com síndrome de down.                                                                                       DVD 02 

Vídeo108 - Discussão sobre a marca do projeto de pesquisa.                                               DVD 02
  

Vídeo109 - Depoimento sobre a exclusão.                                                                             DVD 02 

Vídeo110 - Fala sobre autonomia, vida social e família da pessoa com deficiência.             DVD 02  

Vídeo111 - Depoimento sobre o desrespeito aos banheiros públicos destinados às pessoas com 
deficiência.                                                                                                           DVD 02
  

Vídeo112 - Depoimento sobre autonomia e família.                                                               DVD 02
  

Vídeo113 - Depoimento sobre uso das rampas construídas pela prefeitura.                         DVD 02
  

Vídeo114 - Depoimento sobre a falta de telefones públicos para cegos e surdos.                DVD 02 

Vídeo115 - Fala sobre formação de professores na mesa redonda do I Encontro Estadual de TA 
das Escolas Públicas em Madre de Deus.                                                           DVD 02 

Vídeo116 - Avaliação da pesquisa pela mesa, no I Encontro Estadual de TA das Escolas Públicas 
em Madre de Deus.                                                                                              DVD 02 

Vídeo117 - Avaliação da pesquisa pela mesa, no I Encontro Estadual de TA das Escolas Públicas 
em Madre de Deus.                                                                                              DVD 02 



 

Vídeo118 - Avaliação da pesquisa pela mesa no I Encontro Estadual de TA das Escolas Públicas 
em Madre de Deus                                                                                               DVD 02 

Vídeo119 - Avaliação da pesquisa pela mesa, no I Encontro Estadual de TA das Escolas Públicas 
em Madre de Deus.                                                                                              DVD 02 

Vídeo121 - Questionamento sobre a questão da formação dos professores no projeto “Do Giz à 
Internet”                                                                                                                DVD 02 

Vídeo123;183;184;185;186 - Apresentação Oral do projeto de pesquisa no I Encontro Estadual de 
TA das Escolas Públicas em Madre de Deus.                           DVD 02 

Vídeo128 - Fala sobre a formação dos professores para atendimento especial na música  DVD 02 

Vídeo129 -  Fala que descreve como acontece a formação dos professores na escola em Porto 
Alegre.                                                                                                                  DVD 02 

Vídeo130 -  Fala do interprete de libras sobre a formação dos professores.                          DVD 02 

Vídeo132 - Fala sobre o termo “pessoas com deficiência”                                                     DVD 02 

Vídeo133 - Resposta à pergunta sobre o trabalho no CPTA com os surdos.                        DVD 02 

Vídeo134 -  Questionamento de um tradutor de libras sobre a formação dos professores.    DVD 02 

Vídeo135 - Depoimento sobre libras.                                                                                      DVD 02 

Vídeo137 - Conclusão sobre os objetivos atingidos no I Encontro Estadual de TA nas Escolas 
Públicas em Madre de Deus                                                                            DVD 03
  

Vídeo138 - Fala sobre a experiência da implantação de libras no Estado de Goiás.            DVD 03 

Vídeo139 - Resposta à pergunta sobre a formação dos interpretes para trabalhar nas escolas 
comuns.                                                                                                                DVD 03 

Vídeo140 - Depoimento de um aluno surdo, do Espaço do Saber. Sobre a sua vivência na escola 
comum com atendimento especializado.                                                             DVD 03 

Vídeo141 - Apresentação de de dança no I Encontro Estadual de TA das Escolas Públicas de 
Madre de Deus                                                                                                     DVD 03 

Vídeo147 - Fala sobre o uso dos termos “regular” e “comum”.                                              DVD 03 

Vídeo148;149; 151 e 152 - Fala sobre políticas públicas.                                                        DVD 03 

Vídeo150; 193 - Fala sobre educação especial e educação inclusiva.                                  DVD 03 



 

Vídeo158;159 - Fala sobre as Leis de TA                                                                             DVD 03 

Vídeo160 - Apresentação da Companhia Rodas no Salão na abertura do I Encontro Estadual de 
Tecnologias Assistivas das Escolas Públicas em Madre de Deus                      DVD 03
  

Vídeo161 - Fala na abertura do I Encontro Estadual de Tecnologias Assistivas das Escolas 
Públicas em Madre de Deus.                                                                               DVD 03 

Vídeo162 - Fala na abertura do I Encontro Estadual de Tecnologias Assistivas das Escolas 
Públicas em Madre de Deus.                                                                               DVD 03 

Vídeo164 - Fala na abertura do I Encontro Estadual de Tecnologias Assistivas das Escolas 
Públicas em Madre de Deus.                                                                               DVD 03 

Vídeo166 - Gesto simbólico da inauguração do CPTA                                                           DVD 03 

Vídeo167; 168; 169; 170; 180; 181; 182 - Inauguração do CPTA.                                        DVD 03 

Vídeo199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206 - Plenária pública para produção da Carta de 
Intenções de Madre de Deus Sobre os Direitos da 
Pessoa com Deficiência.                               DVD 03 

  



Sumário 

 

1 INTRODUÇÃO .......................................................................................................................................... 21 

1.1 CONTEXTO DA PESQUISA .................................................................................................................... 23 
1.1.1 O Movimento Internacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência. .......................................... 23 
1.1.2 A Dimensão da Inclusão da Pessoa com Deficiência no Brasil .................................................... 25 
1.1.3 Tecnologia Assistiva: Um Brasil começando ................................................................................ 29 
1.1.4 Município de Madre de Deus/Bahia .............................................................................................. 31 

1.1.4.1 O Espaço Escola ................................................................................................................................... 33 
1.2 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA ............................................................................................................... 35 
1.3 PROBLEMÁTICA E PROBLEMA ............................................................................................................. 36 
1.4 OBJETIVOS .......................................................................................................................................... 37 

1.4.1 Objetivo Principal ......................................................................................................................... 37 
1.4.2 Objetivos Específicos ..................................................................................................................... 38 

2 FUNDAMENTAÇÃO ................................................................................................................................ 39 

2.1 PESSOA COM DEFICIÊNCIA: UMA ESCOLHA CONTEXTUAL, IDEOLÓGICA E DISCRIMINATÓRIA. ............. 39 
2.2 INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA: LUGAR E SIGNIFICADO ........................................................ 42 
2.3 ACESSIBILIDADE: UMA OPORTUNIDADE PARA TODOS .......................................................................... 45 
2.4 TECNOLOGIA ASSISTIVA ..................................................................................................................... 46 

2.4.1 Conceito ......................................................................................................................................... 46 
2.4.2 Categorias - Detalhamento das bases instrumentais ..................................................................... 50 
2.4.3 O Desenvolvimento das TA para uma Educação Inclusiva ........................................................... 55 

2.4.3.1 Estados Unidos .................................................................................................................................. 55 
2.4.3.2 Europa ................................................................................................................................................. 58 
2.4.3.3 Brasil ................................................................................................................................................... 61 

2.4.4 TA e a Legislação .......................................................................................................................... 64 

3 METODOLOGIA ....................................................................................................................................... 69 

3.1 A ESCOLHA ......................................................................................................................................... 69 
3.1.1 Conceitos da PAI: .......................................................................................................................... 71 
3.1.2 O que norteia a PAI? ..................................................................................................................... 74 

3.2 ETAPAS DA PESQUISA ......................................................................................................................... 75 
3.2.1 Fase Exploratória .......................................................................................................................... 75 
3.2.2 Constituição do Grupo de Participantes ....................................................................................... 78 

3.3 ESTRUTURA METODOLÓGICA ............................................................................................................. 80 
3.3.1 Bloco I: Formação e Consenso ..................................................................................................... 80 

3.3.1.1 Plenárias ............................................................................................................................................. 80 
3.3.1.2 Moodle – Ambiente Virtual de Pesquisa ........................................................................................ 81 
3.3.1.3 Colóquios e Congressos Nacionais ................................................................................................ 83 

3.3.2 Bloco II: Ações e Acompanhamentos ............................................................................................ 84 
3.4 COLETA DE DADOS ............................................................................................................................. 86 
3.5 APRESENTAÇÃO DOS DADOS COLETADOS .......................................................................................... 87 

3.5.1 Encontros Presenciais: Plenárias ................................................................................................. 88 
3.5.1.1 Relato da primeira plenária. ............................................................................................................. 88 
3.5.1.2 Relato da segunda plenária ................................................................................................................... 89 
3.5.1.3 Relato da terceira plenária .................................................................................................................... 94 
3.5.1.4 Relato da quarta plenária ...................................................................................................................... 95 
3.5.1.5 Relato da quinta plenária ...................................................................................................................... 97 
3.5.1.6 Relato da sexta plenária ...................................................................................................................... 101 
3.5.1.7 Relato da sétima plenária ................................................................................................................... 104 
3.5.1.8 Relato da oitava plenária .................................................................................................................... 108 
3.5.1.9 Relato da nona plenária ...................................................................................................................... 112 

3.5.2 Ambiente Virtual de Pesquisa (AVP) - Moodle ........................................................................... 113 
3.5.2.1 Recortes das discussões do grupo participante, pesquisadora e orientador postadas e 
compartilhadas nos fóruns do AVP.................................................................................................................... 113 

3.5.2.1.1 Sobre Metodologia ..................................................................................................................... 113 
3.5.2.1.2 Sala de Saúde ............................................................................................................................ 116 
3.5.2.1.3 Quanto à inclusão de Libras e formação dos professores ................................................... 117 



 

3.5.2.1.4 Quanto ao processo de inclusão ............................................................................................. 119 
3.5.2.2 Recortes das discussões do grupo participante, pesquisadora e orientador postadas e 
compartilhadas nos Chats do AVP. ................................................................................................................... 122 

3.5.2.2.1 Quanto à metodologia ............................................................................................................... 122 
3.5.2.2.2 Quanto à inclusão .......................................................................................................................... 123 
3.5.2.2.3 Quanto à Tecnologia X Tecnologia Assistiva ............................................................................... 128 

3.5.3 Pesquisa de Campo - Censo das pessoas com deficiência em Madre de Deus ........................... 135 

4 ANÁLISE DOS DADOS ......................................................................................................................... 140 

4.1 PRIMEIRO PARÂMETRO X PLENÁRIAS X FUNDAMENTAÇÃO X FÓRUNS X CHATS ............................ 141 
4.2 SEGUNDO PARÂMETRO X PLENÁRIAS X FUNDAMENTAÇÃO X FÓRUNS X CHATS ............................ 142 
4.3 TERCEIRO PARÂMETRO X PLENÁRIAS X FUNDAMENTAÇÃO X FÓRUNS X CHATS ............................ 144 
4.4 QUARTO PARÂMETRO X PLENÁRIAS X FUNDAMENTAÇÃO X FÓRUNS X CHATS .............................. 147 
4.5 QUINTO PARÂMETRO X PLENÁRIAS X FUNDAMENTAÇÃO X FÓRUNS X CHATS ............................... 149 
4.6 SEXTO PARÂMETRO X PLENÁRIAS X FUNDAMENTAÇÃO X FÓRUNS X CHATS ................................. 151 
4.7 SÉTIMO PARÂMETRO X PLENÁRIAS X FUNDAMENTAÇÃO X FÓRUNS X CHATS ................................ 152 
4.8 OITAVO PARÂMETRO X PLENÁRIAS X FUNDAMENTAÇÃO X FÓRUNS X CHATS ............................... 154 
4.9 NONO PARÂMETRO X PLENÁRIAS X FUNDAMENTAÇÃO X FÓRUNS X CHATS .................................. 156 

5 RESULTADOS ........................................................................................................................................ 159 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................................................. 163 

7 REFERÊNCIAS ....................................................................................................................................... 167 

8 APÊNDICES ............................................................................................................................................ 174 

8.1 APÊNDICE A - CONTRATO ................................................................................................................. 174 
8.2 APÊNDICE B - FICHA DA PESQUISA DE CAMPO .................................................................................. 179 
8.3 APÊNDICE C - CARTA DE INTENÇÕES ................................................................................................ 180 
8.4 APÊNDICE D - FOTOS ........................................................................................................................ 184 

8.4.1 Plenárias...................................................................................................................................... 184 
8.4.2 Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de TA de Madre de Deus .............................................. 185 
8.4.3 Participação em eventos e socialização da pesquisa .................................................................. 186 
8.4.4 Ações do Antes e Depois .............................................................................................................. 189 
8.4.5 Mudanças na Marca do Projeto .................................................................................................. 190 

8.5 APÊNDICE E – VÍDEOS ...................................................................................................................... 191 
8.5.1 DVD 01 ........................................................................................................................................ 191 
8.5.2 DVD 02 ........................................................................................................................................ 192 
8.5.3 DVD 03 ........................................................................................................................................ 193 

 



21 

1 INTRODUÇÃO 

Nossos educandos com aquele esforço de um corpo físico que não lhe 
oferece condições pra que ele avance mais rápido, mas ele está ali e 
consegue avançar dentro da realidade, do jeito e da forma dele e dela, e 
vocês como facilitadores acompanhando, buscando, pesquisando e 

acreditando que pode acontecer e acontece o melhor. (Informação verbal)
1. 

 

A educação brasileira vive o século XXI em contrastes evidentes pela 

presença das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e sistemas de 

educação que não conseguem materializar o discurso das políticas públicas para 

garantir o acesso de todas as crianças à escola, assim como uma educação com 

qualidade que permite a formação de adultos autônomos capazes de desenvolver 

relações social, trabalhista e familiar.   

A presença das TIC nas escolas, não se evidencia pelo seu uso pedagógico, 

e sim, a partir dos resultados de uma relação prática dos alunos e profissionais da 

educação na estrutura social não formal. Isto não significa que as forças macro de 

interesses do sistema, que aqui podemos considerar como o Estado e elites 

econômicas (BONETI, 2007, p.14), não manipulem esta dinâmica.  Eles se 

apropriam destes movimentos e criam estratégias de superação das necessidades 

mantendo uma relação desigual e conflituosa (BONETI, 2007, p. 30). Estas políticas 

se apoiam também nas condições sociais que não viabilizam os meios necessários 

para a elaboração adequada às novas ideias que surgem com os movimentos 

sociais e participação de representantes das comunidades nas decisões políticas. 

O uso das Tecnologias Assistivas (TA) dentro de uma proposta de inclusão da 

pessoa com deficiência nas escolas públicas comuns requer mais do que exigir Leis, 

Decretos e Resoluções. As determinações legais, por si só, não constituem todo o 

desenvolvimento da política pública que vai da elaboração à efetivação, isto é, do 

discurso à ação (Video15). Para a efetivação das políticas públicas é necessária 

uma mudança da estrutura social e esperar uma implicação de todos. Em muitos 

momentos, mesmo com a instituição do processo, as mudanças na prática não 

acontecem. Arendt (2006, p.35) adverte, ao tratar dos processos políticos, que 

quando se quer mudar uma instituição, mudam-se as leis e espera que tudo mais

                                                 
1
 Fala da secretaria de educação, Gilmara Santos Ribeiro, na primeira plenária. 
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produza-se por si mesmo. É o humano que acontece no espaço onde os homens se 

agrupam e desenvolvem política, e está relacionado com a subjetividade destes 

sujeitos e suas relações de força e que chama de mediação subjetiva, que não pode 

se materializar e não é tangível, mas existe e está vinculada ao mundo objetivo, 

formando a esfera dos negócios humanos, é a “teia de relações humanas” 

(ARENDT, 2008, p. 195 - 196). 

Um aspecto importante na efetivação da inclusão da pessoa com deficiência 

refere-se à necessidade de ampliar e socializar as reflexões sobre este processo, já 

que esta instância supõe engajamento, implicação, correlação de forças e produção 

de conhecimento específico sobre a problemática. Outro aspecto é a necessidade 

de autonomia e de liberdade da pessoa com deficiência para participar do processo 

de definições das políticas de inclusão. A Declaração Universal dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência lançou o princípio básico para desenvolver ações de 

inclusão da pessoa com deficiência “Nada sem eles, para eles”. Isto é, as políticas 

públicas para inclusão da pessoa com deficiência não devem ser elaboradas e nem 

aprovadas e executadas sem a participação efetiva das pessoas com deficiência. 

Nesse contexto, as TIC não representam apenas um conjunto de ferramentas 

e métodos, mas uma composição simbólica que atua no desejo e na subjetividade, 

acrescentando aí os aspectos econômico, social, cultural e psicológico (LIMA JR., 

2005). Por estas características, elas estão de forma costurada na complexa rede de 

inclusão da pessoa com deficiência. 

Essa perspectiva tecnológica é utilizada como base para compreender as TA 

e seu papel no processo de inclusão da pessoa com deficiência, pois na base, trata-

se de um processo tecnológico específico e que tem seus aspectos político, social e 

cultural, além do instrumental. Essa premissa das potencialidades das TIC para 

atendimento da diversidade escolar nos conduziu a procurar entender como as TA 

podem auxiliar nos esforços que viabilizam o processo de inclusão da pessoa com 

deficiência nas escolas comuns. 

A complexidade que permeia esta questão teve sua maior expressividade a 

partir dos anos 80 como resultado dos debates sobre a universalização da educação 

registrados na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. O impositivo 

legal previsto na Lei 7.853/89 artigo 8º levou as pessoas com deficiência às escolas 

comuns, e com isso, a necessidade de adequações foi evidenciada, conduzindo os 



 23 

profissionais da educação à busca de alternativas que permitissem a presença das 

pessoas com deficiência no ambiente escolar, participando de forma ativa do 

processo educacional. 

Entendemos que a inclusão da pessoa com deficiência nas escolas públicas 

comuns parte de uma base democrática e se constitui em um conjunto de princípios 

democráticos que vai permitir o exercício da cidadania, da autonomia e do direito à 

escola, ao lazer, à família, ao conhecimento, enfim, ao empoderamento dentro de 

uma sociedade sem preconceitos e com acessibilidade. Essa pesquisa tem por 

objetivo identificar os problemas enfrentados pelos alunos e escolas no processo de 

inclusão da pessoa com deficiência e propor intervenções educacionais e sociais no 

que se refere ao uso das TA, introduzindo recursos e metodologias capazes de 

diminuir as barreiras pedagógicas, políticas, técnicas e de preconceitos (atitudinais).  

1.1 Contexto da Pesquisa 

1.1.1 O Movimento Internacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), existem mais de 650 

milhões de pessoas com deficiência no mundo, o que significa aproximadamente 

10% da população mundial. Os movimentos para a inclusão da pessoa com 

deficiência têm como célula mãe a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

instituída pela ONU com a Resolução n° 217 em 10 de dezembro de 1948. Esta 

declaração representou um marco internacional na defesa e promoção dos direitos 

humanos e os desejos do homem de não repetir as atrocidades cometidas nas 

guerras.   

Em 1955, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) faz a 

Recomendação OIT n° 99 sobre princípios e métodos de orientação vocacional e 

treinamento profissional como forma de aumentar as oportunidades de trabalho para 

as pessoas com deficiência com base na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. Esta preocupação da OIT surge com o fim da II Guerra e o retorno de um 

grande número de adultos mutilados que perderam seus empregos. Em 1971 a ONU 

institui a Declaração dos Direitos do Deficiente Mental com a Resolução n° 2.896 

que trata dos direitos à atenção médica como também à educação e à capacitação 

profissional. 



 24 

Com base nos princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, dos 

Acordos Internacionais dos Direitos Humanos, da Declaração dos Direitos da 

Criança e da Declaração dos Direitos das Pessoas Mentalmente Retardadas, 

Convenções, Recomendações, Resoluções da OIT e outras organizações afins, em 

1975 a Resolução da ONU n° 3.447 institui a Declaração dos Direitos das Pessoas 

Deficientes que tem o propósito de promover, proteger e assegurar o exercício pleno 

e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais para todas as 

pessoas com deficiência. A partir desta Resolução cinco importantes Resoluções 

foram adotadas pela ONU. As Resoluções 37/52 em 1982, 45/91 em 1990 e 46 em 

1991 que tratam do Programa de Ação Mundial para Pessoas Deficientes onde 

estabelece diretrizes para Ações Nacionais (participação de pessoas com deficiência 

na tomada de decisão, prevenção, reabilitação, ação comunitária e educação), 

Internacionais e Pesquisa. E a Resolução 47/3 em 1992 que adota o dia 03 de 

dezembro como o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência e 48/96 em 1993 

que delibera sobre As Normas de Equiparação de Oportunidades para Pessoas com 

Deficiência inclusive políticas de planejamento, legislação e políticas econômicas.  

Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos afirmou que “toda 

pessoa tem direito á educação”, porém após 42 anos, a comunidade internacional 

através da ONU conclui que apesar dos esforços para assegurar o direito à 

educação mais de 100 milhões de crianças não têm acesso ao ensino primário, mais 

de um terço dos adultos do mundo não têm acesso ao conhecimento impresso e 

mais de 100 milhões de crianças e adultos não conseguem concluir o ciclo básico de 

educação.  

Assim, em 1990, na Tailândia, é adotada a Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos que abrange cinco enfoques principais: universalizar o acesso 

à educação e promover a equidade; concentrar a atenção na aprendizagem; ampliar 

os meios e o raio de ação da educação básica e fortalecer alianças. Neste ponto, 

inclui-se também a atenção às pessoas com deficiência.  O maior impulso para a 

inclusão da pessoa com deficiência nas escolas comuns se dá em 1994 com a 

Declaração de Salamanca que trata sobre princípios, política e prática em educação 

especial onde demanda que os Estados assegurem que a educação de pessoas 

com necessidades especiais, e isto inclui as pessoas com deficiência, seja parte 

integrante do sistema educacional.  



 25 

Uma nova abordagem é trazida pela comunidade europeia com a Declaração 

de Madri 2002, denominada NOSSA VISÃO. A antiga visão tinha as pessoas com 

deficiência como objeto de caridade, como pacientes, onde profissionais tomavam 

as decisões por eles, com enfoque apenas nas deficiências, segregação 

desnecessária em educação, emprego e outras áreas da vida, e políticas sobre 

deficiência como uma questão que afeta apenas os órgãos especiais.  

A NOSSA VISÃO vê as pessoas com deficiência como detentores de direitos, 

como cidadãos e consumidores com autonomia, capazes de tomar decisões e 

assumirem responsabilidades com independência, promove ambientes acessíveis e 

de apoio, elimina barreiras, incentiva a revisão de culturas, de políticas e normas 

sociais, e vê a inserção de políticas sobre deficiência como uma responsabilidade 

geral do governo e não de órgãos especiais. 

As pessoas com deficiência em todo o mundo têm travado uma luta contínua 

para o reconhecimento dos seus direitos e não se deve deixar de ressaltar os 

avanços obtidos até hoje, apesar de faltar muito para a construção de uma 

sociedade inclusiva e muitas iniciativas não chegarem ao usuário final.  

1.1.2 A Dimensão da Inclusão da Pessoa com Deficiência no Brasil 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)2, apresenta que as 

pessoas com deficiência são quase 14,5% da população brasileira, o que representa 

aproximadamente 24,6 milhões de pessoas conforme as características na tabela 1  

Tabela 1 

 Valor Relativo Valor % 

População Total 169.872.856 100 

População com deficiência 24.600.256 24,5
3
 

População de 0 – 17 anos com deficiência 2.850.604 11,59
4
 

População de 18 – 24 anos com deficiência 1.682.760 6,84
5
 

                                                 
2
 Pesquisa do IBGE em 2000. disponível em www..ibge.gov.br/home/presidente/noticia_visualiza.php  em 02 de 

outubro de 2009. 
3
 Em relação à população total 

4
 Em relação à população com deficiência 

5
 Idem 

http://www.ibge.gov.br/home/presidente/noticia_visualiza.php
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População acima de 25 anos6 20.066.892 81,57
7
 

 

O atendimento às pessoas com deficiência no Brasil se inicia com a criação 

de duas instituições: o Imperial Instituto dos Meninos Cegos em 1854 e o Instituto 

dos Surdos Mudos em 1857; hoje, o Instituto Benjamin Constant (IBC) e o Instituto 

Nacional da Educação dos Surdos (INES). Só em 1926 é fundada uma instituição 

especializada no atendimento às pessoas com deficiência mental, o Instituto 

Pestalozzi. A Constituição em 1946 no seu artigo 172 traz a obrigatoriedade dos 

serviços de assistência educacional “Cada sistema de ensino terá obrigatoriamente 

serviços de assistência educacional que assegurem aos alunos necessitados 

condições de eficiência escolar” e na Lei 4.024/618 no artigo 88 “A educação de 

excepcionais deve, no que for possível, enquadra-se no sistema geral de educação, 

a fim de integrá-los na comunidade” (Grifo nosso). Portanto, no Brasil, a inclusão da 

pessoa com deficiência nas escolas comuns, por lei, dá-se em 1961.   

Porém, na Lei 4.024/61, no artigo 89 é dado tratamento especial para a 

iniciativa privada e instituições reconhecidas pelos Conselhos Estaduais de 

Educação. Isso fez com que as pessoas com deficiência procurassem essas 

instituições especializadas distanciando os problemas da inclusão da pessoa com 

deficiência das escolas comuns. Hoje, a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva reconhece que, mesmo com a Lei 5.692/719, 

“não houve a organização de um sistema de ensino capaz de atender as 

necessidades educacionais especiais e acabou reforçando o encaminhamento dos 

alunos para as classes e escolas especiais”. Lembrando que a Lei 5.692/71 não 

revoga os artigos 88 e 89 da Lei 4.024/61. 

A partir da Constituição de 1988, sob as influências internacionais e o 

aumento do acesso á educação, as escolas comuns se veem obrigadas a matricular 

todos os alunos com deficiência, quando solicitadas, com base no artigo 208 

“Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino” e na Lei 9.394/96 artigo 60 parágrafo 

único “O Poder Público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do 

                                                 
6
 Dado inserido a partir da conclusão matemática: População de deficientes – (população de 0 – 17 anos + 

população de 18 – 24 anos) 
7
 Em relação à população com deficiência 

8
 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1961 

9
 Lei que fixa diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus, e dá outras providências em 1971 
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atendimento aos educandos com necessidades especiais na própria rede pública 

regular de ensino, independente do apoio às instituições previstas neste artigo” 

(Grifo nosso). Assim, uma nova realidade se constitui dentro da rede pública comum 

de ensino. A presença dos alunos com necessidades educacionais especiais, 

incluindo os alunos com deficiência.  

Em 1973, o MEC cria o Centro Nacional de Educação Especial (CENESP) 

para impulsionar as ações de inclusão da educação especial no Brasil, mas baseia-

se na filosofia assistencialista com ações isoladas. A Constituição Federal de 1988 

nos artigos 205, 206 e 208 assume a Educação como direito de todos e o 

atendimento educacional especializado preferencialmente nas escolas comuns. 

Essa posição é reforçada pelo Estatuto da Criança e Adolescente (1990), pela 

Declaração Mundial de Educação para Todos (1990) e pela Declaração de 

Salamanca (1994). Assim, esses documentos vão influenciar a construção da 

Política Nacional de Educação Especial no Brasil (1994). 

O Grupo de Trabalho do MEC10 conclui que essa política não conseguiu criar 

práticas educacionais que valorizassem as diferenças nas classes comuns, e em 

1999, o Decreto n° 3.298 define a educação especial como uma modalidade 

transversal a todos os níveis e modalidades de ensino, enfatizando a atuação 

complementar da educação especial no ensino comum (Video11). Na tentativa de 

diminuir a discrepância entre o discurso e a ação o MEC, através da Secretaria de 

Educação Especial, traz a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva11, para acompanhar os avanços do conhecimento e das lutas 

sociais, visando constituir políticas públicas promotoras de uma educação de 

qualidade para todos os alunos, porém os resultados dessa ação ainda não são 

visíveis na maioria das escolas públicas comuns. 

No Brasil já existe um avanço das Leis no processo de inclusão da pessoa 

com deficiência nas escolas comuns, entretanto a materialização ainda não 

aconteceu. Para Montoan (2006, p.27) o artigo 208 do capítulo III da Constituição 

(1998) o termo “preferencialmente” se refere a “atendimento educacional 

especializado” e isto inclui “...o ensino da língua brasileira de sinais (Libras) e do 

                                                 
10

 Nomeado pela portaria n° 555/2007 prorrogada pela portaria n° 948/2007 entregue ao ministro da Educação 

em 07 de janeiro de 2008. 
11

 Documento elaborado pelo Grupo de Trabalho nomeado pela Portaria Ministerial nº 555, de 5 de junho de 2007, 

prorrogada pela Portaria nº 948, de 09 de outubro de 2007. 

../../../Dados%20de%20aplicativos/Microsoft/Word/Videos_cronologica/Video11_Luciene3_EspecialXInclusiva.mpg
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código braile e o uso de recursos de informática e de outras ferramentas e 

linguagens que precisam estar disponíveis nas escolas ditas comuns”. Mas, pouco 

se sabe da implantação de uma escola inclusiva, segundo Sassaki (2006, p.27) o 

conceito de inclusão começou a ser debatido a partir de 1981, mas na prática são 

poucas as escolas que conseguem incluir as pessoas com deficiência. 

O Censo Escolar realizado pelo MEC/SEESP registra uma evolução nas 

matrículas de 1998 para 2006, expressando um crescimento de 107%. No que se 

refere ao ingresso em classes comuns do ensino se verifica um crescimento de 

640%, passando de 43.923 alunos em 1998 para 325.136 em 2006 e uma queda 

das matrículas nas escolas e classes especiais resultando em um crescimento de 

146% das matrículas nas escolas públicas, que alcançaram 441.155 (63%) alunos 

em 2006, conforme mostra o gráfico abaixo.  

 

Gráfico 1 – Evolução das matrículas na Educação Especial de 1998 a 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porém esse crescimento ainda é quantitativo e não leva em consideração a 

questão da qualidade e da permanência desses alunos nas escolas. A partir de 

2008, o AEE12 foi criado para viabilizar condições de permanência e aprendizado 

dos alunos com deficiência nas escolas comuns. 

Com a Lei 10.436/0213, a inclusão dos surdos nas escolas públicas comuns 

se fortalece reconhecendo a libras como meio legal de comunicação, garantindo 

                                                 
12

 Regulamentado pelo Decreto n° 6.571 de 18 de Setembro de 2008. 
13

 Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências. 
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formas institucionalizadas de apoio, uso e difusão, além da presença de interpretes 

nas escolas comuns. Os programas de saúde desenvolvidos pelo SUS como o 

implante coclear14 e o acompanhamento para o uso de aparelhos auditivos entre os 

mais de 30 procedimentos para cuidados com os surdos, têm contribuído no 

processo de inclusão da pessoa com deficiência nas escolas comuns. A questão dos 

cegos, também é instituída a partir da Portaria n° 2.678/02 com a produção e difusão 

do Sistema Braile em todas as modalidades de ensino, tendo como principal projeto 

a Gráfica Braile da Língua Portuguesa. Em 2004, sob as influências dos documentos 

mundiais, o Ministério Público Federal divulga o documento “O Acesso de Alunos 

com Deficiência às Escolas e Classes Comuns da Rede Regular”. 

A média mundial da população de pessoas com deficiência é de 10% 

enquanto que a média do Brasil é 14,5% número que cresce a cada ano, por três 

fatores: pelo aumento da expectativa de vida; pela violência urbana e pela violência 

no trânsito. Isto nos mostra a necessidade de desenvolver pesquisas que possam 

diminuir a distância entre o discurso e a ação para a inclusão da pessoa com 

deficiência nas escolas públicas comuns e nas comunidades, se queremos uma 

sociedade mais justa e democrática, portanto, inclusiva. 

No objetivo de viabilizar condições para inclusão da pessoa com deficiência o 

Brasil torna-se signatário15 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência (2008), Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência (2001), 

Convenção de Guatemala (2001), a Declaração de Salamanca (1994) e a 

Convenção OIT 159 (1991). 

1.1.3 Tecnologia Assistiva: Um Brasil começando 

Entendemos TA como qualquer item que tem a capacidade de aumentar, 

melhorar ou manter as capacidades funcionais das pessoas com deficiência nas 

áreas motoras, sensoriais e cognitivas e que podem ajudar estudantes com 

dificuldades funcionais a participar efetivamente das oportunidades na educação. 

                                                 
14 O "ouvido biônico" é um equipamento que substitui totalmente o ouvido de pessoas que tem surdez total ou 

quase total. Ele pode ser colocado gratuitamente pelo SUS em todo o país. 
15

Fonte: Ministério das Relações Exteriores< http://www2.mre.gov.br/dai/dhumanos.htm> 
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O termo TA, segundo IDEA '97 (2000)16, se divide em duas linhas, as de 

serviços e as de recursos. A linha de recursos significa todo o artigo, parte de 

equipamento ou sistema usado para aumentar, manter ou melhorar potencialidades 

funcionais dos indivíduos com inabilidades (20 U.S.C. §1400 (1)); e a de serviços 

todo aquele serviço que ajudar diretamente um indivíduo com uma inabilidade na 

seleção, na aquisição ou no uso de um dispositivo da TA (20 U.S.C. §1400 (2)). 

No Brasil, as TA eram consideradas como ajuda técnica, conforme o Art 8º do 

Decreto nº. 5.296/04 

Para os fins de acessibilidade, considera-se: [...] V - ajuda técnica: os 
produtos, instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados ou 
especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa 
portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, favorecendo a 

autonomia pessoal, total ou assistida. 

Após a Lei 10.098/00, o Brasil estabeleceu as primeiras normas e critérios 

para fomentação das TA no processo de inclusão da pessoa com deficiência. O 

Instituto de Tecnologia Social (ITS Brasil) em parceria com a Secretaria de Ciência e 

Tecnologia para a Inclusão Social (SECIS) e o Ministério da Ciência e Tecnologia 

(MCT) desenvolveu um estudo identificando as instituições brasileiras que se 

dedicam à pesquisa e desenvolvimento tecnológico para pessoas com deficiência.  

Ela mostra que o estudo e desenvolvimento de pesquisas nessa área se 

concentram nas instituições públicas respondendo a 54,9%, seguidas por 

instituições privadas sem fins lucrativos com 36,6%. As instituições públicas 

municipais representam 7,6%, espaço onde está nossa pesquisa. Dessas 

instituições há uma concentração nas instituições acadêmicas, elas respondem a 

70% de todas as pesquisas realizadas no Brasil.  

A criação do Portal Nacional de TA e as propostas de criação de Centros de 

Pesquisa de TA em Universidades como a Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) com os projetos MOTRIX, FENIX e DOSVOX e Institutos como o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense que desenvolveu o 

projeto óculos-mouse para inclusão digital de pessoas com deficiência física ou 

                                                 
16

 IDEA - Individuals with Disabilities Education Act, Lei americana baseada na Lei 94-142 garante o direito de 

todas as crianças com dificuldades educacionais na escola pública com a criação do programa (IEP), programa 

de educação individualizada, nos Estados Unidos. 
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mobilidade reduzida, com baixo custo17, são ações desenvolvidas para viabilizar as 

condições para uma educação inclusiva utilizando as potencialidades das TA. 

O Catálogo Nacional de Produtos de Tecnologias Assistivas do Brasil já 

possui em seu cadastro 308 produtos desenvolvidos por instituições brasileiras, na 

sua maioria, instituições acadêmicas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas 

Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Elas representam 59% de todas as pesquisas 

desenvolvidas na área de TA no Brasil. Mas, poucos deles são desenvolvidos para 

comercialização por falta de uma política de incentivo e socialização, e na prática, 

poucas pessoas com deficiência se beneficiam com as pesquisas realizadas. Os 

produtos ficam armazenados nas instituições, segundo o estudo produzido pelo ITS, 

com orientação do Ministério de Ciência e Tecnologia, que fornece um retrato da 

pesquisa em TA no Brasil.  

As dificuldades dos estudos e comercialização com as TA vêm de suas 

características individuais que as tornam de difícil socialização e alto custo. O Fundo 

de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST) instituído pela Lei nº 

9.998 de 17 de agosto de 2000 tem por finalidade proporcionar recursos destinados 

ao cumprimento de obrigações, de universalização e de serviços de 

telecomunicações18. Entre outros objetivos, visa também, o fornecimento de acessos 

individuais e equipamentos de interface a instituições de assistência às pessoas com 

deficiência carentes. Mas, para que estes recursos sejam solicitados é necessário 

um estudo especifico para cada escola e para cada aluno, com um projeto que 

viabilize e atenda um maior número possível de educandos e, segundo a Resolução 

n° 2/2001, essa é uma atribuição das escolas. Mas, essas escolas, ainda não estão 

preparadas para atender os critérios exigidos pelo FUST, dificultando o uso desses 

recursos. 

1.1.4 Município de Madre de Deus/Bahia 

Madre de Deus, está situada na porção Norte da Baía de Todos os Santos na 

Região Metropolitana de Salvador, a 63 quilômetros da capital. Possui uma área de 

11,141 (onze quilometros quadrados e cento e quarenta e um metros quadrados)  e 

                                                 
17

 Revista Nacional de Tecnologia Assistiva, n 4. outubro de 2010. p 35-36 
18

 Art 80 da Lei Nº 9.472 - de 16 de julho de 1997 - DOU DE 17/7/97 
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população estimada em 20.509 (vinte mil quinhentos e nove) habitantes19. Madre de 

Deus era conhecida pelos povos indígenas, que lá habitavam, como Ilha de 

Cururupeba devido ao guerreiro, chefe dos Tupinambás, que enfrentou os 

portugueses colonizadores. Foi Mém de Sá no ano de 1557 que derrotou o 

Cururupeba e incorporou a ilha à sua sesmaria. 

Em 1947, passou à condição de distrito de Madre de Deus sendo anexada ao 

município de Salvador funcionando como ponto de veraneio das famílias de classe 

média da capital e de outros municípios do recôncavo.  

Os trabalhadores vieram de diversas partes do país em função da instalação 

de bases petrolíferas no município. A ilha tornou-se um grande assentamento 

urbano. Atualmente, a taxa de ocupação é de 1.025 habitantes por quilômetro 

quadrado, enquanto a média nacional é 25 pessoas por quilômetro quadrado.  O 

crescimento populacional possibilitou a sua emancipação em 13 de junho de 1989, 

desmembrando-se do município de Salvador. Em 2000, a cidade foi classificada em 

2142º lugar no ranking nacional e o 4º na Bahia no Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH). 

Madre de Deus sedia o Terminal Marítimo da Petrobras (Temadre). A 

empresa ocupa seis quilômetros de extensão da ilha, ou seja, mais de 50% de sua 

área.  A principal fonte de renda são os royalties e ICMS recebidos das atividades 

petrolíferas na cidade. Outras atividades são a pesca artesanal e o turismo. Em 

2005, o município registrou um Produto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente R$ 

124,57 milhões e um PIB per capita em torno de R$ 9.011,74 mil. Em relação ao 

Índice de Desenvolvimento Econômico (IDE) Madre de Deus aparece como o 44º 

lugar entre os municípios baianos. 

Desde de 1999, Madre de Deus vem desenvolvendo o processo de inclusão 

digital dos professores e educandos a partir da Secretaria de Educação com o 

projeto “Do Giz à Internet”. O projeto tem o objetivo de assegurar a formação 

continuada dos profissionais da educação no desenvolvimento, aplicação e uso 

crítico das TIC no processo de ensino e aprendizagem, permitindo assim, que 

educadores e educandos tenham acesso às TIC visando a inclusão sóciodigital20.  

                                                 
19

 Informações cedidas pela Secretaria de Saúde de Madre de Deus conforme cadastro no ano de 2010. 
20

 Por inclusão sociodigital compreende o acesso gratuito à infra-estrutura e aos instrumentos que organizam a 

comunicação e a informação social, bem como a qualidade político pedagógica de sua utilização.  
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A partir de 2005, se inicia a preocupação com a entrada das pessoas com 

deficiência nas escolas comuns, e o projeto, que até esse momento acompanhava 

os professores nos laboratórios, passa a vivenciar a necessidade de uma 

reestruturação para atender esta nova realidade, criando eixos de 

desenvolvimentos. Sendo estes: formação de professores, desenvolvimento e 

acompanhamento de projetos pedagógicos e manutenção técnica. Foi no eixo de 

desenvolvimento e acompanhamento de projetos pedagógicos que observamos os 

primeiros sintomas de exclusão das pessoas com deficiência no projeto. Em 2005, 

depois que a experiência de salas especiais dentro das escolas comuns não 

proporcionou um avanço na participação e autonomia das pessoas com deficiência 

de Madre de Deus, a SEDUC implanta uma nova estratégia para atender estes 

cidadãos, modificando os objetivos de funcionamento do Espaço do Saber, com 

vistas a atender as necessidades educacionais especificas e diminuindo as barreiras 

para a inclusão da pessoa com deficiência nas escolas públicas comuns. 

Então, em 2006, iniciamos o estudo sobre TA e apresentamos o primeiro 

movimento da necessidade de inclusão da pessoa com deficiência a partir do uso 

das TA e o planejamento de inclusão da pessoa com deficiência, na Feira de 

Tecnologias21 que contou com a participação das pessoas com deficiência, gestores, 

professores e educandos (Fotos 29, 31, 32). A preocupação de implantar novas 

estratégias para intervir nas barreiras de exclusão e permitir o acesso das pessoas 

com deficiência às escolas públicas comuns de Madre de Deus, agora se concretiza 

nesta pesquisa. 

1.1.4.1 O Espaço Escola 

O município de Madre de Deus possui  na sua rede de ensino 07 unidades 

escolares. Em 2010, matriculou  3.917 alunos na Educação Básica. Das sete 

unidades escolares, 04 unidades recebem alunos com deficiência e uma, o Espaço 

do Saber é exclusiva para atendimento de alunos que ainda estão na fase 

preparatória para serem incluídos ou que já estão incluídos, mas precisam de um 

atendimento educaional especializado.  

 

                                                 
21

 Feira realizada em Madre de Deus com o tema “Tecnologias na vida e a vida nas tecnologias – Tckné, a arte 

de fazer” realizada em 26 e 27 de outubro de 2006. Mostra pela primeira vez a importância das TA na educação 

de Madre de Deus. 



 34 

Tabela 2 

Distribuição de Alunos na Rede Municipal de Educação de Madre de Deus 

 Aluno comum 
Aluno com 
deficiência 

Educação Infantil 456 10 

Ensino Fundamental I  
(1º ao 5º ANO) 

1.260 37 

Ensino Fundamental II 
(6º ao 9º ANO) 

1.629 06 

EJA – Educação de Jovens e 
Adultos 

514 05 

Total22 3.859 58 

                                                 
22

 Dados registrados no censo escolar 2010 e cedidos pela Secretaria de Educação de Madre de Deus. 
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1.2 Delimitação da Pesquisa 

 
A pluraridade é a condição da ação humana pelo fato de sermos todos os 
mesmos, isto é, humanos, sem que ninguém seja exatamente igual a 
qualquer pessoa que tenha existido, exista ou venha a existir.  

Hannah Arendt, 2008, p. 16 

 

Delimitamos nosso objeto numa proposta de inclusão da pessoa com 

deficiência a partir do uso das TA nas escolas públicas comuns do município de 

Madre de Deus - Ba. Sabemos entretanto, que este processo deverá ter 

continuidade com estudos suplementares para que efetivamente a prática dentro do 

contexto estudado possa mudar, de forma que tenhamos uma realidade social que 

responda às necessidades destes sujeitos nas escolas comuns.  

Uma proposta de inclusão da pessoa com deficiência está conectada a uma 

rede de acontecimentos que dificulta uma delimitação, ação ora necessária para 

inicio dos estudos. Sabemos que existe uma relação de saberes, com os quais 

deveremos dialogar. E, embora possamos reconhecer a especificidade de cada um 

destes saberes envolvidos, não há como negar a imbricação entre eles na 

complexidade do processo de inclusão da pessoa com deficiência. Para Edgar Morin 

(2003, p.81 - 84), o todo não se reduz a mera soma dos elementos que constituem 

as partes, pois cada parte apresenta suas especificidades e singularidade. E, na 

integração e dependência das partes, forma-se uma lógica complexa. Além disso, na 

prática social, todas essas dimensões se realizam no contexto das relações entre 

escola, família, comunidade e Estado.  

Para Glat23 (2006, p 18 - 19), a inclusão da pessoa com deficiência não se dá 

apenas pelo acesso à educação, profissionalização e mobilidade, estes são 

requisitos básicos para a inclusão. Além destes requisitos básicos é necessário 

entendermos o significado que determina o tipo de relação que se estabelece com 

as pessoas com deficiência, e Sassaki (2003, p. 8 ) discute esta relação ao falar 

sobre a problematica da terminologia usada para identificar as pessoas com 

deficiência, enfatizando que o grau de relação da comunidade com as pessoas com 

deficiência vai definir a forma como elas serão tratadas e chamadas. A questão é 

que a tal forma corresponde uma política de sentido,  uma posição política, um modo 

                                                 
23

Glat, Rosana.  A integração social dos portadores de deficiência, 2006,  p. 17-19. 
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cultural e estrutural arraigado tornando o processo de inclusão da pessoa com 

deficiência nas escolas comuns um processo complexo e de difícil delimitação no 

desenvolvimento das ações. 

1.3 Problemática e Problema 

A partir do levantamento inicial, no município de Madre de Deus, verificamos 

que as escolas não articulam o seu papel no processo de inclusão da pessoa com 

deficiência dentro das políticas públicas desenvolvidas pela Secretaria de Educação 

Especial/MEC. Hoje, vive-se o impasse da imposição legal de matricular todos os 

alunos, inclusive os alunos com deficiência, e a falta de estrutura arquitetônica, a 

falta de recursos para o atendimento individualizado, a falta de profissionais da 

educação com formação para esta perspectiva de educação inclusiva, dentre outros 

problemas de ordem atitudinal, como o preconceito e a relação familiar de 

dependência desenvolvida ao longo da história das pessoas com deficiência no 

Brasil e no mundo. 

Outro grave problema verificado na realidade educacional é a questão das TIC 

introduzidas nas escolas dentro dos últimos anos que não têm as características que 

as fariam acessíveis para todos, especialmente àqueles com dificuldades motoras, 

sensoriais e cognitivas. Em 1988, quando foi publicada a primeira lei americana P.L. 

100-40724 ressaltando a importância dos serviços das TA para as pessoas com 

deficiência, foi analisado que, mesmo com tantas tecnologias disponíveis, elas não 

tinham as características de acessibilidade, além da falta de conhecimento e 

formação das famílias e professores na utilização dos serviços de suporte e 

tecnologias ou os benefícios que essa tecnologia e serviços forneceriam. 

É possível verificar a realidade apresentada acima no Brasil e, mais 

especificamente, em Madre de Deus, local de realização dessa pesquisa. 

Laboratórios que são implantados nas escolas sem as características de 

acessibilidade, fazem com que grandes projetos de inclusão digital reforcem a 

exclusão das pessoas com deficiência. A questão central desta pesquisa abrange 

também o processo de igualdade social, educacional e digital, que favorece, dentro 

de uma sociedade de profundas desigualdades, a inclusão da pessoa com 

                                                 
24

 Technology Related Assistance for Individuals with Disabilities Act (Tech Act) 
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deficiência nas escolas públicas comuns e na comunidade de Madre de Deus, a 

partir do uso das potencialidades das TA.  

Em 2005, foi inaugurado o laboratório do Complexo de Educação Municipal 

Professor Magalhães Netto (CEMPMN), considerado um laboratório moderno, com 

25 computadores interligados por um servidor, com internet banda larga e 

transmissão Wireless25. Mas, a disposição arquitetônica dos computadores e a 

instalação elétrica por canaletas no chão, não permitiam o acesso de cadeirantes ao 

laboratório (Foto35). 

Com essas barreiras, quando o professor desenvolvia atividades pedagógicas 

no laboratório, os alunos cadeirantes ficavam na biblioteca ou simplesmente eram 

dispensados, se a atividade acontecia no último horário. Numa reunião, após 

acompanhamento das atividades do laboratório  com a equipe26 do projeto “Do Giz à 

Internet”, esses problemas foram discutidos. Inicialmente, tentamos resolver o 

problema com ações pontuais junto à SEDUC e à SIESP, modificando a disposição 

dos computadores e retirando as canaletas do chão permitindo o acesso dos 

cadeirantes ao laboratório (Foto 36, 37). 

Com o acesso dos cadeirantes ao laboratório outros questionamentos e 

necessidades surgiram e percebemos que seria necessário um aprofundamento no 

estudo da questão, e assim, surgiu o nosso objeto de estudo “Uma proposta de 

inclusão da pessoa com deficiência a partir do uso das TA nas escolas públicas 

comuns em Madre de Deus – Ba”.  

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo Principal 

Propor possibilidades de acesso à pessoa com deficiência nas escolas 

públicas comuns de Madre de Deus – Bahia, a partir das potencialidades das TA 

dentro de uma abordagem humanista com ambientes e processos acessíveis de 

aprendizagem na perspectiva de uma educação inclusiva. 

                                                 
25

 Tecnologia que transmite sinal a partir de um ponto de acesso (Access point) e é captado por uma pequena 

antena instalada nos computadores. É conhecida como internet sem fio. 
26

 Coordenadores, orientadores educacionais e monitores do projeto “Do Giz à Internet”. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

1. Realizar o Censo municipal sobre as pessoas com deficiência focando os 

parâmetros: Condição educacional, financeira e social; categorias de 

deficiência; e acesso às TIC e TA.  

2. Fazer uma análise sobre a população com deficiência de Madre de Deus 

enfatizando as questões social, econômica, de saúde, da educação e do 

acesso às tecnologias como um conjunto contextual de dados. 

3. Desenvolver intervenções com caráter inclusivo, no contexto das escolas 

públicas comuns do município de Madre de Deus – Bahia, tais como:  

a. Criar um Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias 

Assistivas; 

b. Realizar palestras, painéis, mesa redonda e feiras para provocar 

mudanças atitudinais e participação da comunidade e órgãos públicos 

no processo de inclusão da pessoa com deficiência; 

c. Publicar o censo com estudo e sistematização das pessoas com 

deficiência para todos os órgãos municipais e instituições que 

desenvolvem atividades com as pessoas com deficiência em Madre de 

Deus. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO 

Pra gente este trabalho é muito interessante tanto no sentido teórico como 
no sentido prático. Porque o fonoaudiólogo tem muito a contribuir e 
aprender diante da multidisciplinaridade que vamos ter aqui. A visão 
terapêutica da informática e dos meios de acessibilidade a este paciente, 
aluno ou criança, a esse ser humano que precisa de vida social (Informação 

verbal)
27. 

2.1 Pessoa com deficiência: uma escolha contextual, ideológica e 
discriminatória.  

A Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2007) 

reconhece que a deficiência é um conceito em evolução: 

Resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas 
às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação 
dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas.  

 Isso nos leva a perceber a característica contextual deste conceito, visto que, 

em cada sociedade, a depender dessa interação, teremos uma compreensão do 

conceito de deficiência. 

Para Sassaki28 (2003, p.8), não existe um único termo correto, que possa ser 

válido em todos os tempos e espaços, e isso nos distancia da tentativa dos órgãos 

normativos que veem ao longo do tempo instituindo conceitos e termos corretos para 

classificar a diferença. Para Sassaki (2003, p.8), o termo tem um significado 

compatível com os valores vigentes em cada sociedade enquanto essa evolui em 

seu relacionamento com as pessoas que possuem este ou aquele tipo de 

deficiência. Essa compreensão não destitui o termo de seus preconceitos, mas situa 

a relação da sociedade com estes sujeitos. E, à medida que, essa relação 

amadurece no seu processo de inclusão com bases democráticas e de equidade, 

ela vai perdendo a necessidade de diferenciá-las por seus atributos. De nada valem 

as TA e a inclusão, se não mudarmos as atitudes (mudança atitudinal) a partir da 

conscientização e de um processo democrático (Video99).  

Existe uma evolução histórica dos termos no Brasil que vai de “inválidos” 

quando as pessoas com deficiência eram consideradas socialmente inúteis 

conforme o Decreto Federal nº. 60.501/67, seguidos de “os defeituosos”, “os 

                                                 
27

 Fala de Leila Mazarakis, fonoaudióloga participante do grupo de pesquisa. 
28

 SASSAKI, R. K. Como chamar as pessoas que têm deficiência? In: Sociedade Brasileira de 

Ostomizados, ano I, n. 1, 1º sem. 2003, p.8-11 

../../../Dados%20de%20aplicativos/Microsoft/Word/Videos_cronologica/Video99_Arnaud_FormaçãoGrupo2.mpg
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incapacitados”, “os excepcionais” e “o deficiente” numa tentativa de descrever as 

novas relações e compreensões da sociedade, sobre as pessoas com deficiência. A 

partir de 1981, foi adotado o termo “Pessoas Deficientes” tirando o termo deficiente 

da posição de sujeito e colocando-o como adjetivo por influência do Ano 

Internacional da Pessoa Deficiente. Mas, em 1988, foi entendido que “Pessoas 

Deficientes” caracterizava que a pessoa era deficiente por inteiro e agregaram o 

termo “Portador”, ficando “Pessoas Portadoras de Deficiência”. Esse termo foi 

adotado nas Constituições Federal e Estadual e em todas as leis e políticas 

pertinentes ao campo da deficiência. Conselhos, Coordenadorias e Associações 

passaram a incluir esse termo em seus nomes oficiais.  Em 2002, o termo 

“portadores” já estava sendo questionado por sua alusão a “carregadores”, pessoas 

que “portam” (levam) uma deficiência.  

A Declaração de Salamanca utiliza o termo "necessidades educacionais 

especiais" enfatizando a todas aquelas crianças ou jovens cujas necessidades 

educacionais especiais se originam em função de deficiência, dificuldade de 

aprendizagem ou diferença étnica. O termo necessidades educacionais especiais foi 

adotado pelo Conselho Nacional de Educação / Câmara de Educação Básica 

(Resolução nº 2/01, com base no Parecer CNE/CEB nº 17/2001, homologado pelo 

MEC em 15/08/2001) para descrever as diversidades dentro do espaço escolar. 

Após debate mundial pelas Comissões de Direitos da Pessoa com deficiência, 

ativistas e representantes das pessoas com deficiência, os termos “pessoa com 

deficiência” e “pessoas com deficiência” foram aprovados e utilizados no texto da 

Convenção Internacional de Proteção e Promoção dos Direitos e da Dignidade das 

Pessoas com Deficiência e pela Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência (2007), entendendo que neles estariam agregados os valores de 

empoderamento e responsabilidade das pessoas com deficiência. E, o uso desses 

termos, traria como objetivos básicos: Não esconder ou camuflar a deficiência; Não 

aceitar o consolo da falsa idéia de que todo mundo tem deficiência; Mostrar com 

dignidade a realidade da deficiência; Valorizar as diferenças e necessidades 

decorrentes da deficiência; Combater eufemismos (que tentam diluir as diferenças); 

Defender a igualdade entre as pessoas com deficiência e as demais pessoas em 

termos de direitos e dignidade, o que exige a equiparação de oportunidades para 

pessoas com deficiência atendendo às diferenças individuais e necessidades 
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especiais, que não devem ser ignoradas; Identificar nas diferenças todos os direitos 

que lhes são pertinentes e, a partir daí, encontrar medidas específicas para o Estado 

e a sociedade diminuírem ou eliminarem as “restrições de participação” (dificuldades 

ou incapacidades causadas pelos ambientes humanos e físicos contra as pessoas 

com deficiência).  

Assim, a Declaração dos Direitos das Pessoas com Deficiência29 assume o 

termo “Pessoa com Deficiência” e o MEC recomenda o seu uso. Porém, a 

materialização dessa recomendação é difícil, visto que, o uso social desse termo 

está relacionado com a história e tipo de relação que a comunidade tem com as 

pessoas com deficiência.  

Nessa pesquisa, inicialmente, assumimos o termo “Pessoas com 

Necessidades Educacionais Especiais (PNEE)”, mas com o aprofundamento dos 

estudos, verificamos que esse termo é mais amplo, e quando a Declaração de 

Salamanca o utiliza está se referindo ao conjunto de diversidades existentes no 

espaço escolar, incluindo aí a pessoa com deficiência. Assim, adotamos o termo 

“Pessoa com deficiência” ou “Pessoas com deficiência” recomendado pelo MEC, 

porém com ressalvas. A utilização nos diálogos com a comunidade gerou um mal 

estar, visto que, o termo “deficiente” possui um valor depreciativo agregado e não 

aceitável pela maioria dessa comunidade. Durante o cadastramento, em lócus e nos 

diálogos, com as pessoas com deficiência, observamos que muitos evitavam usar 

este termo. Assim, temos uma compreensão de que ainda será necessária uma 

evolução na relação das pessoas com deficiência com a comunidade, com a família 

e com a escola para que, os princípios que sustentam este termo estejam presentes 

nas relações entre esses sujeitos. Pois, para cada momento, lugar ou comunidade 

há uma correspondência real que não será modificada a partir de uma imposição 

legislativa ou acadêmica, mas sim por uma mudança cultural a partir de princípios 

democráticos. 

Logo, a escolha de termos para designar qualquer pessoa com alguma 

categoria de deficiência será sempre contextual, ideológica e discriminatória. Quiçá 

um dia não tenhamos a necessidade de diferenciar as pessoas pelos seus atributos 

                                                 
29

 Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, que garantem 

monitoramento e cumprimento das obrigações do Estado, assinados, sem reservas, em 30 de março de 2007. 
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ou simplesmente pelas suas deficiências. Que uma nova abordagem da diferença 

seja construída utilizando como substrato uma sociedade inclusiva.  

2.2 Inclusão da pessoa com deficiência: lugar e significado 

A história de exclusão da pessoa com deficiência nos permite entender a 

atual dificuldade para o processo de inclusão da pessoa com deficiência. No Velho 

Testamento30, o povo de Israel31 já fazia a separação das pessoas com deficiência 

impedindo que elas participassem das comunidades e dos eventos de adoração a 

Javé, pois eram impuras: 

Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará; 
como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros 
demasiadamente compridos, Ou homem que tiver quebrado o pé, ou a mão 
quebrada, Ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou 
impigem, ou que tiver testículo mutilado. Nenhum homem da descendência 
de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará 
para oferecer as ofertas queimadas do SENHOR; defeito nele há; não se 
chegará para oferecer o pão do seu Deus (LEVÍTICO 21: 18 -21).  

Não havia espaço para a imperfeição, os indivíduos imperfeitos eram 

excluídos do Reino de Deus. Esta interpretação vinha do discurso religioso que não 

aceitava a ideia da imperfeição, já que o homem era imagem de Deus (GÊNESIS 

1:26-27). A perfeição era requerida daqueles que representavam a Sua imagem. 

Assim, a concepção da deficiência como castigo divino vem da Antiguidade.  

No advento da Santa Inquisição, suportado também por um discurso religioso, 

as famílias abandonaram seus filhos à própria sorte e muitos foram levados à 

fogueira como bruxos e bruxas. Na sociedade  francesa, até o sec XVI, as pessoas 

com deficiência, principalmente aquelas com deficiências psicosociais eram 

consideradas criminosas ou endemoniadas32,  e viviam segregadas e acorrentadas. 

Foi Phillippe Pinel33 quem, seguindo as tendências da revolução francesa de 

igualdade, liberdade e fraternidade, primeiro tirou as correntes e buscou tratá-las.  

Esses e outros fatos que historicamente parecem isolados vão formar a 

memória do homem e sua relação com as pessoas com deficiência. “É um processo 

de assujeitamento pela língua e pela história, ou seja, pela ideologia” 

                                                 
30

 Primeira parte da Bíblia que abrange os livros de Gênesis a Malaquias.  
31

Gênesis.  Bíblia Sagrada. Ed revista e corrigida 
32

 No Cristianismo, pessoas possuídas por espíritos maus. 
33

 Foi nomeado médico-chefe do Asilo de Bicêtre, destinado a doentes mentais masculinos, eram reunidos sem 

distinção loucos e criminosos. Os loucos eram mantidos acorrentados em celas baixas e úmidas. 
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(MARQUEZAM, 2009, p.13). Neles, são reveladas as formações ideológicas e o 

lugar das pessoas com deficiência. Elas são rejeitadas pelas famílias, ignoradas 

pela sociedade, e mesmo as políticas de inclusão dos governos se mostram 

poluídas de preconceitos. A exemplo das escolas especiais Raiça diz: 

A educação especial teve o mérito de iniciar o processo de escolarização de 
crianças com deficiências, porém, esse esforço teve como saldo a 
segregação e a estigmatização de um número imenso de crianças, que 
passaram a receber diagnósticos mais e mais específicos com o intuito de 
deixá-las em atendimento escolar separados. (RAIÇA, 2008, p. 22). 

Esse saldo de segregação e estigmatização vem também como resultado da 

interpretação da Lei 4.024/61 que recomenda a inclusão da pessoa com deficiência 

nas escolas públicas comuns ou escolas especializadas. Houve uma procura pelas 

escolas especializadas e uma acomodação do poder público com a situação, assim 

as escolas comuns repassaram para as escolas especializadas o dever de atender 

os alunos com necessidades educacionais especiais distanciando-se dos desafios, 

das problemáticas e intervenções necessárias para recebê-las.  

Partindo desta realidade, o processo de inclusão da pessoa com deficiência já 

traz o grande desafio de superar barreiras legislativa, ideológica e atitudinal 

(Vídeo10). Nesse aspecto, a Declaração de Madri 2000, assume que houve uma 

evolução na filosofia de inclusão da pessoa com deficiência: 

A exemplo de muitas outras regiões do mundo, a União Européia percorreu 
um longo caminho nas últimas décadas, partindo da filosofia do 
paternalismo em relação a pessoas com deficiência e chegando à filosofia 
do empoderamento a fim de que elas exerçam controle sobre sua vida. As 
velhas abordagens, baseadas largamente na piedade e no perceptível 
desamparo das pessoas com deficiência, são agora consideradas 
inaceitáveis. As ações estão deixando de dar ênfase em reabilitar pessoas 
para se „enquadrarem‟ na sociedade e adotando uma filosofia mundial de 
modificação da sociedade a fim de incluir e acomodar as necessidades de 
todas as pessoas, inclusive das pessoas com deficiência. (DECLARAÇÃO 
DE MADRI, 2000) 

Essa abordagem filosófica para o conceito de inclusão da pessoa com 

deficiência aqui tratada, vai convergir com o conceito de acessibilidade, levantando a 

necessidade do “ Desing Universal” para evitar a segregação.  

Mas, porque não definimos nosso objeto como “Inclusão Digital das pessoas 

com deficiência”  e sim “TA e Inclusão da pessoa com deficiência”? Pela importância 

que este processo tem na vida das pessoas com deficiência e suas implicações. 

Para o Instituto Muito Especial, TA pode ser resumida em uma só palavra: 

../Videos_cronologica/Video10_Luciene2_Preconceito.mpg
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Liberdade. A liberdade para ir e vir, a liberdade para participar do mercado 
de trabalho, a liberdade para usufruir de momentos de lazer,a liberdade 
para desenvolver as banais e importantes funçoes do lar, a liberdade de 
aprender, de criar, a liberdade que gera conhecimento, resgata a dignidade 
e promove a inclusão social das pessoas com deficiência.(INSTITUTO 
MUITO ESPECIAL, 2010)

34
 

Assim, definir o processo de inclusão da pessoa com deficiência a partir das 

TA como unicamente um processo de inclusão digital é desconsiderar e empobrecer 

as potencialidades e importância que este processo tem na vida destes sujeitos, 

visto que, para muitos, o acesso às TA não é uma simples escolha , significa a única 

opção de retorno ou entrada no mundo da comunicação35 ou mobilidade. O que se 

traduz não apenas em uma inclusão digital, mas possibilidades de inclusão 

educacional e social. Para Sassaki (Vídeo158; 159) o uso das TA no processo de 

inclusão da pessoa com deficiência nas escolas comuns já é um impositivo pelas 

leis brasileira e mundial36. Compreendemos que o processo de inclusão da pessoa 

com deficiência traz as questões social, educacional e digital imbricadas, com 

acontecimentos imprevisíveis e que podem existir ou não simultaneamente a partir 

das ações realizadas. 

A importância e o lugar das TA no processo de  inclusão da pessoa com 

deficiência só pode ser definido a partir das diferenças no contexto. Trago esta 

relevância com Lima Jr (2008) quando explica a dialética entre a quantidade e 

qualidade do acesso “... o processo democrático está na base de qualquer ação 

inclusiva, e que ambos implicam uma unidade dialética e complexa entre 

quantidade... e qualidade” . Portanto, inclusão da pessoa com deficiência é um 

conjunto de princípios democráticos que vão permitir o exercício da cidadania, da 

autonomia e do direito à escola, ao lazer, à família, ao conhecimento, enfim, ao 

empoderamento dentro de uma sociedade sem preconceitos e com acessibilidade.   

A partir do século XX, vive-se uma luta contínua pelos direitos das pessoas 

com deficiência e, na Declaração de Madri, assume-se a deficiência como uma 

questão de direitos humanos, isto é, as pessoas com deficiência são titulares de 

todo o conjunto de direitos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas, em 

                                                 
34

 Cartilha do II Encontro Muito Especial de TA em Olinda – Pe. 
35

 Abrange as línguas, a visualização de textos, o Braille, a comunicação tátil, os caracteres ampliados, os 

dispositivos de multimídia acessível, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os 

meios de voz digitalizada e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, inclusive a 

tecnologia da informação e comunicação acessíveis. (Declaração dos Direitos da Pessoa com Deficiência ) 
36

 Ver a seção TA e Legislação. 
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todo o mundo, inclusive nos países mais desenvolvidos, milhões de pessoas com 

deficiência continuam encontrando barreiras discriminatórias que os impedem de 

exercer seus direitos.  

2.3 Acessibilidade: uma oportunidade para todos 

O Decreto nº 5.296 de 02 de dezembro de 200437 no Art. 8º traz o conceito de 

acessibilidade como:  

Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, 
dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos 
serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação 
e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade 
reduzida. (DECRETO, 5.296/2004) 

Mas, quando falamos em acessibilidade não percebemos que ao longo da 

nossa vida há momentos com algum tipo de barreira que nos impede de realizar 

determinadas tarefas, sejam elas permanentes ou temporárias; sensoriais, 

cognitivas ou motoras. Isto distancia a concepção de acessibilidade sob a 

perspectiva da pessoa com deficiência.   Assim, acessibilidade não se reporta 

exclusivamente às pessoas com deficiência. Para o CAT somam-se ao número de 

pessoas com deficiêcia, os idosos, gestantes, lactantes e outras pessoas com 

mobilidade reduzida resultando num percentual de aproximadamente 43,5% da 

população brasileira e se contarmos com o envolvimento das famílias o percentual 

pode ultrapassar de 70% dos brasileiros. 

O conceito de acessibilidade está ligado à ideia de universalidade, em 

benefício de todos. Diferenciando aqui, que universal, não tem equivalência com o 

conceito de homogeneidade, substrato da concepção moderna e capitalista 

instituída no processo de educação, onde todos devem se adequar ao que é 

oferecido e as diferenças não são respeitadas, onde todos estão dentro de um 

protótipo criado por uma política de exclusão. O que é universal atende à 

diversidade, tornando-se acessível a todos e não a grupos, sejam eles 

desfavorecidos ou não; é se preocupar com todas as pessoas. O ITS coloca: 

“Acessibilidade é mais do que a adaptação dos espaços físicos, corresponde à 

garantia de igualdade de acesso e de oportunidades, em todas as esferas da vida” 

                                                 
37

 Regulamenta as Leis n. 10.048, de 8/11/2000 e n. 10.098, de 9/12/200. 
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Para o Comitê Gestor de Internet no Brasil38 (CGI.br) a universalidade é um princípio 

para a governança e uso da internet. E, acessibilidade na Web, diz respeito à 

facilidade de acesso a qualquer pessoa, independente de condições físicas, técnicas 

ou dispositivos. A prática da democracia perpassa pelo direito de acessibilidade, o 

processo democrático é condição para o direito de acesso garantido. Logo, garantir 

a todos o direito de acesso às TIC tem que necessariamente passar por um 

processo de democratização da sociedade. 

2.4 Tecnologia Assistiva 

2.4.1 Conceito 

Assumindo a perspectiva crítica de tecnologia e parafraseando Lima Jr. 

(2005) e Arendt (2008), podemos dizer que TA tanto se refere à dimensão 

instrumental da produção e utilização de suportes materiais potencializadores ou 

substitutivos de habilidades e faculdades humanas, como o processo crítico, criativo, 

transformativo mais amplo voltado para a inclusão social e legitimação dos direitos 

humanos das pessoas com deficiência. Igualmente, também se refere aos usos 

criativos e transformadores das bases instrumentais instaladas, vez que sua mera 

disponibilização não garante automaticamente que sejam utilizadas com a intenção 

política de incluir e transformar situações sociais de desigualdade. 

A compreensão de tecnologia na concepção do mundo moderno foi forjada 

para atender interesses internacionais e nacionais que se compõem de Estado e 

elites econômicas (BONETI, 2007, p.32) em direção à manutenção da condição 

gerada pelo capitalismo, onde a supremacia esta na produtividade de excesso e 

acúmulo e não na transformação das situações de desigualdade para permitir que 

todos tenham a mesma oportunidade. Para Arendt esta produtividade vai além do 

labor, além dos interesses que vão atender às necessidades humanas:  

Esta produtividade não reside em qualquer um dos produtos do labor, mas 
na “força” humana, cuja intensidade não se esgota depois que ela produz os 
meios de sua subsistência e sobrevivência, mas é capaz de produzir um 
“excesso”, isto é, mas do que necessário à sua “reprodução”. (ARENDT, 
2008, p. 99). 

                                                 
38

 Promove diversos projetos e serviços em área estratégica para o funcionamento e desenvolvimento da internet 

no Brasil. Junto com o comitê de todos os países faz recomendações para os governos mantendo a acessibilidade 

da WWW.  
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A utilização das tecnologias apenas como artefato é um campo minado para 

implantar as condições de exploração consentida dentro de uma concepção 

etnocêntrica. Boneti (2007), ao descrever a gênese das políticas públicas diz:  

A partir desta concepção, as necessidades dos grupos dominantes são 
absorvidas pelos setores pobres como seus, assim como a superação das 
carências da população pobre é feita utilizando-se das estratégias dos 
grupos dominantes. (BONETI, 2007, p. 21) 

Logo, manter está concepção tecnológica de produção com excesso é 

estratégico para os grupos hegemônicos e o modo de produção capitalista, e só 

mudará quando não tivermos o compromisso de absorver os interesses dos grupos 

dominantes como nosso, causando uma ruptura com essas bases. 

Lima Jr (2005), nos traz a concepção de tecnologia a partir de uma 

abordagem filosófica grega. Na Antiguidade, os gregos não separavam a arte da 

técnica, a palavra grega para arte é tekné, que também significa técnica ou ofício. 

Para compreender a arte de criar como um processo humano Arendt (2008, p. 17), 

diz: “O que quer que toque a vida humana ou entre em douradora relação com ela, 

assume imediatamente o caráter de condição da existência humana”, encontramos 

aqui um sentido para tecnologia que foi abortado com a instrumentalização da 

ação39, mas que não conseguiu extinguir o processo humano. Arendt (2008) 

esclarece: 

A “instrumentalização” da ação e a degradação da política como meio de 
atingir outra coisa jamais chegaram a suprimir a ação, a evitar que ela 
continuasse a ser uma das mais decisivas experiências humanas, nem a 
destruir por completo a esfera dos negócios humanos. (ARENDT, 2008, p. 
242). 

O desencadeamento deste processo vem com suas incertezas, desejos e 

concepções que compõem a subjetividade do homem e estão presentes nos 

“negócios humanos” por isto a dificuldade de suprimir a capacidade humana de agir 

e de iniciar novos processos. Arendt (2008, p. 247) afirma que: “o homem é capaz 

de iniciar algo novo, mas incapaz de controlar ou prevê suas conseqüências”. Logo, 

a materialização da criação humana como forma de exploração e produção de 

excesso, não tirou desta ação suas potencialidades de criar e de transformar. A 

                                                 
39

 “A ação, única atividade humana que se exerce diretamente entre os homens sem a mediação das coisas ou da 

matéria, corresponde à condição humana da pluraridade, ao fato que homens e não o homem, vivem na Terra e 

habitam o mundo”. (ARENDT, 2008, p. 15) 
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força subversiva das tecnologias vem do seu caráter humano sobre o qual Arendt 

(2008) conclui: 

[...] não é nenhuma capacidade “teórica”, não é contemplação nem razão; é 
a faculdade humana de agir, de iniciar processos novos e sem precedentes, 
cujo resultado é incerto e imprevisível, quer sejam desencadeados na 
esfera humana ou no reino da natureza. (ARENDT, 2008, p. 243). 

Assim, a arte de criar e a criação é um processo humano, que é uma ação e 

pode se instrumentalizar. Logo, tecnologia seja ela ação ou instrumentalizada é 

derivada da faculdade humana de agir e criar novos processos e relações. 

Tomando como base esta compreensão de tecnologia como um processo 

humano criativo e transformador (LIMA JR, 2005) situamos as TA nessa discussão 

para analisar sua posição ideológica e seus sentidos constituídos dentro dos 

contextos em que é utilizada, a partir de uma memória40.  Para Santos (2009, p. 23), 

“As técnicas são oferecidas como um sistema e realizadas combinadamente através 

do trabalho e das formas de escolha dos momentos e dos lugares de seu uso”. 

Assim, as TA respondem a um momento e um lugar de necessidade do uso das 

tecnologias.  

Nos Estados Unidos, entre 1973 e 1998, várias leis foram criadas para 

proporcionar qualidade de vida às pessoas com deficiência.  Dentro deste período 

houve um amadurecimento nos conceitos de “acesso” e “inclusão” que demandou a 

procura de alternativas, chegando à utilização das tecnologias para promover o 

acesso das pessoas com deficiência às escolas, aos meios de comunicação, ao 

lazer e à saúde. Assim, o conceito de TA surgiu na lei norte-americana41 a partir de 

1988 para legalizar e instituir as tecnologias neste lugar, além de prover os recursos 

financeiros.  

A ADA – American With Desabilities Act42, conjunto de leis que regulamentam 

os direitos da pessoa com deficiência nos Estados Unidos, define TA como recursos 

e serviços criados para proporcionar mobilidade, independência e bem-estar às 

pessoas com deficiência nos Estados Unidos. Recursos no texto da ADA são “todo e 

qualquer item, equipamento ou parte dele, produto ou sistema fabricado em série ou 

sob medida, utilizado para aumentar, manter ou melhorar as capacidades funcionais 

                                                 
40

A memória é o saber discursivo, a memória do dizer.  Ë o que foi dito e o que é dito a respeito de um assunto. 

É o que foi dito, mas, com o passar do tempo, esquecemos como foi dito, por quem e em que circunstância, 

ficando como um já dito, sobre o qual os nossos sentidos se produzem (apud. MARQUEZAN, 2009: 30) 
41

 Public Law 100-407 
42

 Public Law 101-336 
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das pessoas com deficiência”. E serviços são “aqueles que auxiliam diretamente 

uma pessoa com deficiência a selecionar, comprar ou usar os recursos acima 

definidos”. 

A norma internacional ISO-9999 junto com a correspondente européia 

EN29999 traz a definição de TA como:  

Qualquer produto, instrumento, equipamento ou sistema técnico usado por 
uma pessoa idosa ou com deficiência, feito especialmente ou existindo no 
mercado, destinado a evitar, compensar, aliviar ou neutralizar a dificuldade, 
incapacidade ou deficiência. (Project D3402 EUSTAT Deliverable D03.2 p. 
16) 

O Comitê Brasileiro de Tecnologias Assistivas (CAT) instituído pela Secretaria 

Especial dos Direitos Humanos/Coordenadoria Nacional para a Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência traz o conceito de TA como 

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.  

Entendemos que os recursos e serviços desenvolvidos estão materializando o 

desejo de liberdade necessário a todo sujeito, o que mantém a coerência com a 

concepção, aqui adotada, de tecnologia. Desta forma, a construção destes recursos 

se desenvolve a partir de sonhos, utopias e percepções, Lévy (1993) descreve com 

muita poesia esta relação máquina-homem: 

Quanto valeria um pensamento que nunca fosse transformado por seu 
objeto? Talvez escutando as coisas, os sonhos que as precedem, os 
delicados mecanismos que as animam, as utopias que elas trazem atrás de 
si, possamos aproximar-nos ao mesmo tempo dos seres que as produzem, 
usam e trocam, tecendo assim o coletivo misto, impuro, sujeito-objeto que 
forma o meio e a condição de possibilidades de toda comunicação e todo 
pensamento. (grifo nosso) (LÉVY, 1993, p.11) 

O conceito de TA vai além da definição dos seus recursos e serviços e, por 

isto, cria margens para várias terminologias como “ajudas técnicas”, “tecnologia de 

apoio”, “tecnologia adaptativa”, e “adaptações”. O próprio termo  

 “Assistiva” é uma palavra que mostra a ideologia de quem no momento da definição 

exercia o que Santos (2007, p. 42) vai chamar de “mais-valia”43 logo, uma 

perspectiva médica. Pois, foi na área de saúde que ela primeiramente se 

                                                 
43

 Sistema unificado de técnicas, isoladas sobre um planeta informado e permitindo ações igualmente globais... 

Havia, com o imperialismo, diversos motores, cada qual com sua força e alcance próprios. [...} Hoje haveria um 

motor único, que é, exatamente, a mencionada mais-valia universal. (M. Santos, Por uma outra globalização, 

2009, p29) 
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desenvolveu, com o estudo de próteses e procedimentos para reabilitação das 

pessoas com deficiência. Para Marquezan (2009, p. 68) “As primeiras produções 

teóricas sobre o sujeito deficiente foram realizadas por médicos. Daí, a vinculação 

histórica do sujeito deficiente com a área médica”. Ora, se as tecnologias têm a ver 

com a criação, logo, essa transformação e criação vão surgir a partir das 

necessidades de onde elas são criadas. E serão usadas e desenvolvidas dentro de 

seus interesses, o que justifica o grande desenvolvimento das TA na área de saúde. 

Mas, as TA que foram desenvolvidas dentro da a´rea de saúde tinham o objetivo de 

adaptar o sujeito para viver na comunidade. Vê-se aqui que a lógica é adaptar o 

sujeito a viver nas novas condições, e não, modificar os ambientes e as condições 

para receber as pessoas com deficiência. 

A transposição desta lógica para a área educacional foi uma das grandes 

barreiras construídas dentro da escola e que impediram o desenvolvimento do 

processo inclusivo da pessoa com deficiência nas escolas públicas comuns. Essa 

compreensão dificulta a compreensão das TA como uma proposta para inclusão da 

pessoa com deficiência. Visto que, a lógica do uso das TA implica uma mudança da 

escola na estrutura física, na metodologia, na disponibilidade de recursos e na 

atitude para receber alunos com deficiência. 

Baseados na Declaração de Madri 2002 e na definição do CAT assumimos 

que a lógica para inclusão das pessoas com deficiência é transformar a sociedade 

para recebê-las nas dimensões social, educacional, econômica e digital. Optando 

por desenvolver a sua autonomia e capacidade para participar da sociedade como 

cidadão ativo e compreendendo que, TA engloba produtos, recursos, serviços, 

metodologias, estratégias e práticas que têm por objetivo promover a autonomia, 

independência e qualidade de vida às pessoas com deficiência.  

2.4.2 Categorias44 - Detalhamento das bases instrumentais 

Segundo a ADA, as TA são classificadas em 11 (onze) categorias. Alguns 

autores, a depender da abordagem, assumem variações, porém aqui manteremos 

as categorias adotadas pela ADA. A necessidade desta divisão veio pelas 
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 Fonte: Cartilha da Primeira Feira Muito Especial de Tecnologia Assistiva e Inclusão Social das Pessoas com 

Deficiência em Pernambuco. 
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especificidades dos serviços prestados e pela presença de diferentes profissionais 

das mais diversas áreas como educação, saúde, esporte e lazer. 

 

Auxílios para a vida diária  são produtos que ajudam nas 

tarefas rotineiras em casa ou no trabalho. São adaptações simples 

e rompem com o conceito que algumas pessoas têm sobre TA 

como algo complexo. E como exemplo tem: adaptação para botão e 

zíper; Fita amortecedora; Cadeira de banho; Adaptação para 

telefone; substituição de preensão e Cadeira higiênica. 

 

Comunicação aumentativa suplementar e alternativa 

(CAA – CSA)  Utilização de ferramentas eletrônicas ou 

não, que proporciona a comunicação das pessoas que não 

falam ou possuem limitação na fala. A forma mais conhecida 

de comunicação alternativa são os símbolos de comunicação 

pictórica (PCS) que vem da expressão Picture Symbols 

Communication, criados pela fonoaudióloga americana Roxanna Mayer Johnson. Os 

PCS estão disponíveis em livros, pranchas e softwares dedicados a este fim. 

Crianças e adultos com paralisia cerebral, deficiência psicosocial, auditiva, autismo 

ou múltiplas se utilizam de recursos suplementares, como imagens, para expressar 

suas vontades, necessidades e sentimentos. Hoje existem aproximadamente 11.000 

símbolos. Para o MEC45 A comunicação suplementar ou ampliada enfatiza formas 

alternativas de comunicação visando dois objetivos: promover e suplementar a fala, 

e garantir uma forma alternativa de comunicação para um indivíduo que não 

começou a falar. Em decorrência das dificuldades motoras, certos usuários de 

recursos de comunicação apoiada vão, também, depender de alguém para 

selecionar e indicar os estímulos necessários para que sejam interpretados. 

 

 
 

                                                 
45 Manzini, Eduardo José Portal de ajudas técnicas para educação : equipamento e material pedagógico especial 

para educação, capacitação e recreação da pessoa com deficiência física : recursos para comunicação alternativa. 

[2. ed.] / Eduardo José Manzini, Débora Deliberato. – Brasília : [MEC, SEESP], 2006. 

Figura 1 

Figura 2 
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Recursos de Acessibilidade ao Computador  São 

dispositivos de entrada e saída, auxílios alternativos de acesso, 

softwares e hardwares que promovem a inclusão da pessoa 

com deficiência. Entre os softwares mais conhecidos estão o 

Motrix que promove o acesso de pessoas com deficiência 

motora grave como tetraplegia e distrofia muscular a 

computadores e Internet. Este trabalho rendeu a Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) o prêmio Master de Ciência e Tecnologia de 200246 e o DOSVOX 

para deficientes visuais. Outros softwares foram desenvolvidos ou estão em 

desenvolvimento como Braille Fácil (programa que viabiliza a impressão em braille), 

CâmaraMouse e HeadDev (permite o usuário operar o mouse com movimentos da 

cabeça ou nariz); Dicionário Digital da Língua de Sinais Brasileira (dicionário bilíngüe 

desenvolvido pela equipe de Acessibilidade Brasil). 

Na área de hardwares são desenvolvidos mouses, teclados, acionadores, 

monitores com tela de toque e impressoras que permitem o acesso das pessoas 

com necessidades nas áreas motoras, auditivas e visuais e como exemplo temos 

Mouse Ocular, Mouse RTC, BigTrack (mouse estacionário de esfera infogrip) e 

KIDTRAC, Teclado IntelliKeys USB (permite acesso físico, visual e cognitivo para 

pessoas com uma ampla gama de dificuldades), Teclado Ampliado (desenvolvido 

para pessoas com baixa visão). Os acionadores podem ajudar às pessoas com 

mobilidades reduzidas a ter acesso a computadores e equipamentos eletrônicos. Os 

monitores de tela também facilitam o acesso das pessoas com mobilidade reduzida. 

No campo de impressoras, as impressoras em braille criam possibilidades de acesso 

à leitura para pessoas com deficiência visual. 

Sistemas de Controle de Ambiente  São sistemas eletrônicos 

que permitem as pessoas com dificuldade motora controlar 

remotamente aparelhos eletrodomésticos, sistemas de segurança 

localizados em seu quarto, sala, escritório, casa e arredores. Entre 

os aparelhos já disponíveis no mercado temos: Telefone GewaTel 

200 (pessoas com dificuldade ou incapacidade motora controla 

todas as funções de um telefone); Tech/Speak com Controle de Ambiente (permite o 

controle de 32 dispositivos elétricos) e o Control/Prog (transmissor de infravermelho 

                                                 
46

 .http://intervox.nce.ufrj.br/motrix/download.htm 

Figura 3 

Figura 4 

http://intervox.nce.ufrj.br/motrix/download.htm


 53 

que controla 160 equipamentos elétricos como TV, Hi-Fi, eletrodomésticos, 

telefones) 

 

Projetos Arquitetônicos para acessibilidade  Esta categoria 

abrange todas as necessidades, visto que, ela é responsável 

pelas adaptações estruturais e reformas em casas, ruas, prédios 

e ambientes de trabalho como instalação de rampas, 

elevadores, adaptações em banheiros que retiram ou reduzem 

as barreiras físicas, facilitando a locomoção. Nesta categoria estão inclusos também 

pessoas obesas, idosos e crianças. 

 

Órteses e Próteses  Muito conhecido na área médica são 

peças ou dispositivos artificiais que substituem um membro, 

órgão ou parte dele. Também fazem parte desta categoria os 

protéticos para auxiliar nos déficits ou limitações cognitivas como 

os gravadores que funcionam como lembretes instantâneos. Como exemplos de 

próteses têm: Prótese para amputação da perna com apoio PTB; Pés de resposta 

dinâmica em fibra de carbono; Prótese para joelho desarticulado; mãos e ganchos; 

prótese hibrida; Joelho computadorizado (C-Leg); Proprio Foot (Pé Biônico). Como 

Órteses tem: Órtese longa com cinto pélvico; Órtese de reciprocação rgo 

(reciprocating gait orthosis); Scottish-Rite (Atlanta brace); Órtese policêntrica para 

joelho; Dennis-Brown; Colar cervical; Colete Milwaukee. 

 

 Adequação postural  Adaptações para cadeira de rodas e/ou 

outros sistemas de sentar, visando o conforto e distribuição 

adequada da pressão na superfície da pele. Como exemplos têm: 

Sistema postural; Almofada de Gel; Almofada Antiescara Redonda; 

Abdutor de Joelhos e Luva de proteção para cadeirante. 

 

 

Figura 5 

Figura 6 

Figura 7 
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Auxílios de Mobilidade  O destaque desta categoria é a 

cadeira de rodas, veículo de locomoção indispensável para 

paraplégicos, tetraplégicos e pessoas com limitações motoras. 

Nesta categoria já existem cadeiras de rodas elevadoras e 

capazes de subir escadas. Manuais ou motorizadas, modernas 

ou tradicionais, as cadeiras de rodas permitem que o usuário 

tenha uma vida mais inclusiva, mas é necessário que o espaço urbano seja 

acessível e não apresente tantas barreiras arquitetônicas. Outra área bem 

desenvolvida nesta categoria é a utilização do desenvolvimento das TA para o 

esporte. 

 

 Auxílios para cegos ou pessoas com visão subnormal  

Cegos ou pessoas com baixa visão utilizam auxílios 

específicos que incluem lupas e lentes, braille em 

equipamentos com síntese de voz, grandes telas de 

impressão, Audiobooks, Adaptações táteis, pisos táteis, entre 

outros. No mercado encontramos: Bengalas; Top-braille; 

Audiobook; Ampliadores de imagem; Bengala eletrônica; Luva eletrônica, PAC mate 

TM Bx400 (O PAC Mate BX400 com o Teclado Braille de oito teclas fornece acesso 

direto aos aplicativos de uso diário do Windows e outros) 

 Auxílio para surdos ou pessoas com déficit auditivo  São 

equipamentos com infravermelho, telefones com teclado, teletipo 

(TTY) e sistemas com alerta tátil visual. Com exemplos têm: 

Torpedo Rybená (permite enviar mensagens de texto que serão 

convertidas para Libras a partir dos serviços BRT GSM); 

Aparelhos auditivos; Telephone Drive For Deaf47 (TDD).  

 

Adaptações em Veículos  Acessórios e adaptações que 

possibilitam a condução de um veículo por pessoas com 

deficiência Estão nesta categoria os elevadores para cadeiras 
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 Aparelho telefônico para surdos 

Figura 8 
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de rodas, caminhonetas e outros veículos automotores usados no transporte das 

pessoas com deficiência.  

2.4.3 O Desenvolvimento das TA para uma Educação Inclusiva 

As TA são todos os meios e recursos básicos que deveriam estar à 

disposição das pessoas com deficiência nos diversos espaços das escolas como 

novas possibilidades para o seu usufruto e participação de todos. Mas, as múltiplas 

realidades vividas são bem diferentes. Ainda encontramos muitos espaços 

educacionais totalmente inacessíveis, com barreiras de todos os tipos (das 

atitudinais às arquitetônicas). Desenvolver o processo de inclusão em espaços de 

ampla e plural convivência como as escolas é uma exigência do cumprimento da Lei 

e um dever com a equiparação de oportunidades. Mas, este processo de 

institucionalização e prática no espaço escolar traz alguns gargalos por sua 

complexidade e diversidade.  

Como transformar esse processo institucionalizado e de macro políticas em 

atitudes práticas e de micro políticas? As atitudes de aproximação e afastamento 

das pessoas com deficiência, dos diretores e professores acontecem por diferentes 

e singulares motivos, fazendo uma confrontação de suas práticas cotidianas no 

espaço da escola. Assim, cada realidade tem procurado valorizar suas 

especificidades e condições sociais para promover a inclusão da pessoa com 

deficiência nas escolas a partir do uso das TA.  Vamos trazer como exemplo três 

diferentes realidades, Brasil, Europa e Estados Unidos para visualizar como as TA 

estão sendo desenvolvidas para promover a inclusão da pessoa com deficiência nas 

escolas comuns. 

2.4.3.1  Estados Unidos 

O movimento americano se inicia mais fortemente a partir de 1973 com os 

impactos da Lei Pública48 americana (PL) 93-112 Rehabilitation Act (Section 504), 

que garante a igualdade de acesso aos programas que recebem fundos federais, 

como escolas públicas, habitação, universidades e programas de educação 
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 Tradução nossa para o texto  “Public Law” 
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vocacional.  “[...] ajudar a cumprir a promessa de que cada indivíduo tem o direito de 

desenvolver seus talentos ao máximo.” 49   

Em 1975, foi aprovado no Congresso Americano que todas as crianças com 

deficiência tinham o direito de usufruir da educação pública – Education for All 

Handicapped Children Act (EAHCA) provocando um avanço nas relações com as 

pessoas com deficiência. 

Nesse contexto, foi aprovado pelo congresso a PL  94-142 que proporcionou 

às pessoas com deficiência oportunidades de acesso eliminando muitas barreiras,  

porém o acesso à educação e aos locais públicos não foram suficientes, outras 

barreiras tornaram-se visíveis o que exigiu progresso na compreensão do conceito 

“acesso”. Em 1997 a mesma PL foi reeditada para corrigir e implementar os 

resultados desta nova dinâmica dentro das escolas sob uma nova nomenclatura 

Individuals with Desabilities in Education Act (IDEA)  onde as escolas deveriam dar, 

não apenas acesso, mas também participação e progresso às pessoas com 

deficiência, trazendo uma nova concepção de currículo na escola comum devido às 

novas dinâmicas constituidas. Em 2000, é feito uma nova leitura nesta PL e novos 

elementos são inseridos.  

Essas Leis Públicas não trazem explicito o uso das TA, mas desencadearam 

o processo, quando buscram possibilidades de acesso e direitos das pessoas com 

deficiência, regulamentando a inclusão destes sujeitos nas escolas comuns com o 

atendimento individualizado. Em consequência desses estudos, o governo 

americano compreende que as potencialidades das TA podem diminuir barreiras que 

dariam acesso, participação e progresso às pessoas com deficiência nas escolas 

públicas comuns e recomenda o uso das TA de forma sistematizada em todas as 

escolas públicas a partir da P.L. 100-407- Assistência Tecnológica para Pessoas 

com Deficiência  (Tech Act)50 

A P.L. 100-407 foi a primeira que ressaltou a importância dos serviços das TA 

para as pessoas com deficiência, levando em consideração que mesmo com tantas 

tecnologias disponíveis, elas não tinham as características de acessibilidade. Na 

época foram detectados três problemas:  
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 Tradução nossa para o texto:  
50

 Tradução nossa para o texto: “The Technology Related Assistance for Individuals with Disabilities Act”  
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1. Faltam às pessoas com deficiência, aos pais, aos irmãos, aos amigos, aos 

professores, aos conselheiros e aos empregadores conhecimento e formação 

na utilização dos serviços de suporte e tecnologia ou os benefícios que essa 

tecnologia e serviços forneceriam;  

2. O financiamento de serviços de tecnologia e suporte é severamente limitado;  

3. Não há sistema abrangente para ajudar pessoas com deficiência a adquirirem 

tecnologia e garantir que essa tecnologia seja adequada ou personalizada 

para satisfazer as necessidades exclusivas de um indivíduo ou circunstâncias 

ou para proporcionar a formação de atualização, substituição ou reparação de 

tais tecnologias.  

Só em 1998 foi publicada a P.L. 105-394 Assistive Technology Act of 1998 

baseada na P.L. 100-407, onde oito pontos foram salientados:  

1. Na década passada houve muito avanço nas tecnologias; 

2. Tecnologias beneficiam a todos os indivíduos; 

3. Para algumas pessoas com deficiência, a TA é uma necessidade que permite 

exercer ou executar muitas tarefas;  

4. Já existe um número substancial de dispositivos de TA que poderiam ser 

utilizados em intervenção precoce na educação, reabilitação e formação, 

emprego, vida residencial, vida independente, recreação e outros aspectos da 

vida diária; 

5. A utilização de dispositivos de TA e de serviços por pessoas com deficiência 

pode reduzir os custos da deficiência; 

6. Muitas pessoas com deficiência não têm acesso aos dispositivos de TA e 

serviços necessários para permitir a tais indivíduos a função na sociedade 

compatível com sua capacidade; 

7. Para funcionar na sociedade são insuficientes incentivos para a produção 

comercial e aplicação dos dispositivos de tecnologia devido a mercados 

limitados; 
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8. No âmbito federal há uma falta de coordenação entre agências que fornecem 

TA. 

Assim, foram criados programas para o uso das TA nas escolas públicas, e 

com essas diretrizes, o governo americano desenvolveu suas políticas de inclusão 

da pessoa com deficiência a partir do uso das TA, gerando um grande avanço nas 

relações sociais e na qualidade de vida destes sujeitos. A Lei IDEA, reautorizada em 

1997, exige que as escolas considerem a necessidade de um aluno usar dispositivos 

de TA e serviços sempre que um programa de educação é escrito. Além disso, na 

ADA a seção 504 do Rehabilitation Act exige que as escolas forneçam TA para 

alunos com deficiência, se isto for necessário para garantir a igualdade de acesso 

aos programas e serviços da escola. Com base nessas Leis o departamento de 

educação de Massachusetts criou o “Guia de Tecnologia Assistiva das Escolas de 

Massachusetts” 51 para compartilhar as experiências desenvolvidas, esclarecer e 

ajudar outras escolas quanto às leis e possibilidades para o uso das TA nas escolas 

públicas e assim, tornar as macro políticas em micro políticas. 

2.4.3.2 Europa 

O aumento significativo dos estudos do domínio europeu em TA acontece na 

década de 90, como resposta às mudanças demográficas (aumento de pessoas com 

deficiência e idosos) e as mudanças nas atitudes sóciopolítica, técnica e econômica. 

Essa realidade trouxe a preocupação para analisar a evolução social dos Estados-

Membros a partir da perspectiva das pessoas com deficiência. Com isto a Comissão 

da União Europeia desenvolveu pesquisas para conhecer a situação do continente 

nesse domínio e favorecer o acesso das pessoas com deficiência aos novos 

sistemas, assim como, conhecer as potencialidades das tecnologias para superar os 

obstáculos à inclusão 

Com pesquisas, tornou-se evidente a limitação dos mercados europeus em 

TA e a desintegração das atividades desenvolvidas nos Estados-Membros com 

diferentes abordagens. Assim, a Comissão da União Europeia estabelece um 

quadro de ações em TA para promover e sustentar um sólido nível nesta área, 

incentivando a livre troca de informações entre os Estados. Uma das grandes ações 
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foi a criação do programa COST 219bis “Telecomunicações: Acesso para deficientes 

e idosos”  pela Cooperação Europeia no domínio da Investigação Científica e 

Técnica (COST) para lidar com os problemas relacionados com a integração das 

pessoas com deficiência e idosos na comunidade de telecomunicações existentes e 

suas aplicações, permitindo a transferência uniforme de informações relevantes. 

Outro importante programa desenvolvido e que durou oito anos foi o 

programa RACE52 que tratou da gestão integrada de comunicação com banda larga 

para diminuir os problemas de acesso enfrentados pelas pessoas com deficiência 

nos novos ambientes de telecomunicações, sob uma abordagem diferenciada, 

introduzindo pessoas com deficiência e suas preferências no início do 

desenvolvimento de uma nova tecnologia, minimizando a necessidade de adaptação 

das pessoas com deficiência depois da criação final da tecnologia. Em seguida, 

mantendo a mesma filosofia, criou-se o Programa Avançado de Tecnologia de 

Comunicação e Serviços (ATOS) com ênfase nos terminais móveis e serviços de 

multimídia e aplicações no ambiente World Wide Web.  

Em 1991, criou-se o programa “Telemática para a Integração das Pessoas 

com deficiência e Idosos” (TIDE), que é totalmente dedicado à investigação e 

desenvolvimento em TA, tendo como princípios básicos: uma abordagem 

multidisciplinar, o foco no usuário, a avaliação dos usuários nos resultados do 

projeto, orientação para o desenvolvimento destas tecnologias no mercado e 

técnicas de investigação e acompanhamento com medidas de apoio para garantir 

que os resultados desenvolvidos pelos projetos sejam de relevância prática para o 

usuário final. 

Com base na preocupação de transferência dos resultados para o usuário 

final, a Comissão Europeia criou o projeto Empoderamento dos usuários através das 

Tecnologias Assistivas53 (EUSTAT) com o objetivo de capacitar as pessoas com 

deficiência para que possam ter uma vida independente, sendo parceiros ativos na 

escolha das TA que precisam , tornando-se utilizadores informados e responsáveis, 

promovendo a igualdade de oportunidades. Esse projeto teve como principais 

resultados: análise dos fatores críticos relacionados com a transferência de 

conhecimento na área das TA diretamente para o usuário final; um levantamento de 
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experiências já existentes (na União Europeia e América do Norte); um conjunto de 

linhas de orientação para o desenvolvimento do currículo de formação em TA, que 

possam vir a ser utilizado em toda a Europa através da elaboração de cursos e 

elaboração de materiais educativos. Esse projeto focou principalmente nas pessoas 

com deficiência motora ou visual.  

Estados-Membros como Itália, Espanha, Suécia, Portugal e Inglaterra 

desenvolvem políticas tomando como base as recomendações da União Europeia 

assumindo colaborar com financiamento de estudos de interesse comum 

destacando temas como: diretrizes e normas, abordagem centrada no usuário, 

práticas interdisciplinares e tecnologias. Mesmo com estes esforços, a complexidade 

da inclusão da pessoa com deficiência nas escolas comuns é evidente quando 

verificamos os números, de Estado-Membro como Itália, na tabela abaixo: 

Tabela 3 

5% da população italiana tem algum tipo de deficiência, o equivalente a 
aproximadamente 3.000.000 de pessoas (na Europa é de 10%) 

As pessoas com deficiência por categoria 

Motora: 1,1 milhões, dos 

quais 60 mil são usuários de 

cadeira de rodas. 

Visual: 350 mil Auditiva: 

800.000 

Aprendizagem e mental: 

750 mil 

As pessoas com deficiência por idade 

< 6 anos ~200 mil 6-14 ~188 mil 15 – 64 ~ 615 mil > 64 anos ~2.000.000 

Pessoas com deficiência nas escolas - ano letivo 1998/1999 - São apoiadas por 59 mil 
professores de apoio especial 

Jardim de infância: 

10.045 crianças 

Escolas Primárias: 

50.950 alunos 

Escolas Secundárias 

Médio: 43.180 alunos 

Escolas 

Secundárias 

Superior: 13.468 

 

Dos 33%, que são menores de 64 anos, verificamos que apenas 11,76% do 

total estão nas escolas. E o percentual diminui bastante no jardim de infância onde 

apenas 5,02% estão nas escolas. Mesmo com um número de aproximadamente 02 

professores de apoio especial por aluno, resultado dos esforços e investimentos de 

todos os Estados-Membros da União Europeia.    
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A União Europeia reconhece a importância do uso das TA na educação a 

partir do mais importante evento científico no campo da TA na Europa durante o ano 

Europeu das Pessoas com Deficiência que aconteceu em Dublin, onde foi 

apresentado o Compêndio de Pesquisas de Tecnologia Assistiva, Desenvolvimento 

e Aplicações na Europa. 

2.4.3.3 Brasil 

Talvez, pela sua própria heterogeneidade, tipo, gravidade ou complicações 

dos modos de ser e estar em situação de diversidade, a educação inclusiva no 

Brasil, na prática, ainda é um ideal a ser alcançado. O “Programa Educação 

Inclusiva” criado em 2003 pelo MEC tinha como objetivo transformar os sistemas de 

ensino em sistemas educacionais inclusivos promovendo a formação de gestores e 

educadores nos municípios brasileiros para garantir o acesso de todos à educação a 

partir de um atendimento especializado, garantindo a acessibilidade. 

Para Montoan (2008), a iniciativa do Brasil é diferenciada e por isto mais 

complexa, como segue um trexo da entrevista dada à Revista Inclusão54. 

Tenho acompanhado as iniciativas em favor da inclusão escolar em alguns 
países europeus e da América do Norte desde o início dos anos 90 e em 
todos eles predomina, até então, um grande empenho das autoridades 
educacionais, pais e instituições para que as escolas comuns se 
redimensionem e acolham a todos os alunos. A tendência na maior parte 
desses países, contudo, é manter a educação especial como substitutiva do 
ensino comum e os alunos, pais ou responsáveis poderem optar pela escola 
especial ou comum. O Brasil, nesta última década, destacou-se pela 
vanguarda de seus projetos inclusivos. A proposta brasileira de educação 
especial, na perspectiva inclusiva, se diferencia das demais, porque garante 
a educação a todos os alunos, indistintamente, em escolas comuns de 
ensino regular e a complementação do ensino especial. Essa inovação, 
como está claro na nova Política Nacional de Educação Especial, não só 
redimensiona a educação especial como provoca a escola comum, para 
que dê conta das diferenças na sua concepção, organização e práticas 
pedagógicas. Temos de aproveitar esses novos tempos para romper com 
paradigmas que nos detém no avanço e melhoria da educação brasileira. 
(MONTOAN, 2008, p. 19) 

Em 2004, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) lança o 

documento “O Acesso de Alunos com Deficiência às Escolas e Classes Comuns da 

Rede Regular” enfatizando principalmente dois itens:  

1. Informações referentes a aspectos jurídicos e educacionais; 

                                                 
54

 Revista da Educação Especial V 4  n° 1 Janeiro / Junho de 2008. 



 62 

2. Orientações pedagógicas que demonstram não só a viabilidade de se 

receber na mesma sala de aula TODAS as crianças e jovens, mas o quanto 

qualquer escola, que adote esses princípios inclusivos, pode oferecer educação 

escolar com qualidade para alunos com e sem deficiência. 

Neste documento são consideradas matérias do atendimento educacional 

especializado:  

Língua brasileira de sinais (Libras); interpretação de Libras; ensino de 
Língua Portuguesa para surdos; Sistema Braile; orientação e mobilidade; as 
ajudas técnicas, incluindo informática adaptada; mobilidade e comunicação 
alternativa/aumentativa; tecnologias assistivas; informática educativa; 
educação física adaptada; enriquecimento e aprofundamento do repertório 
de conhecimentos; atividades da vida autônoma e social.  

Para esse cumprimento não há necessidade de alteração da LDBEN, mas de 

sua aplicação conforme a Constituição Federal (1998) e a Declaração de Salamanca 

(1994). O que muda, basicamente, é a execução prática de seu capítulo referente à 

Educação Especial.  

Essa situação traz o problema já estudado no que concerne à dificuldade de 

materialização das leis. A falta de condições sociais e materiais, a falta de recursos 

humanos capacitados e a falta de participação da comunidade e dos usuários finais 

no processo, tanto da prática como no processo de pesquisas, dificulta a 

aproximação entre a ação e a teoria legislativa.  

Para viabilizar condições de uma prática de uso das TA nas escolas, a 

SEESP/MEC realizou 20 cursos de TA com atividades teóricas e práticas para 

aproximadamente 700 professores entre 2006 e 2008 e seminários nacionais do 

Programa Educação Inclusiva abordando o estudo das TA. 

Ações desenvolvidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), através do 

repasse de recursos financeiros aos Estados e Municípios, fornecem alguns 

produtos que têm ajudado na inclusão de surdos nas escolas públicas. Cabe às 

instituições representativas da pessoa com deficiência, familiares e profissionais, 

reivindicarem junto ao poder público a efetivação deste direito. 

Para fortalecer a inclusão da pessoa com deficiência nas escolas públicas 

comuns, a Portaria Normativa Interministerial  nº18 cria o Programa de 

Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Permanência na Escola das 

pessoas com deficiência, beneficiárias do “Benefício de Prestação Continuada da 
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Assistência Social” - BPC/LOAS, com prioridade para aquelas na faixa etária de zero 

a dezoito anos, conhecido como BPC na ESCOLA. 

O BPC é uma ação interministerial que envolve os ministérios da Educação, 

da Saúde e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e da Secretaria Especial 

dos Direitos Humanos, em parceria com municípios, estados e com o Distrito 

Federal, que tem por objetivo realizar o acompanhamento e monitoramento do 

acesso e da permanência na escola das pessoas com deficiência, beneficiárias do 

BPC, até 18 anos, por meio da articulação das políticas de educação, saúde, 

assistência social e direitos humanos. 

Segundo o MEC55, em 2008, foi identificado que 71% dos beneficiários do 

BPC com deficiência na faixa etária de zero a 18 anos, estão excluídos da escola e 

que somente 29% desses beneficiários estão na escola.  Atualmente, o programa 

está em funcionamento em todos os estados e no Distrito Federal e em 2.623 

municípios – 47% do total –, abrangendo 68% dos beneficiários nessa faixa etária.  

Desde 2007, o Programa Escola Acessível, da Secretaria de Educação 

Especial, busca adequar o espaço físico das escolas estaduais e municipais, a fim 

de promover acessibilidade nas redes públicas de ensino.  Em 2009, o MEC lançou 

o sistema Mecdaisy, software que permite qualquer pessoa com o mínimo de 

conhecimento em computação produzir livros digitais falados e ler as obras com 

mais autonomia.  

Um dos mais importantes programas na área de inclusão da pessoa com 

deficiência a partir das TA é o Programa de Implantação da Sala de Recursos 

Multifuncionais que tem como objetivo “Disponibilizar aos sistemas públicos de 

ensino, equipamentos de informática, mobiliários, materiais pedagógicos e de 

acessibilidade, com vistas a apoiar a ampliação da oferta do atendimento 

educacional especializado – AEE”  De 2005 a 2008 foram disponibilizadas 4.300 

salas de recursos56.  

Na área de publicação, destacamos três importantes ações: a criação do 

“Portal de Ajudas Técnicas”, com o objetivo de apoiar a escola e os profissionais da 
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educação para viabilizar e melhorar sua prática profissional, publicando temas que 

atendam às necessidades de alunos e professores, aumentando as possibilidades 

práticas do uso dos recursos para a comunicação alternativa; A criação do “Manual 

de Acessibilidade Espacial: o direito à escola acessível” por meio da Secretaria de 

Educação Especial desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Santa 

Catarina, com o objetivo de subsidiar os sistemas de ensino na implementação de 

uma política pública de promoção da acessibilidade em todas as escolas, conforme 

preconiza o Decreto-lei nº 5.296/2004; E a “Revista Inclusão” que tem socializado as 

experiências com o uso das TA no processo de inclusão da pessoa com deficiência. 

Considerando as proporções das dimensões geográficas do Brasil, as 

desigualdades regionais e o histórico do processo de inclusão da pessoa com 

deficiência essas ações ainda são pontuais na área de TA e se concentram nas 

regiões sul e sudeste, conforme pesquisa desenvolvida pelo ITS. E, mesmo projetos 

como BPC, Escola Acessível e MecDaisy dependem de uma postura inicial das 

escolas, que em muitos casos, não sabem como desenvolver projetos para solicitar 

esses recursos ou dependem de outras estruturas que não são viabilizadas pelo 

processo mas, são necessárias para o fiel cumprimento dos seus objetivos. 

2.4.4 TA e a Legislação 

Ao longo dos anos as políticas públicas que atendem às pessoas com 

deficiência vem se consolidando a partir das exigências dos movimentos sociais, 

interesses políticos, imposições internacionais, acordos e declarações; e também 

pelo amadurecimento das relações familiares com as pessoas com deficiência. 

Fóruns e encontros discutem conceitos, metodologias e possibilidade para a 

integração social e o empoderamento destes sujeitos. Assim, falar da legislação na 

área de TA requer compreender a linha de desenvolvimento das políticas públicas 

da Educação Especial, que impulsionou a compreensão da necessidade de 

desenvolver projetos para promover a inclusão da pessoa com deficiência nas 

escolas públicas, tornando o uso das TA um direito do cidadão e um dever do 

estado. 

Para Boneti “As políticas públicas surgem também, a partir das concepções 

do estado vigente. Assim, nessa visão, compreende-se políticas públicas como um 

conjunto de normas, leis, regras e também valores e orientação política” (Informação 
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verbal)57. Falaremos aqui sobre as leis, que de forma direta e indireta, modificaram 

as relações da escola, família e comunidade com as pessoas com deficiência e 

desencadearam as possibilidades do uso das TA nestas relações, como forma de 

promover o processo de inclusão. 

No Brasil, o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), responsável pela 

condução das Políticas Nacionais em Ciência, Tecnologia e Inovação, promove as 

TA por meio de sua Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social 

(SECIS), e tem procurado estimular iniciativas que permitam o acesso do 

conhecimento de ciência e tecnologia pelas camadas de população mais 

desprovidas do Brasil, contribuindo assim, para a inclusão desse universo de 

pessoas no processo de desenvolvimento do país, através de projetos, Leis, 

Resoluções e ações. O MCT coloca como suas funções no desenvolvimento das TA 

no Brasil as seguintes prioridades de incentivo ao desenvolvimento de TA no país: 

a. Promover a realização de seminários regionais sobre o tema; 

b. Fazer um levantamento nacional para identificação e caracterização das 
instituições que produzem TA; 

c. A partir do material coletado na identificação nacional, criar um Banco de 
Dados Nacional para consulta das TA existentes no país; 

d. Fortalecer a pesquisa e o desenvolvimento desse tipo de tecnologia por todo 
o Brasil; 

e. Apoiar as Universidades e os Centros de Pesquisa no desenvolvimento de 
TA; 

f. Desenvolver normas nacionais de TA, ainda inexistentes no país; 

g. Incentivar a produção dessas tecnologias pela indústria nacional; 

h. Promover a disseminação das tecnologias; 

i. Celebrar parceria, por meio de um Termo de Compromisso de Execução, com 
o Instituto Nacional de Tecnologia – INT e/ou outras unidades de pesquisa 
vinculadas ao MCT, para dar início à pesquisa e desenvolvimento dessas 
tecnologias, nas mais variadas áreas. 

A partir de 1988, professores foram desafiados a encontrar soluções de 

aprendizagem numa classe que demandava uma nova lógica de ensino. Muitas 

apreensões a respeito da inclusão da pessoa com deficiência nas escolas públicas 

surgiram principalmente com relação à formação dos professores (Vídeo 115, 121, 
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128, 129) e a estrutura física das escolas, mas hoje já compreendemos que estas 

não são as únicas barreiras, elas são também de ordem técnica, legislativa, 

econômica e comercial. Existe uma complexidade nesta relação que exige 

comprometimento do governo na criação de uma política pública que possa de fato 

trazer resultados práticos às pessoas com deficiência no Brasil. 

Assim, vamos nos deter na barreira de ordem legislativa no Brasil para 

compreender porque não utilizamos as potencialidades das tecnologias para o 

processo de inclusão da pessoa com deficiência nas escolas comuns, visto que, 

como conclui a PL  105-394 “as tecnologias beneficiam a todos os indivíduos” e elas 

estão sendo implantadas em todas  escolas.  

Por meio do Decreto 5.296, de 2 de dezembro de 2004 foi criado o Comitê de 

Ajudas Técnicas com o objetivo principal de propor a criação de políticas públicas 

relacionadas com o desenvolvimento e uso das TA58. O Brasil foi considerado o país 

que tem a melhor legislação para pessoas com deficiência nas Américas59, porém 

vem junto a contradição: A realidade não condiz com as Leis. As pessoas com 

deficiência não conquistaram os direitos garantidos pela Lei. Não há uma 

compreensão que o uso e a disponibilidade das TA é um dever do estado e da 

sociedade e da família. Para o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora 

de Deficiência (CONADE), a ausência de uma política pública de incentivo ao 

desenvolvimento e à produção de TA no Brasil, contribui fortemente para que a 

sociedade desconheça o potencial desta tecnologia para a autonomia das pessoas 

com deficiência e sua real contribuição para a melhoria da qualidade de vida. 

Utilizamos como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, tratado da ONU. que foi ratificado pelo Brasil em 2008, conferindo-lhe 

status constitucional, a Lei n° 10.098, de 19 de dezembro de 2000 e o Decreto n° 

5.296, de 2 de dezembro de 2004 que determinou a criação do Comitê de Ajudas 

Técnicas para situar a condição legislativa do Brasil no uso das TA. 

O artigo 9º dessa Convenção traz as questões da acessibilidade e o acesso 

às TIC como dever do estado. “Estados Partes tomarão as medidas apropriadas 

para assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de 
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oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e 

comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação” . 

Só esta recomendação seria suficiente para garantir o acesso das pessoas com 

deficiência às escolas públicas com ajuda dos recursos das TA. Nas alíneas f, g e h 

vê-se a importância das TA desde a fase inicial: 

f. Promover outras formas apropriadas de assistência e apoio a pessoas 
com deficiência, a fim de assegurar a essas pessoas o acesso a 
informações; 

g. Promover o acesso de pessoas com deficiência a novos sistemas e 
tecnologias da informação e comunicação, inclusive à internet;  

h. Promover, desde a fase inicial, a concepção, o desenvolvimento, a 
produção e a disseminação de sistemas e tecnologias de informação e 
comunicação, a fim de que esses sistemas e tecnologias se tornem 
acessíveis a custo mínimo. 

Mesmo assim, o sistema de educação brasileiro não possui procedimentos e 

planejamento de formação de profissionais suficiente para atender as demandas das 

escolas públicas e, como visto em Madre de Deus e cidades próximas, as ações de 

inclusão não usam as potencialidades das TA no processo de inclusão da pessoa 

com deficiência nas escolas públicas comuns. A partir do artigo 20º, que traz o 

aspecto da mobilidade, a Declaração já especifica o termo TA e a necessidade da 

formação dos profissionais na área de TA. 

b. Facilitando às pessoas com deficiência o acesso a tecnologias assistivas, 
dispositivos e ajudas técnicas de qualidade, e formas de assistência 
humana ou animal e de mediadores, inclusive tornando-os disponíveis a 
custo acessível; 

c. Propiciando às pessoas com deficiência e ao pessoal especializado 
capacitação em técnicas de mobilidade;  

d. Incentivando entidades que produzem ajudas técnicas de mobilidade, 
dispositivos e tecnologias assistivas a levarem em conta todos os aspectos 

relativos à mobilidade de pessoas com deficiência. 

Ainda na Declaração,  o artigo 24º que se refere à educação das pessoas 

com deficiência nos chama atenção os seguintes pontos: 

3. Os Estados Partes assegurarão às pessoas com deficiência a 
possibilidade de adquirir as competências práticas e sociais necessárias de 
modo a facilitar às pessoas com deficiência sua plena e igual participação 
no sistema de ensino e na vida em comunidade. Para tanto, os Estados 
Partes tomarão medidas apropriadas, inclusive;  

a. Tornando disponível o aprendizado do Braille, escrita alternativa, modos, 
meios e formatos de comunicação aumentativa e alternativa, e habilidades 
de orientação e mobilidade, além de facilitação de apoio e aconselhamento 
de pares; 

b. Tornando disponível o aprendizado da língua de sinais e promoção da 
identidade lingüística da comunidade surda; 
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c. Garantindo que a educação de pessoas, em particular crianças cegas, 
surdocegas e surdas, seja ministrada nas línguas e nos modos e meios de 
comunicação mais adequados ao indivíduo e em ambientes que favoreçam 
ao máximo seu desenvolvimento acadêmico e social. 

Percebe-se aqui, que nessa pesquisa, não estamos propondo algo que já não 

esteja garantido por lei. Este entrave, ou esta distância entre o que a Lei determina e 

o que de fato está acontecendo nas escolas é a nossa preocupação. Não há uma 

materialização das Leis e Recomendações. 

Assim, no Brasil, verifica-se um avanço nas Leis que não é acompanhado 

pelas ações e movimentos de inclusão nos espaços educacionais. As políticas 

públicas que visam à inclusão da pessoa com deficiência nas escolas públicas a 

partir do uso das TA são insuficientes e se concentram nas regiões onde há um 

menor percentual de demanda e não existe uma logística de levar os resultados das 

pesquisas produzidas pela iniciativa destas políticas, ao usuário final. 
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3 METODOLOGIA 

"O senhor saiba: eu toda a minha vida pensei por mim, forro, sou nascido 
diferente. Eu sou é eu mesmo. Diverjo de todo o mundo... Eu quase que nada 
não sei. Mas desconfio de muita coisa. O senhor concedendo, eu digo: para 
pensar longe, sou cão mestre - o senhor solte em minha frente uma idéia 
ligeira, e eu rastreio essa por fundo de todos os matos. Amem!... natureza da 

gente não cabe em nenhuma certeza"
60. 

3.1 A escolha 

Navegar nos textos do jagunço-filósofo de Guimarães Rosa foi a melhor forma 

que encontramos para iniciar a nossa proposta metodológica, mostrando a 

concepção de que a busca do conhecimento deve ser rastreada não apenas pela 

ciência, porém “... por fundo de todos os matos.”; pela complexidade constitutiva do 

homem, trazendo como variáveis os seus desejos, seus valores, suas concepções 

estruturadas no desenvolvimento da sua história; e pelo contexto social. O jagunço-

filósofo nos dá o ponto de partida: “... natureza da gente não cabe em nenhuma 

certeza.”. 

Quando procuramos um método queremos ou estamos buscando 

mecanismos que possam reduzir a complexidade, mas para Gumbrecht61 buscar um 

método científico é enxergar o mundo de uma maneira mais complexa, é produzir 

alternativas para alterar nossa maneira normal e institucionalizada de ver os 

processos cotidianos.  O que, a princípio pode parecer tão simples, submetido a um 

método científico, nos torna capazes de imaginar soluções alternativas que jamais 

pensaríamos se não procurássemos a vertigem da complexidade. Para Morin (2004, 

p. 32), “A visão do profissional sobre o real será marcada pela complexidade, pela 

perplexidade e não pela simplificação de problemas”, portanto, na escolha do 

método para esta pesquisa consideramos interesses de diferentes áreas, valores 

pessoais e profissionais e estrutura social e política que compõem o nosso objeto de 

estudo.   

Sabemos que a escolha do método não é uma preferência pessoal do 

pesquisador apenas, ele, no papel de pesquisador não pode, a priori, fazer a 

escolha sobre o método a seguir, Barbier (2002, p. 32 - 33) é enfático quando diz: “O 

pesquisador não deve fazer irrefletidamente sua escolha, porque há riscos 

                                                 
60

 ROSA, J. G. Grande Sertão: Veredas60, Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira, 1988 
61
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institucionais e pessoais”.  A escolha vem de um estudo das características 

singulares que vão surgindo a partir dos primeiros sintomas do problema ou 

inquietação. E quando o problema é trazido à tona por algum evento ou diálogo 

entre atores interessados, é que se percebe a complexidade de escolher o método. 

Para Morin (2004, p. 23), o profissional, principalmente da área de educação, está 

mais situado na práxis, e para a pesquisa com estes atores é necessário preocupar-

se com a complexidade deste campo profissional que é composto por um conjunto 

de variáveis mensuráveis e imensuráveis.  

Dentro dessa realidade, buscamos ver em nossas ações que princípios e 

concepções estávamos desenvolvendo, pois certamente, essa seria a base para a 

nossa escolha, respeitando os três elementos da pesquisa: a historicidade do objeto, 

dos sujeitos, e a formalização utilizada entre o sujeito-objeto62. 

Compreendendo a imprevisibilidade de um processo educacional, que leva 

em consideração os “rigores” do método científico e também a subjetividade gerada 

pela relação dos sujeitos com o objeto, relação esta, que não é artificial e não é 

produzida em laboratório para se verificar os resultados, ela está dentro das 

experiências vivenciadas, buscamos um método que desse uma cobertura 

adequada aos acontecimentos sociais, levando em consideração não 

apenas um problema, mas um conjunto de intencionalidades e valores no 

desenvolvimento da pesquisa. 

Escolhemos o método da Pesquisa-Ação com os outores Michel Thiollent, 

Martin W. Bauer e George Gaskell, André Morin e René Barbier. Com o apoio e 

participação institucional – UNEB; e político – Prefeitura; e da comunidade – 

pessoas com deficiência e famílias; e especialmente das escolas, SEDUC, SESAU e 

SEDES, escolhemos uma abordagem integral da Pesquisa-Ação. Para Morin (2004, 

p. 57), é considerada integral por causa da implicação dos participantes. O grau de 

alcance do processo será determinado a partir da nossa relação com o objeto de 

pesquisa, que só poderá ser avaliado no decorrer do processo. Assim sendo, 

tomamos como base inicial os conceitos da Pesquisa-Ação Integral – PAI sugerida 

por Morin (2004, p. 59 - 87), pela sua abrangência e permissividade para trazer ao 

processo da PAI novos conceitos e estruturas, e por manter a coerência com a 
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finalidade da pesquisa. As ações que constituem a PAI vão depender do 

pesquisador, dos participantes e do contexto social, além da relação de 

interdependência que existe entre eles. 

3.1.1 Conceitos da PAI: 

1. O Contrato: é um acordo ou entendimento entre as partes, pesquisador e 

membros do grupo, e deve ser aberto, formal e não estruturado, definido 

como negociação. Nele, devem está claro os objetivos e papéis de todos, a 

ideologia da pesquisa e uma linguagem comum (p. 62 - 65) 

Esse elemento foi desenvolvido com diálogos nas plenárias63. Foi construído 

pelo grupo nas plenárias e fóruns (Vídeo85, 97, 103), e após dois meses, chegamos 

a um acordo sobre os papéis de cada participante, mas não nos fechamos para 

novos papeis que surgiriam ao longo da pesquisa. Salientando que o acordo 

provisório só aconteceu depois de sete encontros, que abrangeu um período de seis 

meses. E aqui, vamos explicar a impossibilidade de determinar os papéis de cada 

participante ainda no início do processo.  

a. No começo cada participante tem apenas a abrangência do seu papel 

no campo trabalhista e de forma isolada.  

b. Em muitos casos não sabemos qual a importância ou como nosso 

conhecimento vai interagir com os outros, portanto, neste contexto de 

pesquisa não sabemos quais os laços ou amálgama que nos ligarão ao 

processo.  

c. O grau de implicação do participante no processo depende de tempo 

para se desenvolver, da estrutura do sujeito, de como este sujeito 

responde às pressões das atividades para interagir, da 

imprevisibilidade do cotidiano e da empatia com os outros 

participantes. E isto vai variar em cada sujeito.  

Até que percebamos nosso lugar no grupo e de forma sistematizada 

possamos nos apropriar do que realmente podemos contribuir e aprender é 

necessário um tempo. Assim, entramos em consenso que o nosso contrato 
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(Apêndice A) seria assinado com efeitos retroativos, isto é, após o tempo de vivência 

necessário para consolidação do processo. 

2. Participação: é um engajamento pessoal numa relação de autonomia onde o 

diálogo prevalece nas relações de cooperação ou colaboração. Pesquisador e 

participantes devem se envolver na criação dos mecanismos de cooperação 

(p. 66 - 69) 

O que entendemos e definimos como participação? O estar engajados é ir 

além do proposto, é superar as dificuldades. Não significa estar presente em todos 

os encontros, mas colaborar para que o processo não se perca na sua 

complexidade. Assim, participar foi compartilhar saberes e compartilhar silêncio. A 

participação de cada um foi singular, muitas vezes participando apenas do processo 

à distância no Ambiente Virtual de Pesquisa (AVA) - Moodle64, ou das plenárias, ou 

dos processos administrativos ou participando de todas as formas (Vídeo162). Não 

entendemos que a participação de um ou outro foi melhor ou pior, apenas que cada 

um colaborou, dentro da complexa rede do processo de inclusão, com a parte que 

foi mediada pela sua singularidade (ARENDT, 2008, p.196). No caso desse 

processo, as questões subjetivas não foram trabalhadas, mas os interesses, as 

intenções, tudo o que estava manifesto no plano da consciência e da dinâmica 

social. Pois, trata-se da participação como “ator” social.  

3. Mudança: pressupõe uma transformação. Ultrapassa a pura aplicação de 

uma teoria científica e será sempre inacabada exigindo o vai e vém em espiral 

ação-reflexão-ação, e é nesse processo que se removem as dificuldades.  Na 

mudança, prática e teoria são complementares. A complexidade dos 

problemas não é redutível a um fenômeno ou uma classe de fenômenos de 

conceituação bem definidas. A mudança se inicia quando pesquisador e 

participantes realizam uma ação (p. 70 - 75). 

Nesse ponto a espera é algo que necessita de amadurecimento do 

pesquisador e dos participantes. Devido à complexa rede desse processo foi preciso 

paciência para visualizar mudanças, e estrutura para segurar as decisões tomadas 

ante as pressões de gestores e financiadores da pesquisa. As mudanças se 

desencadeiam a partir das ações realizadas, de forma imprevisível e não podemos 
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mensurar antecipadamente o resultado. A qualidade e estudo das ações é o que 

podemos fazer e no mais é como especificada na dinâmica política por Arendt 

(2006, p. 35) “[...] esperar que tudo mais aconteça [...]”. 

Durante o processo, as mudanças foram acontecendo a partir do 

envolvimento dos participantes, da participação de novas pessoas, de mais atenção 

dos gestores ao processo, de maior participação das pessoas com deficiência, de 

novos objetivos sendo incluídos aumentando a abrangência da pesquisa, de mais 

verbas disponibilizadas, da abertura de processos para institucionalizar ações na 

câmara municipal e da superação de divergências políticas e administrativas. Esses 

fatos foram acontecendo a partir dos desejos dos sujeitos envolvidos, por interesses 

diversos nas diferentes camadas da comunidade, mostrando uma mudança no olhar 

e na relação com as pessoas com deficiência. 

4. Discurso: é o conhecimento. O entendimento intuitivo e espontâneo passa a 

ser cada vez mais esclarecido. Um discurso com consciência crítica vinculado 

à vivência. A inseparabilidade da ação e do conhecimento é o ponto-chave 

para firmar o vínculo entre a teoria e a prática. A qualidade do diálogo é que 

tornará possível a verificação e o enriquecimento do discurso (p. 75 - 80). 

A partir dos diálogos, o grupo se sente mais autorizado para explicar um 

saber que antes era apenas espontâneo, intuitivo. Um discurso mais esclarecido. Há 

uma percepção participativa de cada sujeito, esse se sente mais capaz de criticar. O 

grupo toma consciência da realidade e percebe que através da sua ação e reflexão 

tem capacidade para mudar com ações geradas pelo discurso. Para Morin (2004, p. 

78), isto se constitui na inseparabilidade da ação e do conhecimento. Percebemos 

que a interdisciplinaridade só pode ser vivenciada a partir do dinamismo interno para 

resolver os problemas levando em consideração sua complexidade, o que favorece 

a mudança do discurso. 

5. Ação: Trata-se de uma ação vinculada a uma pesquisa. Ela é coletiva e exige 

intervenção, e deve deixar espaço para o processo de conscientização, de 

reflexão, de análise, de correção, de verificação e de crescimento do 

conhecimento (p. 80 - 87) 

Na PAI a ação é inicialmente elaborada pelas linhas gerais com o objetivo de 

intervenção, de melhorias e de enriquecimento do conhecimento. Percebemos que 
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neste processo cada ação produz novas ações deixando espaço para outras 

intervenções com outros participantes, mudando até o curso da pesquisa inicial. 

Para Morin (2004, p. 81), esta característica é o que permite a riqueza da PAI. As 

ações são geradas a partir da reflexão dentro do processo do “fazer” para 

intervenção no problema. O aprofundamento dessas ações corresponde à 

capacidade dos participantes e pesquisadora. Isso justifica uma pesquisa permeada 

de ações e a dificuldade de separar a teoria e a prática que compreende o processo 

da PAI. 

3.1.2 O que norteia a PAI? 

Os princípios norteadores da PA vêm da sua origem com os trabalhos 

desenvolvidos por Kurt Lewin, que segundo Franco (2005): 

Pautava-se por um conjunto de valores como: a construção de relações 
democráticas; a participação dos sujeitos; o reconhecimento dos direitos 
individuais, culturais e étnicos das minorias; a tolerância às opiniões 
divergentes; e ainda a consideração de que os sujeitos mudam mais 
facilmente quando impelidos por decisões grupais.  

Barbier (2002, p. 26) se desloca para época mais remota, citando as ações de 

Karl Marx no final do século XIX e início do século XX quando este incitava os 

operários a refletirem sobre suas condições de vida, e considera que John Dewey e 

o movimento da Escola Nova, após a primeira guerra, construíram um primeiro tipo 

de PA pelo ideal democrático, pelo pragmatismo e pela insistência no hábito do 

conhecimento cientifico tanto nos educadores como nos educandos. Porém, ele 

deixa claro, a importância de Kurt Lewin ao desenvolver a PA tentando resolver 

problemas apoiados nas ações dos grupos e na necessidade de fazer com que as 

pessoas participem na sua própria mudança de atitude.  

Trazemos duas definições de PA colocadas por Thiollent e André Morin, nesta 

ordem, para visualizarmos o caráter evolutivo da PA.  

A Pesquisa-Ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é 
concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 
resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 
participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos 
de modo cooperativo ou participativo. (THIOLLENT, 2002, p.14) 

A Pesquisa-Ação Integral e Sistêmica é uma metodologia essencialmente 
democrática cuja finalidade é a mudança estratégica ou planejada em 
espirais sucessivas. É antes de tudo uma démarche de compreensão e de 
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explicação da práxis, pela implicação dos próprios atores, no intuito de 
melhorar sua prática. Tendo um objetivo emancipatório e transformador do 
discurso, das condutas e das relações sociais, a Pesquisa-Ação Integral e 
Sistêmica exige que os pesquisadores se impliquem como atores. Ela é 
com freqüência vinculada à ação que a precede ou que a engloba e se 
enraíza em uma história ou contexto. (MORIN, 2004, p. 91). 

Os princípios norteadores da PA se mantêm. Mesmo sabendo que ao longo 

do tempo, a PA vem sendo ampliada tanto no seu conceito, a depender da sua 

ênfase, da intencionalidade e dos diversos contextos sociais; como nas áreas de 

aplicação: educação, comunicação social, serviço social, organização, tecnologia e 

práticas políticas e sindicais. (THIOLLENT, 2002, p.73).  Logo, ação democrática, 

participação, emancipação, transformação, mudança, produção de conhecimento, 

diálogo, consenso, espírito criativo, práxis e reflexão são os princípios norteadores 

para desenvolver o processo da PAI. 

3.2 Etapas da Pesquisa 

3.2.1 Fase Exploratória 

Consideramos o início da pesquisa quando a problemática foi levantada pelos 

professores do Complexo de Educação Municipal Professor Magalhães Netto 

(CEMPMN) mesmo que formalmente ela esteja inserida no período de fevereiro de 

2009 a dezembro de 2010, pois, muitas ações realizadas no período de 2006 a 2008 

foram importantes e colaboraram para que no período formal pudéssemos 

aprofundar nos temas e criar estratégias com mais segurança.  

Ao receber dois alunos cadeirantes, foi-nos colocado o problema da falta de 

acessibilidade nos laboratórios. Em diálogos informais deparamo-nos com o 

seguinte questionamento: Como um projeto que tinha como um dos princípios a 

inclusão digital dos alunos da rede do município de Madre de Deus – BA, não criou 

possibilidades de acesso às pessoas com deficiência? Com este questionamento, 

em 2006 começamos o que Thiollent (2002,) chama de fase exploratória: 

A fase exploratória consiste em descobrir o campo de pesquisa, os 

interessados e suas expectativas e estabelecer um primeiro levantamento 

(ou “diagnóstico”) da situação, dos problemas prioritários e de eventuais 

ações. Nesta fase também aparecem muitos problemas práticos que são 
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relacionados com a constituição da equipe de pesquisadores
65

 e com a 

“cobertura” institucional e financeira que será dada à pesquisa. 

(THIOLLENT, 2002, p. 48) 

Nessa fase, que aconteceu de julho de 2006 a fevereiro de 2009, junto com 

os monitores, SEDUC E SESAU desenvolvemos as seguintes ações: 

1. Um levantamento das pessoas com deficiência no município. Esse 

levantamento foi realizado por solicitação via fax às SEDUC e SESAU. Foi a 

partir desse levantamento que convidamos as pessoas com deficiência para 

participarem da I Feira de Informática em 2006 / Madre de Deus – Bahia;  

2. Levantamento das ações já desenvolvidas pela SEDUC e SEDES para a 

inclusão social, educacional e digital das pessoas com deficiência; 

3. Reuniões e encontros informais com os professores e gestores para perceber 

as expectativas e envolvimento com o problema; 

4. Pesquisas online sobre instituições, Universidades e ONG‟s que desenvolvem 

atividades relacionadas ao nosso problema. Estas pesquisas estão 

disponíveis no Moodle;  

5. Visita e entrevista ao Programa InfoEsp - "Informática, Educação e 

Necessidades Especiais", nas Obras Sociais Irmã Dulce, em Salvador – 

Bahia; 

6. Realização do primeiro evento público de um stand na I Feira de Informática 

das Escolas do Município com o tema “Tekné: a arte de criar – Tecnologias 

na vida e a vida nas tecnologias”. Para este Stand convidamos todas as 

pessoas com deficiência a partir do levantamento feito e convidamos as 

autoridades do município e professores do município para dialogarmos os 

problemas e possíveis alternativas de solução através de vídeos e 

demonstrações de softwares desenvolvidos pelas universidades brasileiras e 

da Espanha. (Fotos 28, 29, 31) 

7. Reuniões com a gestora da prefeitura, SEDUC, SESAU E SEDES para 

viabilizar a pesquisa; 
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8. Reuniões com todos os participantes do Espaço do Saber66 para socializar o 

projeto entre todos que exercem alguma atividade na escola; 

9. O primeiro evento formal realizado na Câmara Municipal com a presença de 

todos os professores e gestores do município, autoridades executiva e 

legislativa, representantes religiosos, e pessoas com deficiência, para 

divulgação do início da pesquisa e palestras com especialistas na área de 

inclusão – A Profa  Dra Luciene Maria Silva; na área de Políticas Públicas com 

a profa Dra Tânia Maria Hetkowski; e na área de TIC com porfo Dr. Arnaud 

Soares de Lima Junior. Desse evento geramos um vídeo com a participação 

da plenária nas palestras.(Foto 33) 

A partir das ações realizadas se faz necessário algumas observações. Nesse 

período não foi possível a constituição da equipe de participantes conforme sugerida 

por Thiollent. Todas as ações estavam sendo desenvolvidas pela equipe do projeto 

“Do Giz à Internet” com participação dos órgãos afins.  

Os acontecimentos não ocorreram numa ordem linear, pois neste período não 

tínhamos uma elaboração definida das ações. Eles aconteciam à medida que 

percebíamos as oportunidades; ou como resultado de alguma atividade; ou pela 

disponibilidade dos órgãos e gestores para nos ouvir; ou disponibilidade da equipe 

para estudos e pesquisa, já que tudo acontecia em paralelo com as atividades do 

projeto; e pela espera natural dos retornos. Esse planejamento processual justifica o 

longo período necessário para essa fase. Tratou-se de uma construção. Mas, este 

modus hipertextual e não linear das ações traz uma relação direta com a PAI, já que 

esta é dinâmica, processual e envolve um contexto, pelas ações dos sujeitos 

envolvidos e pelas condições existentes. 

Outra observação importante foi que, a partir dos retornos, percebemos a 

complexidade do problema, e concluímos que: 

1. Uma ação pontual não resolveria o problema. Desde 2005, a SEDUC já vinha 

desenvolvendo ações para inclusão das pessoas com deficiência nas escolas 

comuns, conforme determinação do capítulo V da LDB67. Mas, apesar de 

                                                 
66

 O Espaço do Saber é um ambiente na modalidade de educação especial no município de Madre de Deus – BA. 
67

 Lei número 9.394 de dezembro de 1996 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
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desenvolver um projeto de inclusão digital não utilizava as potencialidades 

das TA neste processo; 

2. Os órgãos específicos do governo que apoiam as pessoas com deficiência, 

como Espaço do Saber e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAE) não utilizavam as potencialidades das TA; 

3. A grande participação das pessoas com deficiência no Stand da feira, e o 

diálogo estabelecido entre eles, a equipe do projeto, prefeita e secretários no 

Stand mostrou a complexidade da situação-problema e o interesse de todas 

as partes para que Madre de Deus, considerada pelo Portal Nacional das 

Cidades Digitais no Brasil68 como uma cidade digital, pudesse utilizar as 

potencialidades das TA no seu processo de inclusão da pessoa com 

deficiência; 

4. A metodologia escolhida supunha, portanto, uma abrangência social e 

qualitativa. 

Chegamos ao ponto que Thiollent (2002) diz:  

Trata-se de detectar apoios e resistências, convergências e divergências, 
posições otimistas e céticas, etc. Com o balanço destes aspectos, o estudo 
de viabilidade permite aos pesquisadores tomarem a decisão e aceitarem o 
desafio da pesquisa sem criar falsas expectativas. Além do mais é 
necessário conceber o lançamento da pesquisa com a habilidade 
necessária para sua aceitação por parte dos interessados e, eventualmente, 
das instituições financiadoras. Uma vez resolvidos esses problemas – o que 
nem sempre é fácil – a pesquisa poderá começar. (THIOLLENT, 2002, p. 
48). 

Assim, dentro destas condições iniciamos a pesquisa com o desafio de 

provocar mudanças, fazendo intervenções nos problemas e buscando novas 

estruturas sociais em parceria com os órgãos gestores para garantir a viabilidade e 

sustentabilidade da pesquisa e, sobretudo, como consequência de um processo 

prático já em curso, legitimado pelos seus integrantes. 

3.2.2 Constituição do Grupo de Participantes 

Considerando essa realidade, iniciamos a pesquisa com uma primeira 

preocupação: a constituição formal do grupo de participantes. Nossa maior 

dificuldade estava centrada na disponibilidade de tempo dos profissionais - 

professores, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, pessoas com 

                                                 
68

 Matéria disponível em < http://www.guiadascidadesdigitais.com.br/site/pagina/infra-estrutura-e-educao>  

http://www.guiadascidadesdigitais.com.br/site/pagina/infra-estrutura-e-educao
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deficiência, diretores, pais de pessoas com deficiência e representantes do 

legislativo para participar das plenárias, fazer estudos, participar de congressos, do 

processo de formação e dos fóruns. A maioria dos profissionais trabalha dois turnos 

e mesmo interessada na resolução dos problemas não consegue conciliar as ações 

do trabalho com as atividades da pesquisa. 

Nesse sentido, buscamos a sensibilização da SEDUC, da SESAU e da 

SEDES para disponibilizar 4 horas por semana destes profissionais e assim 

viabilizar as plenárias, estudos e consensos. Isso nos confrontou com uma situação 

singular: olhar e ouvir pessoas fora do contexto escolar, pessoas que tinham em 

comum a vivência com pessoas com deficiência e, por isso, tinham muito a colaborar 

com o estudo do nosso problema. Morin (2004, p. 28) fala sobre a complexidade dos 

eventos escolares e descreve com muita propriedade nossa situação quando diz:  

A complexidade exigirá, também, o aprofundamento do assunto por meio de 
observações sobre situações reais e levando em conta várias perspectivas 
de outras pesquisas do mesmo tipo e mesmo fora de nossa situação, mas 
capazes de enriquecer nosso pensamento reflexivo. (MORIN, 2004, p. 28). 

No início, esses profissionais se engajaram num projeto de inclusão da 

pessoa com deficiência, aos poucos se tornou um projeto de pesquisa, vez que, de 

um lado, esse processo se tornou objeto de investigação, de outro, requereu 

aprofundamentos que só poderiam ser alcançados neste nível de reflexão. O grupo 

se constituiu com 02 fonoaudiólogas, 01 terapeuta ocupacional, 01 psicóloga, 01 

representante do Conselho de Educação, 02 assistentes sócias, 01 professora de 

educação física, 01 professora de linguagem, 01 vereador, 02 mães de pessoas com 

deficiência, 01 representante da comunidade, 02 pedagogas, 01 diretora de escola, 

02 pessoas com deficiência e 01 representante do gabinete. Todos tinham 

envolvimento no processo ou já desenvolviam alguma atividade com pessoas com 

deficiência. Isto tornou a equipe multidisciplinar e representativa. Com essa equipe 

definimos um ponto de partida para a pesquisa. Acrescenta-se, porém que a 

formação desse grupo com as parcerias não foi organizada instantaneamente. Ela 

foi se constituindo á medida que o processo acontecia. Algumas parcerias 

aconteceram como resultado de uma conscientização da comunidade e dos 

gestores. 
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3.3 Estrutura Metodológica 

Para sistematização das ações, a pesquisa se organizou em dois blocos, que 

aconteceram simultaneamente e sem ordem previamente estabelecida. Visto que, 

muitas ações foram geradas pelas discussões e realimentação, enfatizando uma das 

características da PAI , o vai e vem entre o discurso e a ação. 

3.3.1 Bloco I: Formação e Consenso  

 Um ponto importante na PAI é a formação dos participantes. Para Morin 

(2004, p. 23), o profissional que participa de uma pesquisa “está centrado no seu 

trabalho e no contexto em que o exerce, com vistas a melhorá-lo e a se auto-realizar 

[...] cada um quer aumentar seu saber prático [...] e tornar-se um profissional que 

reflete sua própria ação.” Outro ponto importante é a formação da rede para o 

desenvolvimento das ações dentro da ideologia democrática e participativa com que 

nos propomos a trabalhar, assim, nesse bloco propomos estratégias (plenárias, 

fóruns, chat´s e participação em colóquios e seminários) que possibilitassem a 

formação do grupo, a discussão dos temas com a participação de todos, a 

construção coletiva e democrática e o consenso necessário para atingir os objetivos 

da pesquisa. 

3.3.1.1 Plenárias  

Encontros presenciais para estudos, avaliações dos materiais coletados e 

produção de relatórios para elaboração de consensos; de proposições e discussões 

teóricas. Fazem parte também deste processo os eventos realizados para 

divulgação da pesquisa e participação dos profissionais e da comunidade no 

processo. Os conteúdos das plenárias estão em formato de vídeo e as Atas geradas 

estão disponibilizadas no Moodle no livro de Atas. Dentro dessa estratégia 

realizamos 09 (nove) plenárias com 35 (trinta e cinco) horas de discussões gravadas 

que foram depuradas e subdivididas em 207 vídeos. Muitas ações de sensibilização 

foram realizadas antes dessa fase formal e institucional do processo, mas isto 

condiz com o caráter da PAI, no qual, tudo evolui da construção coletiva em 

processo, que vai se intensificando e se adequando. 
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3.3.1.2 Moodle – Ambiente Virtual de Pesquisa69 

O uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) no processo de PAI como 

Ambiente Virtual de Pesquisa (AVP) aparece como resultado construído a partir das 

contribuições teóricas. Tanto a PAI quanto o Moodle integram um processo mais 

amplo que visa contribuir, a partir de condições e funções específicas, com a 

democratização social. Compreendemos que ele possui características funcionais e 

bases conceituais que nos permitem situá-lo no mesmo estatuto social, político e 

ideológico da PAI. O Moodle tem uma proposta em estado nascente de inclusão 

social a partir da difusão e socialização das TIC, voltadas para a prática de 

construção coletiva, colaborativa. 

A PAI é uma abordagem qualitativa de investigação porque se dirige a um 

objeto da realidade que não pode ser compreendido dentro de uma lógica 

econômica. Outra característica da PAI refere-se ao seu modo de produção de 

conhecimento, como a construção coletiva do mesmo; isto é, busca o resultado do 

trabalho coletivo, salvaguardando a natureza social de toda produção de 

conhecimento e, sobretudo, assumindo um compromisso político de contribuir 

através desse processo específico, com os processos mais amplos de 

transformação social, já que exercitando na prática o trabalho coletivo, permitindo 

que os sujeitos do processo de produção de conhecimento interajam entre si, 

participando ativamente, favorecendo a transposição, dessa forma, de participação 

ativa para outros momentos da dinâmica social, constituindo-se como um processo 

de tomada de consciência crítica e reflexiva. 

A participação na PAI é uma abertura à atividade e reduz a relação de 

dependência aos outros (MORIN, 2004, p. 67). Outro aspecto fundamental nesse 

processo investigativo diz respeito ao modo mais amplo de compreender o próprio 

conhecimento, não hierarquizando senso comum e conhecimento científico, ao 

contrário, no processo de PAI as noções: bom senso e conhecimentos oriundos da 

prática social em questão são consideradas relevantes na instituição do 

objeto/processo. Para Morin (2004, p. 128), “Os conhecimentos de cada um são 

importantes, complementares para efetuar uma mudança mais duradoura; convém 
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 O artigo “ O Moodle e a Pesquisa-Ação”  produzido em co-autoria Arnaud Soares Lima Junior e Eri Santana, 

foi publicado nos anais do VI ESUD em São Luis / Maranhão, 2009. 
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estabelecer desde o início um principio de igualdade quanto ao direito de fala e de 

escrita”. O Moodle nos deu esta possibilidade de forma mais sistematizada. 

Temos aqui uma dupla consequência, de um lado, ampliação da concepção 

de conhecimento válido, uma vez que tem lugar tanto aos conhecimentos formais e 

operacionais da ciência, quanto o saber-fazer cotidiano oriundo da experiência 

prática dos sujeitos, através do diálogo entre eles, e da legitimação dos 

conhecimentos tidos como saberes práticos e, de outro, a popularização dos 

conhecimentos técnicos e científicos, que são socializados no coletivo para sua 

apropriação e aplicação a partir da realidade local e do contexto social, provocando 

a ressignificação e atualização destes conhecimentos. 

O Moodle não tem sentido em si mesmo, numa instância meramente 

instrumental, como uma mera ferramenta que automaticamente provoque algum 

efeito social. Trata-se de uma política de inclusão sociodigital, com uma filosofia 

crítica, com base dialética (SANTOS, Antonio; HETKOWSKI, T.M, 2008), que 

permite ao mesmo tempo pensar na relação entre o uso de tecnologia digital e o 

jogo social mais amplo no qual está inserido – economia, mercado, relações de 

poder e viabilizar uma experiência dinâmica de difusão de informação e de 

conhecimento, bem como uma forma anárquica de comunicação, não centralizada, 

não linear, baseada na metamorfose, na participação, na colaboração, noutras 

palavras, no trabalho coletivo e na relação dialética, dialógica entre a ação individual 

e a ação coletiva. Conforme a ampliação do conceito de tecnologia proposto por 

Lima Junior (2005). 

Além do que, o Moodle, trata-se explicitamente de uma alternativa social ao 

uso e ao acesso gratuito e qualitativo de tecnologias e suportes ultramodernos de 

informação e comunicação, visando à inserção de sujeitos e coletivos no processo 

produtivo contemporâneo. 

A partir do uso do Moodle produzimos o artigo “O Moodle e a Pesquisa-Ação” 

ressaltando a fundamentação teórica e os nexos entre esse AVA e a PAI. Nele 

realizamos Fóruns e Chats para socialização das experiências e debates sobre os 

conceitos que envolvem nosso objeto de pesquisa. Disponibilizamos artigos, sites, 

blogs e pesquisas afins. Essa estratégia possibilitou uma construção coletiva e 

participativa. O Moodle foi utilizado também como repositório para coleta de dados, 

a partir da escrita dos participantes nos fóruns e chats.   
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Outra atividade de grande importância no Moodle foi a modelagem dos dados 

coletados. No levantamento dos dados das pessoas com deficiência de Madre de 

Deus, no campo, utilizamos o módulo que permite construir questionários 

(pesquisas) usando uma variedade de tipos de pergunta, para reunir dados de 

usuários. É baseado em phpESP70, que é uma ferramenta aberta para pesquisa.  

3.3.1.3 Colóquios e Congressos Nacionais  

Com o objetivo de ultrapassarmos as barreiras das nossas experiências e 

conhecermos as pesquisas que estão sendo desenvolvidas, gerando melhorias na 

qualidade das discussões, participamos dos seguintes eventos. 

a. II Congresso Nacional de Surdez em São José dos Campos – SP; 

b. I Colóquio De Educação Inclusiva: Intercâmbio De Experiências 

Entre Brasil e Itália realizado na UNEB; 

c. 19 EPENN - Encontro de Pesquisa Educacional do Norte e 

Nordeste. Apresentação oral do artigo. ”O Currículo e as 

Tecnologias Assistivas no contexto de inclusão dos educandos com 

necessidades educacionais especiais71”;  

d. 19 EPENN - Encontro de Pesquisa Educacional do Norte e 

Nordeste. Participação no mini-curso “O processo de aprendizagem 

das pessoas com síndrome de down”; 

e. Conferência Municipal de Educação em Madre de Deus: Os Sete 

Eixos da Educação. 20 e 21/08/2009; 

f. II Colóquio de Educação Especial: Intercâmbio de Experiências 

entre Brasil e Itália – Teatro UNEB - 31/08/2009; 

g. Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública – Salvador/Ba – 07 

a 09 de outubro de 2009; 

                                                 

70
 PhpESP é uma aplicação baseada na web e que torna possível a criação de sondagens complexas e avançadas. 

Permite ver os resultados em tempo real e executar análises avançadas. Fonte 

(http://phpesp.sourceforge.net). 

71
 Artigo produzido nos estudos da fase preparatória da pesquisa e por delimitação do objeto de estudo ele não 

foi incorporado no texto principal e sim como apêndice. 
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h. 2º Congresso Muito Especial de Tecnologia Assistiva e Inclusão 

social das pessoas com Deficiência de Pernambuco – Olinda/Pe – 

27 a 30 de outubro de 2009; 

i. VI Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância – São 

Luis/Maranhão – 2 a 4 de novembro de 2009. Apresentação em 

Pôster do artigo “O Moodle e a Pesquisa-Ação”; 

j. XV Ciclo de Palestras Novas Tecnologias na Educação – 

Apresentação oral e publicação na revista RENOTE do artigo 

“Tecnologias Assistivas: Uma proposta de inclusão das pessoas 

com deficiência nas escolas públicas regulares” – CINTED – 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS; 

k. I Encontro Estadual de Tecnologias Assistivas das Escolas Públicas 

em Madre de Deus – 09 e 10 de dezembro de 2010; 

3.3.2 Bloco II: Ações e Acompanhamentos 

Esse bloco se centraliza nas ações práticas e pedagógicas que aconteceram 

simultaneamente ao bloco I. Na PAI existe uma relação de interdependência entre a 

ação e o discurso. Para Barbier (2002) não há pesquisa sem ação.  

1. Levantamento e estudos das especificidades de pessoas com deficiência 

encontradas no município. 

A ação “Levantamento e estudos das especificidades de pessoas com 

deficiência encontradas no município” tem como objetivo: a) visualizar dentro do 

campo de estudo, as pessoas com deficiência; b) permitir à secretaria de Educação 

saber quais as pessoas com deficiência em idade escolar que estão fora da escola; 

c) A partir dos dados, criarmos estratégias para inclusão das pessoas com 

deficiência que estão fora das escolas regulares; d) Com diagnósticos, conhecer as 

necessidades dentro do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de TA de Madre de 

Deus. 

Entendemos que essa ação tem uma relevância para o desenvolvimento da 

pesquisa, visto que, a partir desse levantamento estaremos traçando as atividades 

subsequentes. Porém, na busca pelos dados, encontramos dificuldades que 
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trouxeram à tona outros problemas vivenciados pelo município e que, apesar de não 

fazerem parte dos estudos estaremos pontuando como colaboração para outras 

ações. Na busca dos dados tivemos: 

a. Dados não atualizados e incompletos; 

b. Incoerência de informações; 

c. Não há um sistema de informação, fazendo com que cada setor tenha o seu 

próprio cadastro em diferentes linguagens; 

d. Não há diagnóstico definido e registrado que fique a disposição dos órgãos, 

principalmente da educação, para que as escolas possam criar condições de 

inclusão das pessoas com deficiência. 

Dentro dessa realidade, utilizamos o levantamento como ponto inicial para as 

ações, mas foi necessário elaborarmos uma nova estratégia de coleta desses 

dados, que foi inicialmente definida da seguinte forma: 

a. Requisitar da Secretaria de Educação dois agentes para fazerem uma 

atualização dos dados em campo. Porém, devido à complexidade da ação 

que envolve fatores político, financeiro e social decidimos fazer a contratação 

de um habitante autóctone, que teria facilidade de acesso às casas; 

b. Após essa atualização dos dados, os professores, psicólogos, fonoaudiólogas 

e assistentes sociais do grupo de pesquisa estariam analisando os dados 

coletados para definir estratégias de inclusão; 

c. Criação de uma equipe multidisciplinar permanente para realização de 

diagnósticos. Sabemos, entretanto, que a criação de uma equipe 

multidisciplinar envolve um processo administrativo que requer tempo e um 

trabalho de conscientização dos gestores, além do envolvimento das 

Secretarias de Educação, Saúde, Assistência Social e Gabinete. 

2. Criação do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias Assistivas de 

Madre de Deus.  

A ação “Criação do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias 

Assistivas de Madre de Deus” exigiu um complexo conjunto de atividades 
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dependentes entre si. Pois, além da iniciativa do grupo, era necessária uma logística 

e investimento financeiro. Para que o processo iniciasse foi necessário:  

a. A abertura de um processo licitatório para compra das máquinas;  

b. Estudo do local;  

c. Instalação do sinal de banda larga de internet no Espaço do Saber; 

d. Estudo sobre acessibilidade da estrutura do Espaço do Saber;  

e. Elaboração do projeto de disposição das máquinas dentro das normas. 

As atividades do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias 

Assistivas, inicialmente, serão baseadas na metodologia sugerida pela California 

State University Northridge – Center on Disabilities (2006) com os seguintes 

procedimentos:  

a. Identificação das necessidades no contexto escolar; 

b. Estudos de Softwares e periféricos; 

c. Histórico e conhecimento do aluno/usuário da TA; 

d. Avaliação das habilidades do aluno; Seleção/confecção e teste de recursos; 

e. Tempo para aprender a utilizar o recurso; Orientação para aquisição; 

f. Implementação da TA;  

g. Acompanhamento do aluno na utilização da TA. 

3.4 Coleta de Dados 

Num processo de PAI é importante o cuidado com a técnica de coleta de 

dados, visto que, estes dados são gerados na vivência processual da pesquisa. 

Utilizamos texto, imagem e som para registrar os acontecimentos. 

O registro de texto foi feito no AVP – Moodle a partir das falas escritas nos 

fóruns e chats. O registro de imagem e som foi capturado pela câmara filmadora, 

que com a ajuda de um técnico, era ligada no início das plenárias e desligada no 

final, permitindo uma cobertura mais próxima do real. Para Morin (2004, p. 141), “a 

máquina de filmar tem a vantagem de recriar a atmosfera [...] e pode ser estimulante 

para a ação e a reflexão sobre o comportamento dos atores pesquisadores”. Outra 

característica, é que o vídeo consegue registrar o conjunto de ações humanas, que 

é complexo e difícil de ser descrito compreensivamente por um único observador 
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enquanto ele se desenrola (LOIZOS, 2002, p.149). O processo de filmagem foi 

utilizado principalmente nas plenárias e eventos. 

Utilizamos também a fotografia para registrar a participação em eventos onde 

a máquina filmadora não era permitida ou de difícil manuseio, e para registrar 

situações de mudanças “antes” e “depois”.  

A entrevista foi utilizada na fase preparatória e na pesquisa de campo para o 

levantamento das pessoas com deficiência no município.   

3.5 Apresentação dos Dados Coletados 

Essa pesquisa tem uma complexidade na apresentação dos dados, e para 

melhor compreensão, em alguns momentos, não obedeceremos a ordem 

cronológica, haja vista, a não linearidade do processo antes explicada. Com isto, 

destacaremos pontos propostos pelos participantes e como eles apresentam 

mutuamente seus pontos de vista numa reunião. Os dados da pesquisa não serão 

considerados como tendo uma posição especial que os separe de outra fala 

(MYERS, 2002, p. 272). É relevante também lembrar que na parte capturada em 

formato de vídeo, o processo de transcrição, foi utilizado apenas nos pontos 

relatados em texto, porém a análise foi feita a partir dos vídeos originais, evitando-se 

assim perder os elementos intangíveis e de difícil mensuração.  

A coleta dos dados compreende o período de fevereiro de 2009 a dezembro 

de 2010. Para apresentação dos dados coletados fizemos a transcrição do material 

gravado em vídeo, utilizamos os materiais postados no AVP – Moodle e depuramos 

os dados coletados na pesquisa de campo. Incluímos apenas os textos que se 

referem ao propósito da análise da pesquisa e as transcrições foram ajustadas para 

um formato de texto escrito, sem alterar o conteúdo, retirando as gírias e expressões 

da fala.  

A apresentação dos dados descreve as seguintes atividades: 

1. Plenária: composto de 09 encontros de estudos presenciais com relato 

de casos, atividades e diálogos entre os participantes, discussões do 

referencial teórico e da prática pedagógica. Capturamos 35 horas de 

discussões que foram depuradas e divididas por assuntos em 207 
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vídeos dos quais transcrevemos 46. Os vídeos na sua totalidade (207) 

estarão disponíveis nos DVD 01, 02 e 03 no formato mpg. 

2. Moodle: contribuições teóricas do orientador, participantes e 

pesquisadora e discussões sobre a realidade de Madre de Deus nos 

fóruns e chats. Realizamos 07 (sete) fóruns e 03 (três) chats.  

3. Pesquisa de Campo - Levantamento das pessoas com deficiência em 

Madre de Deus verificando idade, frequência escolar, atendimento 

médico, atendimento social, participação em atividades sócias com a 

comunidade, categoria de deficiência, se conhece ou quer aprender 

libras, se tem computador e se tem acesso à internet. 

3.5.1 Encontros Presenciais: Plenárias 

3.5.1.1 Relato da primeira plenária.  

Nosso primeiro encontro aconteceu no Espaço do Saber com a presença dos 

professores, diretora, secretaria de educação e todos os funcionários da unidade de 

ensino, Espaço do Saber. Teve como objetivo, apresentar a proposta inicial do 

projeto (Vídeo01), ouvir as expectativas dos participantes, conhecer a atuação e 

disponibilidade de cada profissional nesse ambiente para participar da pesquisa. 

Fez-se, então, a seguinte pergunta “Como estruturar o uso das TA nas escolas 

públicas comuns da cidade de Madre de Deus com o propósito de criar condições de 

aprendizagem aos alunos com deficiência, tendo como princípio a escola inclusiva”? 

A pesquisadora se apresentou ao grupo e distribuiu uma cópia do projeto 

inicial deixando claro que a participação de todos seria fundamental para o 

desenvolvimento da pesquisa.  

Algumas professoras questionaram sobre a abrangência da pesquisa. Assim, 

transcrevo alguns pontos relevantes: 

Andreza (Video02)  A proposta do projeto é só para crianças que têm o 

cognitivo preservado ou é aquelas que têm defasagem? A proposta é para usar o 

computador como estímulo de comunicação e desenvolvimento? Todos os alunos 

serão atendidos? 

../DVD%2001/Video01_Eri_Mamara.mpg
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Pesquisadora Sim, o objetivo é receber todos os educandos com 

deficiência nas escolas comuns.  

Aliane  Vamos trabalhar tecnologias assistivas só para a questão motora? 

Pesquisadora  Inicialmente, nós vamos estudar todos os casos dos alunos 

no Espaço do Saber. 

Sandra (Video03)  Com relação à educação física, no que aplicaria a TA? 

Eu já estou aqui pensando na minha parte entendeu? 

O grupo falou sobre a pertinência do tema e mostrou interesse em participar 

como sujeitos ativos na pesquisa, finalizando a reunião com uma fala de incentivo da 

secretária de Educação. 

Secretária de Educação (Vide04)  Nossos educandos, com aquele esforço 

de um corpo físico que não lhe oferece condição pra que ele avance mais rápido, 

mas ele está ali e consegue avançar dentro da realidade, do jeito e da forma dele e 

dela, e vocês, como facilitadores, acompanhando, buscando, pesquisando e 

acreditando que pode acontecer e acontece o melhor.  

O encontro foi finalizado com a agenda do próximo encontro. 

3.5.1.2 Relato da segunda plenária 

A segunda plenária foi realizada na Câmara Municipal de Madre de Deus e se 

desenvolveu em formato de mesa redonda com aproximadamente 210 pessoas. 

Entre elas estavam presentes: Gestores (prefeita, secretarias de educação e saúde), 

representante da sociedade civil, pessoas com deficiência, todos os professores da 

rede municipal, vereadores, representante estudantil, representante do Conselho de 

Educação e a comunidade. Para a mesa estavam presentes Prof. Dr. Arnaud Soares 

Lima Junior, Profª Dra. Tânia Maria Hetkowski, Profª Dra. Luciene Maria Silva e a 

pesquisadora. Iniciou-se com a fala da pesquisadora (Vídeos 05, 06, 07, 08) 

apresentando um resumo do projeto de pesquisa, e logo depois, iniciam-se as falas 

dos especialistas, transcritas a seguir.  

Profª Dra. Luciene Maria Silva  

 A questão da diferença e a questão do relacionamento com essas 

pessoas na sociedade (Video09) 
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Pra mim é uma honra estar aqui, é o nosso papel, professores das 

universidades ter esse diálogo com os professores das redes municipais e 

estaduais. Anterior a esta questão do atendimento que incorpora tecnologias, eu 

queria abordar a questão da diferença e do relacionamento com estas pessoas na 

sociedade. Eu então dei um título a essa minha fala de “Educação Inclusiva: 

Indicativos para receptividade das diferenças individuais”. 

Por que diferenças? O que é que existe de diferente nos atributos individuais 

das pessoas? Você pode falar de diferenças enquanto etnias cor, sexo, gênero. 

Existem vários atributos que a gente está se reportando quando fala de diferença. E 

a diferença marcada pela deficiência é uma diferença que, além de ser visível, 

muitas vezes é marcada no corpo, é marcada pela dor, pela impossibilidade, pela 

incapacidade de se comunicar. Então, é uma diferença negada, e aí tem uma 

questão da diferença que a gente tem ver que ela é abordada muitas vezes como 

negação. Quando você quer impor a um estrato social, a uma sociedade uma 

unificação, no sentido que todos devem ser iguais. E, quando você reforça muito 

essa diferença o que acontece é, de alguma forma, uma abordagem que vai pela 

desigualdade. Então a abordagem da diferença tem que ser pensada de forma que 

ela nem seja desigualdade, em sendo reforço; e que ela nem seja homogeneização, 

em sendo negação. Há uma coisa que eu acho anterior até a um trabalho com as 

pessoas com deficiência. É muito interessante que possamos nos conscientizar, nos 

questionar a respeito dos nossos próprios preconceitos. De nada valem TA, 

tecnologias, inclusão, esses alunos na sala regular se não houver realmente essa 

mudança atitudinal. 

 Preconceitos (Vídeo10) 

Todo meu estudo, minha pesquisa no programa de Pós Graduação na UNEB 

é voltado muito para a questão do preconceito. Historicamente a gente sabe o 

quanto que essas pessoas foram marcadas pelo estigma. Já foram jogadas aos 

leões, foram mortas, alguns são tidos como pessoas que tem uma terceira visão, só 

por que são pessoas com deficiência, quer dizer, existe uma estigmatizarão muito 

forte em relação a estas pessoas. 

 Educação Especial X Educação Inclusiva (Vídeo11) 

../Videos_cronologica/Video10_Luciene2_Preconceito.mpg
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Vou fazer uma diferenciação entre o que é educação especial e o que é 

educação inclusiva. Faz-se muita confusão em relação a isto e muita gente acha que 

uma coisa inviabiliza a outra. Nós sabemos que educação inclusiva é uma discussão 

que vem acontecendo muito forte desde década de noventa que foi a partir da LDB 

9.394/96, quando é incorporada a essa lei a obrigatoriedade de todos os alunos com 

deficiência, alta habilidade, ou problemas de aprendizagem estejam incorporados às 

salas de aula das escolas regulares (comuns) “preferencialmente”. 

Então o que é educação especial? A gente pode dizer que educação especial 

é um campo da educação que é formado por diversos subgrupos que estão 

relacionados com as questões da deficiência. Então educação especial, no Brasil, é 

uma modalidade da educação assim como é a educação de jovens e adultos, 

educação rural... Por que o especial? O especial é exatamente a falta de uma 

denominação que pudesse agregar o perfil deste alunado, posto que, nem todos são 

deficientes. È por isto que hoje se fala muito em pessoas com necessidades 

educacionais especiais, isso vem muito de 94 pra cá, a partir de uma conferência 

que aconteceu na Espanha em Salamanca em que essa terminologia foi adotada. É 

muito questionada porque não está focando qual é a necessidade.  

Qual a diferença em relação à educação inclusiva? A educação inclusiva não 

é uma modalidade de educação. Educação inclusiva é uma abordagem em relação 

ao desenvolvimento de aprendizagem de jovens, adultos, crianças, e que tem muito 

especialmente focado na questão da discriminação e da exclusão. Então educação 

inclusiva não se reporta especificamente às pessoas com deficiência, é como se 

fosse à busca de integrar todos os alunos com a diversidade humana na escola 

regular. Assim, teremos uma escola inclusiva que recebe todos os alunos, inclusive 

os alunos com deficiência. 

Por quê? Porque a educação especial é uma modalidade de educação, é ela 

que é responsável pelos estudos, pelas pesquisas, pelas diretrizes, pelo currículo 

em relação a estas pessoas que tem necessidades educacionais especiais. E 

educação inclusiva, ela vai buscar na educação especial exatamente o subsidio para 

que esta inclusão aconteça. Eu acho que o preconceito que existe em relação à 

escola especial é pelo seu histórico de segregação em escolas especiais que 

separam estas crianças e as deixam confinadas. 
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 Relação da TA com a saúde (Vídeo13) 

Uma pessoa que tem uma perna e você percebe que tem uma deficiência, 

mas, se tivesse passado por um atendimento na área de saúde essa pessoa não 

teria essa perna com defeito. Muitas vezes você tem um problema que lhe impede 

de pegar as coisas, de você escrever bem. Então muitas vezes a deficiência ela é 

produzida por uma falta de atendimento na área de saúde. Muitas vezes no próprio 

pré-natal você deixa de avançar um processo de deficiência no feto. Então a 

pobreza e a deficiência estão relacionadas. 

 A Integração e a inserção dos alunos com deficiência e o aumento 

das matrículas. (Vídeo14) 

Ultimamente os censos escolares têm mostrado que tem acontecido um 

aumento de matriculas de alunos com deficiência na escola, mas que eles estão 

simplesmente na sala de aula sem aprender absolutamente nada. Ou seja, inclusão 

não é simplesmente inserir a pessoa na sala de aula é preciso que tenha as 

condições e as habilidades do professor para isto, mas é preciso dizer que a 

primeira coisa é a aceitação desse professor em relação a estes alunos.  

Prof.a Dr a Tânia Maria Hetkowski  

 Políticas públicas (Vídeo15)  

As políticas publicas das TA, as políticas públicas relacionadas á deficiência, 

relacionada à conquista dos professores, da formação dos professores não é nada 

mais do que um jogo de forças entre a sociedade civil e o Governo. Mas o que nos 

interessa?  Isso, nós representamos a sociedade civil, nós junto com os nossos 

alunos e com a nossa escola, com a comunidade escolar nós somos capazes de 

fazer com que este jogo de forças gere uma diretriz. Então as pessoas com 

deficiência demonstraram a partir dos movimentos da década de 90 movimentos que 

fizeram com que elas aparecessem e que mostrassem as necessidades, o Governo 

acata, o Estado acata e é traduzido isso em normatização. As leis nascem e são 

geradas por uma necessidade.  Gera tensão. Nem sempre a sociedade civil 

conquista o que ela precisa, mas ela é capaz, através dos movimentos, legitimar as 

suas necessidades. Então, as leis, elas vêem, na verdade, trazer algumas normas, 

algumas regras de como a gente fazer, e fazer bem de forma emancipada 

construindo a forma da gente dentro de uma escola, município. 

../Videos_cronologica/Video13_Luciene6_DeficienciaXSaude.mpg
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Agora não basta ter essa quantidade imensa de legislação se efetivamente a 

gente não está cumprindo, o Estado não está cumprido, a estância federal não está 

cumprindo. Legislação não falta o que faltam são ações. 

Prof.° Dr ° Arnaud Soares de Lima Junior 

 Limites conceituais (Vídeo16) 

É preciso investimento neste processo de formação que vocês estão 

querendo e que nós estamos querendo fazer todo um levantamento, toda uma 

reflexão mais profunda sobre os limites conceituais, porque os limites conceituais, na 

verdade, são demarcação de poder e políticas de sentido que compõem a 

representação social do contexto onde a gente vive. Então, estas pessoas, de saída, 

com essa representação, com essa dominação elas já são marginalizadas. Então os 

textos e as palavras usadas aqui “especial” e “diferentes” são lugares simbólicos e 

estas pessoas precisam se posicionar neste lugar a partir delas mesmas do seu 

contexto, sua realidade, do seu patrimônio existencial, cultural e problemático. Por 

que não é patrimônio deste seguimento ter problema. Todos nós temos problemas, 

mesmo não sendo este tipo de singularidade. É uma alternativa de formação 

pensarmos este programa que a gente quer instituir aqui e que está sendo objeto de 

uma pesquisa da Universidade, através de uma pesquisa que Eri está fazendo. 

Então, é uma pesquisa participativa, PA e necessita envolver todos os sujeitos. 

Assim, são estas pessoas que têm que dizer e precisam dizer, porque se a sua voz 

não for captada, elas estariam desde o inicio, a gente estaria considerando objeto 

morto e não objeto vivo, elas precisam ser incluídas aqui e agora senão serão 

figuradas como instrumental, arcabouço técnico científico, mas com os saberes que 

elas têm decorrente das práticas existenciais que elas vivem no seu cotidiano, nas 

suas famílias, nesta comunidade. A questão da inclusão, portanto, inicia-se  com o 

próprio posicionamento subjetivo e político das pessoas, a quem o projeto se 

destina, na sua concepção e implantação, de modo ativo, com” voz ativa” no 

processo. 

Com a finalização das falas dos especialistas o auditório levantou perguntas 

sobre a formação dos professores para trabalhar com alunos especiais, sobre as 

dificuldades arquitetônicas, a questão da acessibilidade, tendo como um dos 

../Videos_cronologica/Video16_Arnaud2_Termo_Contextual.mpg
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principais problemas a falta de condições técnicas, a falta de recursos humanos e 

políticas que não saem do papel. 

3.5.1.3 Relato da terceira plenária 

Plenária realizada na sala de aula do Espaço do Saber com a presença de 09 

participantes da equipe multidisciplinar e a pesquisadora. Nesta reunião cada 

participante se apresentou e socializou as expectativas de aprendizagem com a 

pesquisa e também falou sobre o que tem para colaborar no processo. Os textos 

que seguem são as transcrições das falas de algumas participantes, ressaltando a 

vivência profissional de cada um. 

Cida (Video17)  Sou assistente social, tenho 10 anos que trabalho na 

saúde, amo a saúde, nossa clientela é mais direcionada à saúde mental. Nós temos 

muito a contribuir com a educação. Existe a dificuldade da família em aceitar o 

deficiente. Não é assim, você pegar um deficiente e trabalhar. A família tem que se 

dispor. Estou aqui para contribuir. 

Leila (Video18)  Eu sou fonoaudióloga da saúde, trabalho no PAPS. Nós 

recebemos pessoas com deficiência mental e recebemos também, com problemas 

motores. É uma clientela muito afim com a clientela do Espaço do Saber. O 

fonoaudiólogo trabalha com a saúde social, com a saúde da comunicação. Pra gente 

este trabalho é muito interessante tanto no sentido teórico como no sentido prático. 

Porque o fonoaudiólogo tem muito a contribuir e aprender também diante da 

multidisciplinaridade que vamos ter aqui. A minha perspectiva é muito boa porque a 

informatização pode ser um meio terapêutico ou um fim terapêutico. A visão 

terapêutica da informática e dos meios de acessibilidade a este paciente, aluno ou 

criança, a esse ser humano que precisa de vida social. Pra mim é muito gratificante 

está aqui. E este processo não vai beneficiar apenas os alunos da escola, eles 

beneficiam também aquele idoso que teve um AVC que está em casa sem poder se 

comunicar. E o computador poderia ser um instrumento muito eficaz nesse processo 

de comunicação, pois (a falta de comunicação) traz muita angústia para o paciente 

que não se comunica. 

Marta (Video19)  Sou técnica na Secretaria de Educação, trabalho com 

educação infantil. Eu vejo este trabalho com TA importante, mas eu vejo o uso das 

TA mais para deficientes gravíssimos. Todos os projetos que a gente vê, como de 
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Capovilla são direcionados para problemas gravíssimos. Acho que devemos investir 

também para aquelas pessoas que têm limitações menores, mas que não 

conseguem ter acesso à escola. Estou aqui para ajudar e participar. 

Paula (Video20)  eu estou super encantada com as pessoas com 

necessidades especiais, espero que tudo isto aqui venha enriquecer mais a minha 

atividade profissional. 

Eliete (Video21)  Minha paixão em 2008 foi o Espaço do Saber, a partir do 

Pró-Gestão. Tenho outros desejos, outros sonhos. Surdez, língua portuguesa, como 

é que eu consigo lidar com essa realidade? Eu sempre trabalhei o português como a 

primeira língua e agora eu vou ter que vê a língua portuguesa como segunda língua. 

Como é que eu vou fazer isto? Então ficou a minha paixão por linguagem, o meu 

desejo de aprender sempre e o desafio das tecnologias. E é por isto que eu estou 

aqui. Eu quero participar do projeto, eu quero aprender e eu quero realizar esse 

sonho que é aprender como ensinar a um surdo a língua materna que no caso dele 

será segunda língua. 

Pesquisadora  você tem idéia quais as tecnologias digitais que podem 

colaborar com o esse teu desejo e como? 

Eliele  Não sei, ainda não sei. 

Ainda nesse encontro a pesquisadora falou como percebeu a necessidade de 

repensar o projeto “Do Giz a Internet” para atender as pessoas com deficiência 

dentro das escolas comuns e os problemas vivenciados que geraram a busca para 

aprofundar o conhecimento (Vídeo22, 24, 27). Discutiram sobre a terminologia para 

as pessoas com deficiência, ressaltando a posição da Declaração de Salamanca 

(Video23) e a terminologia “Tecnologias Assistivas”. Foi discutido também sobre a 

metodologia e por que a escolhemos (Vídeo25), pontuando a estrutura da PAI e os 

seus princípios (Video26). 

A plenária foi finalizada com a programação dos dias de encontro presencial. 

3.5.1.4 Relato da quarta plenária 

Realizada no laboratório de informática da escola Deijair Maria Pinheiro, com 

a participação de 12 participantes e da pesquisadora em 18 de junho de 2009.  
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A pesquisadora, Eliete e Leila fizeram um relatório sobre o II Congresso de 

Surdez realizado em São José dos Campos/SP e o I e II Colóquio de Educação 

Especial: Intercâmbio de Experiências entre Brasil e Itália – Teatro UNEB.  

O tema, autonomia das pessoas com deficiência, foi abordado por Ana, mãe 

de aluno com síndrome de down. (Video27) e discutido pelo grupo com base nos 

conhecimentos adquiridos nos encontros citados. 

Pesquisadora (Video28)  Mesmo crianças com surdez, com problema de 

visão, com síndrome de down, com deficiência mental (psicosocial), todas elas tem 

capacidade para um certo grau de autonomia, as pesquisas já comprovam isto. 

Foram trinta anos que eles (a Itália) vêm estudando o processo de autonomia das 

pessoas com deficiência. O que faz a pessoa com deficiência não desenvolver a 

autonomia é a nossa perspectiva a respeito dele. Você já está limitando e trazendo 

para ele uma perspectiva de vida de não crescimento, e aí realmente ele não vai 

crescer. Você vai ter uma relação educacional com ele que não vai ser uma relação 

de autonomia, de crescimento, de desenvolvimento. Eu achei muito interessante 

porque isto coincide com as expectativas que eu tenho a respeito do processo de 

inclusão. 

Jaciara, professora e mãe de uma criança com deficiência, discutiu também 

sobre a importância do diagnostico precoce para os surdos e as expectativas com 

relação ao seu filho com surdez. 

Jaciara (Video30)  A questão de João enquanto deficiente auditivo, João 

Ubaldo, é meu filho e está fazendo 14 anos hoje. Descobri que ele tinha deficiência 

quando ele tinha 04 anos e meio. E foi aí que parti pra luta. Hoje, João chega, 

conversa, faz cartinha pra namorada, ele é ouvinte protetizado. Ele tem um caminho 

que depende muito de quem está por traz dele. Eu acredito que se eu não tivesse 

feito o trabalho que eu fiz com João ele não estaria no patamar que ele está. Acho 

que a família está por traz. Eu contribuo da seguinte forma: chamando a atenção 

das pessoas, que eles podem. A gente tem que acreditar. O que eu quero do meu 

filho? Eu quero que meu filho seja uma pessoa independente. Então estou 

chamando atenção desses pais, desses responsáveis por essas crianças que 

atentem para isto, que eles são capazes, eles podem. 
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A participante Mara fez sua apresentação e socializou sua experiência e 

conhecimento de 15 anos nos processos da SEDUC. 

Mara (Video32)  Nesse contexto eu acho que a minha expectativa é muito 

mais de aprendizagem e de disponibilizar o que a SEDUC tem feito. Tentando 

sempre acertar, mas compreendendo que nem sempre temos acertado. Por que o 

discurso no Brasil de atendimento ao cidadão que tem necessidade especial é muito 

recente. Eu consigo pontuar exatamente o final da LBA, pra mim é um marco que 

trouxe para a sociedade uma responsabilidade que acabou se transformando numa 

questão de todos nós. As universidades eram silenciosas quanto a isto, a gestão 

pública era silenciosa e achava que fazia um favor grande passando um pequeno 

recurso, criando uma estrutura mínima achando que estava cumprindo o seu papel. 

Então eu acho que, das coisas negativas teve um aspecto positivo. Pra mim, trazer 

este sujeito para a instituição foi algo que trouxe o discurso para a sociedade e com 

esta perspectiva acabou revelando uma fotografia extremamente negligente do 

poder público em relação a estes cidadãos, em relação a esta família.  

Encerramos o encontro falando sobre o Moodle e sua utilização (Video33), e 

assumindo o compromisso de fazer a leitura dos documentos “Declaração de 

Salamanca” e ” Declaração de Madri - 2000”  disponíveis no Moodle; e navegar nos 

sites de TA. 

3.5.1.5 Relato da quinta plenária 

Realizada no auditório do PPGEduC com a participação do orientador, Prof. 

Dr. Arnaud Soares Lima Junior, da Profa Dra Tânia Maria Hetkowiski, mestrandos e 

doutorandos, 05 participantes da equipe e a pesquisadora. Inicialmente a 

pesquisadora fez uma apresentação do projeto de pesquisa e logo depois a 

professora Tânia iniciou o debate. 

 Metodologia 

Arnaud – Orientador (Vídeo34)  Na PA, apesar dela ter uma parte prática, 

enquanto uma ação aplicada, ela também tem um compromisso com a construção 

do conhecimento. Então, isto diferencia o projeto de PA e o projeto pedagógico, se 

não a coisa vai contra a via da aplicabilidade e isso exatamente não cumpre a 

exigência de uma pesquisa. O problema aqui, tanto no aspecto da ação, da 
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aplicação no fórum especifico da realidade de Madre de Deus, é que é compromisso 

do grupo a produção do conhecimento. Essa metodologia traz exigência para os 

dois aspectos. Ação prática e produção de conhecimento sobre esta prática, 

derivadamente. 

Marcelle - Mestranda (Video45)  eu tive uma experiência no SENAI de 

desenvolvimento de TA para surdos e agora para cegos e é um trabalho riquíssimo 

de uma vivência de muitas aprendizagens. O que me chamou atenção é que sua 

metodologia tem tudo a ver com a proposta do currículo flexível. Então eu achei bem 

legal essa coerência. Uma coerência entre o discurso e a prática. Você não poderia 

falar de currículo flexível se tivesse com uma metodologia que não fosse a PA. 

Tânia – Coordenadora do fórum (Video52)  Tem que ser bem organizado 

pra que o grupo também não diga: Como é que esta ação ficou? Vai sair? Qual o 

prazo para ser efetivado? Então a PA envolve o desejo do grupo, envolve as 

decisões a partir do grupo, envolve Eri, a sistematização destes encontros. Então é 

importante que vocês façam uma ata em cada encontro e nesta ata sejam 

determinados quais os próximos passos. A principal coisa da metodologia da PA é 

exatamente a partir da efetivação do grupo é que sejam registrados quais são as 

ações e decisões do grupo que foram tomadas. E a ata tem que ser elaborada e 

passada para o grupo, isto faz com que o grupo se sinta envolvido. É importante na 

PA que a pesquisadora seja mais uma componente do grupo, não é ela que vai 

definir, quem vai definir é o grupo, é o grupo que vai dar o consenso do que ele quer. 

O grupo tem que ter consciência, inclusive da objetividade das ações. 

 Delimitação do objeto 

Arnaud – Orientador (Video36)  Eu acho o recorte da pesquisa 

interessante. A pesquisa pode estar organizada em linhas gerais, mas a gente 

recorta e redesenha muitas vezes. A gente pensa uma coisa, pensa num momento, 

pensa com o grupo, mas quando a realidade exige um novo redesenho no processo, 

refaz-se tudo. Então, eu estou aqui analisando que muitas vezes já repensamos este 

desenho, mas eu hoje já penso que deveríamos rever, a partir da realidade vivida 

até aqui. 

Arnaud (Video39)  O mesmo objeto pode ser pesquisado por duas, três 

pessoas diferentes. Porque são densidades que vão emergindo do próprio processo. 

../Videos_cronologica/Video45_Forum_Metodologia.mpg
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Pesquisadora Essa tem sido uma dificuldade minha, eu estou num 

processo de PA. Algumas coisas eu quero tirar e na hora que a gente está 

discutindo, não só com o grupo, mas com outras pessoas fora do grupo, surgem as 

necessidades de incluir outros aspectos e estamos meio loucas com isto. Já recortei 

tanto e de repente posso está cortando tudo que está emergindo deste processo. 

Tânia – Coordenadora do fórum  E assim eu acho que é a oportunidade 

de vocês terem conseguido formar um grupo multidisciplinar é exatamente por que 

cada um de vocês consiga se identificar com aquela problemática e aprofundar sua 

temática. É um grupo de estudos. Então acho que dá pra fazer uma peneira neste 

grupo de estudo. Aí sim você não precisa dar conta de todas as coisas. Você tem 

que fechar sua dissertação e o grupo pode continuar. 

 Participação e formação do grupo e da comunidade 

Pesquisadora (Video43)  Por enquanto nós temos deixado muito aberto. À 

medida que o município está tomando conhecimento do que esta sendo feito, das 

discussões. O vereador já disponibilizou a sala da Câmara Municipal pra que a 

gente se reúna, exatamente para que as pessoas se sintam a vontade caso queiram 

está participando das reuniões. Então, à medida que eles vão percebendo ou que a 

própria Secretaria entende que aquela pessoa que está lá deve está no processo ela 

tem entrado em contato com a equipe pra que a pessoa passe a acompanhar o 

processo de forma mais participativa. Acho interessante que cada dia que passa a 

gente percebe que as pessoas não estavam ignorando o problema. 

 Relação da pesquisa com as famílias das pessoas com deficiência 

Pesquisadora (Video44)  A diretora do Espaço do Saber ficou da gente ter 

encontros lá com os pais e mães por ter entendido que a relação familiar era 

importante neste processo. Ficou certo de termos acesso a essas mães e esses pais 

para poder discutir com eles. Não sei como vai ser essa relação. 

Jaciara  Poderia ser visto também a questão dos alunos que já não estão 

mais no Espaço do Saber, é o caso de João (Vídeo47) e outros. Nós poderíamos 

estar contactando esses pais para participar. 

 Depoimento sobre o projeto de pesquisa e as TA. 

../Videos_cronologica/Video43_Eri_ParticipaçaoGrupo.mpg
../Videos_cronologica/Video44_Eri_ReleçaoFamilia.mpg
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Jaciara (Vídeo46)  Eu gostaria de dizer assim, as tecnologias quando 

chegaram em Madre de Deus. Ela, a principio, não tinha esse intuito. Mas eu posso 

dizer que de forma indireta ela foi um carro chefe para João. É uma criança que está 

na escola regular e eu como professora me interesso muito por estas questões. Por 

que assim, de tudo que eu tenho estudado dentro do processo não é você, apenas 

pegar o aluno e jogar na sala de aula. O que está mais me deslumbrando neste 

trabalho todo é que está se tendo o cuidado de vê como vai se inserir este aluno, 

como está sendo inserido, não é mais como era antes. Eu acho que isto é 

maravilhoso. Nós temos uma escritora que é deficiente no município, a Didi, e ela 

tem um livro chamado “Delza” e quando eu li Delza eu fiquei super emocionada 

porque Delza era uma deficiente que foi escondida, que hoje acontece na maioria 

das vezes, ela passou por um trauma e depois teve uma filha e desabrochou para a 

vida. Eu acho que é isso aí. É deixar o João, é deixar as nossas crianças mostrarem 

o potencial que elas têm, ir até onde podem chegar. A TA vai ajudar trazer essa 

liberdade maior que eles precisam para isto. 

 A relação da saúde com a educação 

Leila (Video48)  Como profissional da linguagem eu vejo um papel 

importante da Secretaria de Saúde junto com a Secretaria da Educação e o projeto, 

porque, afinal de contas, as patologias são levadas á Secretaria de Saúde. Nós 

também trabalhamos o aspecto dos exames, o acompanhamento terapêutico. Então, 

a gente tem uma interação. Vejo a saúde como uma questão também educacional. 

Eu vejo que hoje em dia a visão da saúde não é a ausência de doença. Saúde é o 

bem estar físico, emocional, social. Então, é totalmente pertinente que os 

profissionais de saúde sejam inseridos. A perspectiva é muito importante, por quê? 

Porque nós temos dificuldades inclusive nas terapêuticas, que são as dificuldades 

que o SUS, que é o sistema público, enfrenta: os materiais. Então trazer novas 

alternativas pra terapia e pra inserir a pessoa que tem alguma patologia. Eu tenho 

uma visão mais social no projeto. Não vejo apenas como uma tecnologia que vai 

assistir a questão educacional ou a questão curricular, mas a tecnologia que vai dar 

acesso à pessoa que tem a dificuldade em comunicar-se, ou em ter a oportunidade 

de emprego, de trabalho. Eu vejo de uma forma um pouco mais social eu acho que 

este trabalho é muito mais abrangente. O paciente que teve AVC, que todos nós que 

estamos aqui e podemos um dia nos tornar pessoas com necessidade especiais, os 

../Videos_cronologica/Video46_Jaciara2.mpg
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idosos, as pessoas que tem doenças neurológicas, as pessoas que sofrem 

traumatismo, enfim são pessoas que também podem ser contempladas por uma 

tecnologia que dê acesso a elas.  

Pesquisadora  Com essa socialização, nós percebemos a importância do 

fono no processo da pesquisa. Nós não sabíamos a importância que tinha o fono 

dentro do processo. Na realidade, nós pedimos a Secretaria de Saúde que nos 

indicasse pessoas que tivessem afinidades, e desenvolvendo atividades com 

pessoas com necessidades especiais. E quando a gente chegou lá no congresso, foi 

o primeiro contato que tivemos com a Leila, percebemos essa riqueza de afinidades 

entre a fonoaudiologia e a pesquisa 

Finalizamos a plenária com uma fala de incentivo da coordenadora e 

marcamos o próximo encontro para discutirmos as sugestões levantadas nesse 

fórum. 

3.5.1.6 Relato da sexta plenária 

Realizada na sala de reunião da Câmara Municipal de Madre de Deus com 09 

participantes e a pesquisadora. Houve uma discussão sobre redefinição do tema 

para abranger as delimitações feitas no objeto da pesquisa, a acessibilidade 

arquitetônica, inclusão, primeiras ações para a implantação do Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento de Tecnologia Assistiva, o levantamento das pessoas com 

deficiência de Madre de Deus, a utilização do Moodle e avaliação das pessoas com 

deficiência nas escolas regulares. 

 Primeiras ações para implantação do Centro 

Pesquisadora (Video68)  A prefeitura já está se organizando para trazer as 

máquinas. São seis máquinas. Essas 06 máquinas vão chegar normais. Então, a 

gente vai ver dentro deste levantamento o que nós estamos fazendo, que tipo de 

acessibilidade que a gente precisa programar nestas máquinas pra que as pessoas 

tenham acesso. A partir daí vamos desenvolver. 

 Currículo 

Mara (Vídeo78)  Eu não vejo bem assim não. Eu acho que o currículo como 

a estrutura que regulamenta a atividade pedagógica na escola, direciona e conduz, 

ele não está construído desta forma, ele esta sendo operacionalizado desta forma. 

../Videos_cronologica/Video68_Grupo_Lab.mpg
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Se você pegar a forma que os parâmetros curriculares foram pensados, elaborados, 

o que ele traz de concepção curricular, ele não traz nesta perspectiva de que todos 

são iguais, muito pelo contrario, ele trabalha com diferenças. As diferenças são 

evidenciadas. A prova desta concepção curricular ela trabalha com habilidades e 

competências partindo do princípio da diferença. Nós temos um padrão que não é 

igual para todos por que cada um tem a sua individualidade. Então o currículo foi 

pensado nesta concepção. Agora, o que aconteceu? Esse currículo pensado nesta 

concepção de querer ser aplicado nas diferenças, o ser humano não é único, as 

condições históricas, a vida pessoal de cada um, o cotidiano de cada um, isto nos 

diferencia. Nesta perspectiva de diferença, nós precisamos planejar para que aquele 

currículo que não é uma camisa de força, inclusive nós temos uma legislação 

extremamente flexível para isto se você pegar a LDB, você verifica que dá uma 

autonomia para a unidade, para o sistema de educação, para a sala de aula nunca 

visto antes neste país. Se você pegar os parâmetros curriculares, você pegar o 

referencial da educação infantil, os parâmetros do ensino médio, você vai verificar 

uma possibilidade de que esse currículo seja extremamente flexível e aplicável. 

Agora, onde é que está o problema? A organização mental dos cursos de formação 

que pega o profissional e engessa. Então, eu acho que o problema não é o currículo 

necessariamente, claro que como toda atividade humana ela precisa ser conduzida, 

e verificada, e avaliada, e você retroalimenta, você precisa disto. Agora, o que a 

gente precisa verificar talvez, um foco da problemática. Talvez, o que a gente tenha 

que introduzir é: “o processo de formação de quem vai operacionalizar o currículo”  

Mara (Video77)  É isto que te digo, mesmo na época autoritária da 

educação autoritária no Brasil, o currículo não era engessado. Quem não se lembra 

do exame biométrico, e as aulas de desenvolvimento motor na escola eram reais. 

Mas por que hoje eu tenho dificuldades de direito e esquerda?  Quer dizer, elas 

existiam, na hora da operacionalização do currículo existente, muitas coisas não 

foram desenvolvidas. Essa deficiência de formação está onde? Lá na educação 

infantil, está lá nos primórdios da educação primária. O que foi que aconteceu? Isto 

não foi valorizado, mas o currículo do Brasil tinha, sempre teve. O planejamento é 

que não favorecia para que fosse executado. 

Mara (Video76)  A questão do planejamento, é certo que quando você faz 

formação você necessariamente trabalha com a questão do planejamento. Isto 
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estaria embutido dentro da questão da formação ou seria necessário para efeito da 

pesquisa a gente destacar este elemento? Por que o currículo se concretiza 

quando? É na hora que você esta planejando. Por que você planeja para execução, 

O que é concreto no currículo? É o planejamento. Por que as questões sociológicas, 

filosóficas, antropológicas que estão por traz e sustentam o currículo elas só são 

concretizadas, você só vê quando você planeja e vai pra ação. Então o concreto do 

currículo na minha concepção é o planejamento. 

 Avaliação 

Marta (Vídeo79)  O aspecto que vai sobressair, será o quê? Um aspecto 

social, a inserção social dele ou o aspecto pedagógico? 

Pesquisadora  A gente tem que definir. O que é que quer destes alunos na 

escola? 

Ana Regina  Eu quero tudo. 

Marta (Vídeo 80)  Eu vejo assim, no currículo da educação especial a 

dificuldade é quando chega na avaliação. Como você avaliar a criança dentro da 

escola dita regular? Como ele será avaliado? Ele será avaliado só nas questões 

sociais? Ele chegou à escola, ele ainda não se relacionava com os coleginhas, ele 

não lanchava sozinho e agora ele já consegue fazer isto, ele já consegue amarrar o 

sapato sozinho. Será avaliado só nestas questões? Ou ele será avaliado também 

nas questões do currículo comum que é matemática, português. Por que, ele tem 

que ser inserido na escola regular! Porém estas questões também serão trabalhadas 

com eles. E a gente sabe que dependendo da síndrome o avanço dele será lento ou 

ele poderá ter avanço nenhum. Tem que ter um regimento que tenha claro isto, Este 

aluno será avaliado até que ponto? A coordenadora estava conversando comigo 

“Marta, como ele será avaliado? Porque ele avançou nas questões sociais, mas nas 

questões de disciplina o avanço dele não teve quase nenhum. O que a gente espera 

desta criança enquanto português, matemática? 

Mara Mas eu acho que é o que o currículo vem tentando fazer ate com os 

alunos ditos normais. Olhe bem, esta perspectiva do desenvolvimento pedagógico, 

cognitivo. A gente vem discutido isso já há algum tempo. Neste contexto é um 

avanço que a escola precisa fazer. Que não é fácil, porque a gente precisa ter um 

conhecimento mais aprofundado. Quais são os limites de cada síndrome, quais são 
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as possibilidades de avanço de cada síndrome? Considerando que a gente está 

lidando com o ser humano, com um sujeito que surpreende, avança e retrocede 

como todo ser humano. 

A plenária foi finalizada sob muitas dúvidas e marcamos a possibilidade de 

participarmos mais de encontros e discussões para colaborar com as escolas 

nesses aspectos. 

3.5.1.7 Relato da sétima plenária 

Realizada na sala de reunião da Câmara Municipal de Madre de Deus com 11 

participantes e a pesquisadora. Discutiram temas como: os problemas vivenciados 

pelas escolas, os problemas para realizar a coleta dos dados das pessoas com 

deficiência, a importância do estudo teórico, metodologia e atividades no Moodle. 

 Estudo de caso 1 

Mara (Video87)  O direito constitucional do cidadão existe, mas quando 

você vai verificar que condição você tem pedagógica, pessoal, física. Nós estamos 

assegurando a inserção desses alunos, mas dependendo de qual comprometimento 

que ele tem. No caso dele é um comprometimento que no momento que ele 

procurou a escola, a escola avaliou que não tinha condição e de acordo com os 

dados de ontem, realmente não tem condição. É uma situação para se acomodar? 

Não. É um problema que nós temos que resolver. 

Leila E ele é um menino que você vê que o cognitivo dele está à frente. A 

parte motora dele está bem aquém, claro. Mas, a parte cognitiva dele poderia vir a 

se desenvolver com um auxilio, com a TA. Ele é um menino clássico para ser 

auxiliado. 

 Estudo de caso 2 

Leila (Vídeo89)  Eu tenho até um paciente novo que tem 12 anos, ele tem 

paralizia cerebral. A mãe disse que tentou matricular ele em escola e não conseguiu. 

 Acessibilidade do Centro de Pesquisa 

Adriana (Vídeo88) No Portal Nacional de TA tem as normas da ABNT . E 

tem justamente a ultima norma que é voltada pra prédios e instalações e instituições, 

e nela vem dizendo todas as exigências que precisam ter nos locais, com esta 
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questão da acessibilidade e também na parte de equipamentos. Quando você falou 

na questão do laboratório, nessa norma ele já deixa bem detalhado. Eles vão 

necessitar destes padrões para enviar recursos. 

Pesquisadora Então, a gente fazendo tudo dentro da norma já fica mais 

fácil, não é Fred? Pra conseguirmos recursos para trabalhar.  

Adriana Tem uma outra coisa também que são as orientações que vieram 

do PAR, para a questão da instalação das salas de recursos. Ele diz o que é que as 

escolas que vão esta sendo contempladas, vão esta recebendo em relação a isto. 

Só não deram ainda as orientações técnicas. 

Pesquisadora A gente conseguiu, a prefeitura está dando as máquinas, as 

seis máquinas, aí a gente vai fazer as adaptações. 

Mara Precisa de espaço para o giro das cadeiras e tudo mais. Se você 

colocar, por exemplo, sete máquinas ali, você pode botar em pontos extremos, 

exatamente para atender as diversas modalidades de síndromes. 

Leila Ele seria exclusivo do uso dos alunos ou pessoas outras da 

comunidade poderia utilizar também? 

Pesquisadora Pessoas outras da comunidade, por isto que a gente não 

usou “educandos” e sim “pessoas”. Claro que tem que haver uma administração do 

Centro. 

Antonio Carlos (Vídeo94)  Depois que eu participei da primeira reunião, eu 

comecei a atentar que a nossa cidade é praticamente inacessível para quem é 

deficiente. Eu chaguei em X, aí eu percebi uma cidade que tem menos recursos do 

que a gente, mas dá uma condição de acessibilidade muito maior do que o nosso 

município. Nós somos completamente carentes de inclusão, em nível de estrutura 

física da cidade, não só na parte da educação, mas a estrutura num todo, de rua, de 

praça, de tudo. 

Mara Inclusive esse é um direito constitucional, o direito de ir e vir de todos, 

não apenas daqueles que tem as condições estabelecidas. 

 Diagnóstico do município 

Adriana (Vídeo82)  Outra situação foi que eu sentir a ausência de um 

tópico, é como sugestão. Não sei como a gente colocaria isto, mas fazer um 
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panorama ou diagnostico do município que tratasse especificamente do diagnostico 

da questão da inclusão do município. Do que o município já tem desenvolvido, qual 

é essa realidade, você viu que tem a lista com a identificação das pessoas com 

necessidade educacionais especiais isto já é um grande avanço, porque a gente já 

tem isso identificado já seria uma contribuição para o este diagnóstico, mas de que 

forma a SEDUC é envolvida nas escolas, como é esse trabalho dentro da ação 

social, da saúde e na própria educação? Acho que faria num único local o retrato de 

como é a situação de inclusão no município. Porque você teria no mesmo local, 

como é que está hoje, quais são os principais problemas, o que é que a gente pode 

está propondo pra sistematizar as ações futuras. Acho que até em nível de 

planejamento fica mais fácil pra que a gente consiga perceber planificado pra onde é 

que estamos caminhando. Como vai acontecer agora, Eliete vai trazer uma proposta 

da implantação de libras no sistema municipal, tem uma outra questão da 

adequação de prédios, a situação de infra-estrutura como é que isto vai ser 

desenvolvido? A questão da parte de recursos humanos, de profissional pra ta 

sendo trabalhado nesta área. Como é que isto vai ser?  

 Levantamento das pessoas com deficiência 

Pesquisadora (Vídeo89)  Desta relação aí vocês vão verificar exatamente 

quem são os alunos que deveriam esta na escola e não estão e por que. Enfim, a 

gente precisa fazer esse rastreamento todo. Quem está incluído ou não. Isto é um 

levantamento importantíssimo para a pesquisa e depois para o próprio município. 

Mara (Vídeo90)  Eu tinha uma tarefa em função desta lista. Que era 

exatamente, com as datas de nascimento, eu verificar quem tinha a idade escolar 

que esta no contexto e não esta no contexto, pra verificar quais são os 

impedimentos. Mas aí ficou faltando estas datas de nascimento na relação. 

Pesquisadora o ideal seria digitalizar e colocar no Moodle. Vocês acham 

que precisam de um tempo maior? Vamos fazer o seguinte, então? Vocês querem 

encontrar comigo na quinta feira? Eu fico com você e a gente tenta fechar isto.  Aí a 

gente passa esta lista pro Moodle e Mara vai ver quem são as pessoas que estão na 

faixa escolar e estão fora da escola. 

 Inserção de Libras 
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Pesquisadora (Vídeo91)  Nós já discutimos sobre esta questão da 

necessidade da inserção de libras aqui no município. Existe um número de surdos 

considerável e Eliete que se imbricou mais nesta questão, eu gostaria que você 

trouxesse uma proposta inicial para daí a gente discutir. Pode ser Eliete? Pra gente 

não começar a discutir do nada. Na próxima reunião você traz uma proposta inicial 

de como nós poderíamos, quais são as opções que nós temos, dentro da estrutura 

social que a gente vive aqui, como a gente pode já começar a desenvolver este 

planejamento.  

Sandra  Eri, inicialmente essa proposta, esse planejamento seria pra nós? 

Adriana  Não, pra rede. 

Eliete Ontem mesmo já foi colocada na conferência, vai ser um ponto de 

discussão. Porque uma das propostas que eu ousadamente fiz foi incluir libras no 

currículo da educação básica. 

Mara Vai ficar na parte do currículo, não do núcleo comum, vai ficar 

realmente na parte diversificada, então seria as eletivas, ela não deixa de ser 

obrigatória porque está na parte diversificada. Por isto que a gente não dá o nome 

de seletiva. No nosso caso a gente usa como diversificada.  É uma parte obrigatória, 

só não faz parte do núcleo comum. Inclusive é onde o município tem condição de 

exercitar sua autonomia curricular. 

Adriana  Então teria que fazer uma adequação na carga horária, pra poder 

fazer a inserção de libras. Porque essa inserção de libras, pelo menos pelo que eu 

entendi ontem com as discussões lá na conferência a partir daquele panorama que 

as meninas deram, é que ela entraria como uma segunda língua para os alunos que 

não possuem problema de surdez, não é isto? E como primeira língua para os 

alunos que tem a questão da surdez. Então na verdade seria mais uma língua 

desenvolvida na escola, porque já existe língua portuguesa, língua inglesa e traria a 

libras. Ela não seria do núcleo comum, seria do núcleo diversificado. 

Sandra É,  por que na verdade a libras para os surdos é a primeira língua. 

Adriana Mas precisa ser regulamentada no município. 

Pesquisadora Além desse modulo, a gente tem o modulo que a gente 

pode chamar de emergencial que vai ser o que? A formação de todos os surdos, já 
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que a gente tem toda relação, garantir que todos eles tenham acesso ao curso de 

libras, as famílias dos surdos, os professores e no caso do Espaço do Saber, da 

merendeira, do porteiro ate a diretora todos tem que saber libras.  

Fred Na realidade isto aí já é um top ideal, né? 

A plenária foi finalizada com a leitura dos pontos discutidos e o compromisso 

de dar andamento na regulamentação da inclusão de libras no currículo. 

3.5.1.8 Relato da oitava plenária 

Realizada na sala de reuniões da Câmara Municipal com 08 participantes, a 

pesquisadora e o orientador. 

 O lugar da tecnologia e a inclusão 

Orientador (Video98)  As tecnologias têm um grande potencial, mas 

também têm seus limites, não garante tudo, porque senão seria uma coisa absoluta, 

mas não é. É uma coisa relativa. A gente tem que partir dessa compreensão da 

tecnologia como algo que é relativo, tem uma função, mas não garante 

automaticamente nada. Cria as condições para que as coisas aconteçam. A partir 

daí tem o envolvimento, o compromisso, o esforço, o comprometimento, tem essa 

dimensão da gestão política. Mas, a gente tem que ter isso muito claro.   Por 

exemplo, em consequência e efeito do que esta sendo vivenciado por esse grupo, 

vamos agora conseguir conquistar que a Prefeitura estabeleça um curso de 

formação, que vai envolver 50 pessoas. Mesmo isto não garante que todas as 

pessoas saiam bem formadas. Porque o grau com que as pessoas se envolvem é 

diferente. Então, essas brechas sempre vão aparecer e são brechas que não 

dependem da coisa instrumental e tecnológica. São outros fatores, outras formas de 

encaminhamento, outras formas de compreensão que vão construindo o processo 

numa certa direção e sentido não a instrumentalidade que vai dar conta. É a 

negociação, é a correlação de forças, é o jogo do poder. Eu tive, assim, uma ligeira 

impressão que, no calor da euforia da qualidade do processo, todo mundo está 

apaixonado por ele.  Às vezes a gente cai numa coisa assim meio romântica “vamos 

consegui”, “vai ser tudo muito...” “Basta ter a tecnologia, basta disponibilizar os 

meios”. Não resolve. Isso é a ponta do iceberg.  Agora, o que a gente aprende com 

essas tecnologias dentro do que a gente está trazendo como tecnologia é mais 
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importante do que ter um suporte é você ter uma ação criativa, inventiva. Então, 

quando surge algum desafio novo, mesmo que eu não tenha o instrumento eu vou 

usar como instrumento a minha capacidade de mobilização, reflexão, para ali criar 

um novo, produzir um novo. Esse é o processo tecnológico, que ele possa ser 

traduzido numa ferramenta ou num equipamento e mera conseqüência, mas ele 

pode ser traduzido num processo organizacional, pode ser traduzido num processo 

reflexivo. Por que o sucesso e o êxito vão depender das pessoas agindo 

individualmente e agindo coletivamente. Esse é o espírito do processo. 

Orientador (Video99)  Outro problema que eu acho que é uma 

incompreensão ou ingenuidade nossa: achar que a pessoa é suficientemente 

incluída pelo fato dela antes não ter libras e agora ter, então está incluída. Não. A 

questão de inclusão e da exclusão passa também por uma dimensão subjetiva. Às 

vezes para a criança estar incluída ou não depende de usar isso ou aquilo, mas 

depende das pessoas gostarem dela como ela é. Então, ela se sente 

emocionalmente participando de tudo. Daí ela adquiri esse instrumento ou aquele é 

menos importante. Mas, se essa questão interior do sujeito não for trabalhada, ele 

pode ter duzentos artifícios, mas ele vai ter dificuldade de utilizar e mesmo que ele 

venha cognitivamente dar conta de como operar, ele pode subjetivamente não se 

sentir incluído. Inclusive, quando essas coisas já vêm com a marca da exclusão, 

porque vem com nomenclaturas que excluem, que estigmatizam, que reforçam 

modelos de estimatização e que fere o ser da pessoa. Então, essas coisas a gente 

precisa estar atento porque não é uma questão tecnológica no sentido instrumental. 

A questão da inclusão tem dimensões sutis que antecedem essa questão 

meramente operativa, cognitiva. 

Ana Regina  Mas, é por isto que eu digo que a inclusão, pra mim mesmo, 

ainda não existe.  

Eliete Foi isto que eu falei no chat que a questão da inclusão escolar 

perpassa pela inclusão social. Por que se ele não for aceito socialmente até no 

âmbito familiar, na escola isso não vai ter um resultado esperado. 

Orientador Então, o ponto que estava na pauta que a gente poderia 

aproveitar, é pensar a questão da exclusão a partir de determinadas nomenclaturas, 

que eu acho que até quando a gente usa querendo ajudar determinado nome para 

algumas tecnologias, a própria nominação já exclui. Porque você estigmatiza ou 
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reforça uma estigmatização que já antecede à chegada na escola. Mas eu queria 

que antes vocês falassem. Eu poderia, assim, mostrar amplamente como existe 

contradição.  

Antonio Carlos (Video109)  Nunca bateu na cabeça, nunca veio assim o 

sentimento, a forma como nós excluímos. A forma como nós excluímos até na 

nominação das coisas, a gente está excluindo pessoas iguais a nós. 

Pesquisadora  Pensando nisto, a gente poderia sim, propor encontros com 

a gestão, com todos os vereadores, com os secretários, a questão de sensibilizar, a 

ter outra postura. Por que hoje o que acontece. A gente precisa ter um discurso 

persuasivo para garantir algumas coisas 

Arnaud  Você está sendo bondosa. Você precisa lutar! 

Adriana  Pensando na organização para o próximo ano tem a elaboração 

do PPA, tem a concepção do PNE e tem a lei orçamentária. Então tudo isto o quanto 

antes se pudesse discutir seria melhor. 

 Levantamento das pessoas com deficiência de Madre de Deus X 

Equipe multidisciplinar. 

Pesquisadora (Video106)  Pessoal, nós estamos com um problema e 

precisamos resolver. Que é a questão do levantamento. Essa é uma ação que nós 

estamos fazendo desde que começamos, e ainda não conseguimos realmente 

produzir um material confiável e com os dados necessários que precisamos. Só pra 

você ter noção, hoje a gente está aqui com 301 pessoas cadastradas, que são 

dados que nós pegamos da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação e da 

Secretaria Social. Só que, com alguns problemas graves, por exemplo, nem todos 

têm a data de nascimento, nem todos têm diagnostico, não têm o nome completo, a 

gente precisa de telefone e ninguém tem aí, alguns endereços estão incompletos. 

Alguns diagnósticos diferentes. Então, assim, no encontro passado nós avaliamos, 

eu, Andreza, Mara e Adriana, que realmente vai ser necessário a criação da equipe 

multidisciplinar para diagnosticar. Só que a criação dessa equipe é uma coisa mais 

complexa, ela não é tão simples. Você precisa de neurologista, fonoaudiólogo já 

tem, psicólogo já tem. Mas isto necessita de todo um aparato administrativo. Porque 

envolveria a Secretaria de Saúde, envolveria a gestão do gabinete para definir, fazer 

a contratação do profissional e haver uma ação conjunta de todas as secretarias. 
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Pesquisadora (Video107)  Então, assim, tem o problema que as secretaria 

trabalham separadas. Não têm um sistema de gestão de informação, que é um 

problema sério hoje. A gente não vai se aprofundar nisto, por que não é nosso 

objeto, mas a gente precisa deixar claro para a prefeitura que ela precisa criar o seu 

sistema de informação. Porque queremos um levantamento simples e pequeno, e 

nós não temos. E existe uma dificuldade muito grande. 

Antonio Carlos  Inclusive eu tenho conhecimento que existe um estudo da 

Secretaria da Administração para informatizar todos os sistemas. 

Pesquisadora  Ainda tem outro problema, eu, Sandra, Leila, Cida e Ana 

Paula, nós ficamos 4 horas debruçadas tentando solucionar. Como resolver o nosso 

problema para dar confiabilidade a esse levantamento? O que foi que pensamos? 

Ver a possibilidade de dois agentes sociais, pegarmos esta relação e ir de casa em 

casa atualizar. Uma pessoa que a gente conversaria antes para chamar atenção 

sobre alguns itens de observações. 

Ana Regina Essa relação eu acho que é prioridade, porque muitos 

familiares levam os seus filhos, mas não tem o diagnostico, não sabem o que tem. É 

mais pelo aspecto que ele esta apresentando, mas não a comprovação. Eu digo 

pelo fato de Icáro. Icaro fez o cariótipo eu não levei logo ao médico que solicitou, ele 

disse “vai ficar aqui em aberto”, só após ele ver o exame ele disse: “agora posso 

atestar que Icaro tem síndrome de down.‟ Entendeu? Então muitas crianças estão 

neste mesmo papel 

Adriana  E assim, tem uma questão no que a gente está pensando com o 

objeto. O trabalho com as tecnologias assistivas. Se você não tem um diagnostico 

preciso como que você vai conseguir desenvolver ações específicas pra atender as 

necessidades daquelas pessoas? Você faz algo para a deficiência auditiva e ele um 

problema mental também. Isso vai impedir que ele utilize as tecnologias da forma 

que ele deveria. Eu entendo a preocupação do diagnostico neste ponto, de você 

conseguir oferecer pra aquele individuo realmente as ferramentas de qualidade para 

o que ele tem de limitação.  

../Videos_cronologica/Video107_Grupo_levantamento.mpg


 112 

3.5.1.9 Relato da nona plenária 

Realizada na plenária da Câmara Municipal com 08 participantes para ouvir o 

depoimento de uma pessoa com deficiência, a cadeirante Didi, professora, filha de 

Madre de Deus e participante do grupo de pesquisa. 

 Depoimento de uma pessoa com deficiência 

Didi (Vídeo110)  Eu gosto mais de sair andando, se tiver uma pessoa que 

me acompanhe, eu ando. Eu só não saio com ele assim em ladeira. Então vocês 

quando formarem essa equipe tem que ter uma pessoa preparada que trabalhe com 

a família. Porque de repente você manda um convite para o portador de deficiência, 

mas tem deficiente que só vem se alguém trouxer e pra ele (a família) trazer tem que 

está motivado.  Essa semana eu fui à casa de uma senhora de idade e ela se queixa 

que ela não consegue sair, que mora sozinha, eu disse “amanhã, oito horas eu 

venho aqui pra gente dá uma volta na orla, só um pedacinho pra senhora se distrair, 

ta certo?” ela disse “Venha que eu vou”. Quando eu cheguei, ela já estava com outra 

cabeça. Eu disse “O que foi que houve?” Ai! Minha filha falou que a senhora já anda 

empurrada por seu João e eu posso tropeçar e não tem quem me socorre. Então eu 

vivo assim, tentando motivar, não só o deficiente como a família. Eu já trabalhei 

nesta área. Graças a Deus tem muitos deficientes trabalhando aqui em Madre de 

Deus. Até nas festas eu servia guaraná, água, quer dizer, não era porque eu tivesse 

tanta precisão, era para mostrar a eles que a gente também pode. Se a gente quer a 

gente pode fazer.  

Didi (Vídeo112)  Nesta semana mesmo eu estava dizendo a minha filha 

“quero que você me ajude com a minha passagem que eu vou pro Rio Grande do 

Norte no mês que vem, passar seis dias lá”. Ela disse “Oh! minha mãe, a senhora 

esta procurando invenção, tá se cansando no ônibus.” eu disse “cansa e depois 

descansa” então é assim, têm muitos parentes que preferem que o deficiente se 

acomode. Eu em casa só mando fazer aquilo que eu não posso, e aquilo que eu 

posso fazer eu não peço. Às vezes, as pessoas vêm com ajudante pra mim eu digo 

não. Não é soberba não, é por que se eu deixar, eu vou cada vez mais piorando. 

Leila (Vídeo113)  Dona Didi tem limitações pra sua locomoção na cidade 

que a senhora já possa esta sinalizando pra gente? Por exemplo, como Eri falou: no 
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hospital, no posto de saúde, na escola, na biblioteca, na câmara de vereadores. 

Porque aí a senhora já vai sinalizar uma coisa prática. 

Didi  A prefeitura, ela coloca a rampa pra gente subir e descer, mas vem 

“meu senhor” e pára o seu carro em frente à rampa. Isto não tá certo. Eu canso de 

subir um batente alto porque tem carros. A gente não vai ao banco, por exemplo. No 

correio? No correio um dia desses foi uma guerra. Eu fiquei parada ali mandando 

eles procurarem onde estava o dono do caminhão pra tirar da frente da rampa pra 

eu passar e colocar a carta. Eu acho isto uma falta de respeito. 

Leila  E de consciência. Por que eu acho até que as pessoas não sabem 

que aquela rampa é utilizada para que o deficiente tenha acesso. 

Didi (Vídeo111)  Agora outra coisa também dentro da prefeitura. Não sei se 

já consertou. Estava usando o banheiro de portador de deficiência como depósito 

pra guardar as coisas. Aí quando a gente vai no banheiro não pode porque está 

cheio de negócios de serviços de limpeza. 

Eliete  Nas escolas também. 

Leila Eu já vi estas coisas acontecerem, é por desconhecimento da própria 

pessoa encarregada da limpeza. 

Didi (Video114)  Outra coisa, é telefone baixo. Orelhão baixo. Tem um 

portador de deficiência visual, colega meu que vem de Salvador, ele sempre salta na 

praça e quer ligar pra mim pra eu mandar alguém buscar ele e não pode, tem que 

pedir a alguém na rua. 

Didi Pois é, o que tenho pra dizer pra vocês é isso. A luta é grande, é 

árdua, mas não mete medo. É só ter coragem e seguir em frente. No projeto, no que 

eu puder ajudar. Eu e outros que já estamos na área, estamos aí. 

Esta plenária foi finalizada com esta palavra de apoio da Didi. 

3.5.2 Ambiente Virtual de Pesquisa (AVP) - Moodle 

3.5.2.1 Recortes das discussões do grupo participante, pesquisadora e 
orientador postadas e compartilhadas nos fóruns do AVP. 

3.5.2.1.1 Sobre Metodologia 

../Videos_cronologica/video111_Didi_Banheiros.mpg
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O desafio metodológico 
por Arnaud Soares Lima Jr - terça, 11 agosto 2009, 13:19 

  

Comentando a introdução de Erí, compreendo que numa dinâmica social, de 
desconstrução / reconstrução do conhecimento, a partir da realidade social e da 
participação efetiva dos sujeitos que a integram, tem como principal desafio a geração 
do conhecimento a partir da realidade, a partir da reflexão da realidade e das formas 
de participação que indicam a implicação dos sujeitos nela; ou seja, é importante que 
o grupo ao refletir sobre tudo o que está focado em seus interesses, gere 
conhecimento sobre estes objetos.  

Assim, é desafio metodológico, também e sobremodo, refletir e gerar compreensões 
autorais, consistentes, legítimas, sobre o método e sobre as possibilidades de traduzi -
lo de modo prático num processo coletivo, neste caso, de intervenção numa 
determinada expressão educativa, instituindo instrumentos de metodologia, isto é, de 
percepção, de tratamento, de compreensão e de explicação flexível da realidade. Em 
todos os momentos, busca-se romper com a mera assimilação, mesmo em se 
tratando da questão metodológica. Tudo que se faz é objeto de reflexão, de 
aprendizagem e de compreensão, que gera produção de conhecimento. 

Até breve, 

Arnaud 

 

Re: O que é pesquisa-Ação? 

por Eliete de Santana Rocha - sábado, 11 julho 2009, 20:06 

http://www.dogizainternet.com.br/user/view.php?id=108&course=3
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Eri 

A palavra “Pesquisa-ação” tem origem na psicologia social de Kurt Lewin, se constitui 

em uma metodologia que se orienta para problemas sociais. A participação coletiva e 

cooperativa e a intervenção são marcas da pesquisa-ação. É também considerada um ato 

político, uma proposta de atuação transformadora pela intervenção de ordem micro 

política na experiência social. 

Segundo Renè Barbier, esse tipo de pesquisa requer engajamento dos pesquisadores em 

vários níveis: psicoafetivo, histórico-existencial, estrutural-profissional. 

Há vários tipos de pesquisa-ação: de diagnóstico, participante, empírica, experimental.  

Segundo Michel Thiolent, a pesquisa-ação possui as seguintes características: 

 Pesquisa social empírica concebida e realizada em estreita associação com uma 
ação ou resolução de um problema coletivo  

 Envolvimento cooperativo entre pesquisadores e participantes representantes da 
situação/problema  

 Pesquisadores têm papel ativo no equacionamento dos problemas, organização, 
acompanhamento e avaliação das ações. 

 Definição de uma ação a ser desenvolvida, identificação de seus agentes, objetivos e 
obstáculos. 

 Experimentação em situação real: variáveis não são isoláveis: ação interfere no que 
está sendo observado  

 Interpretações da realidade observada a partir de ações transformadoras produtos 
de deliberação  

 Pesquisa participativa (variante): estabelece relações comunicativas com as pessoas 
ou grupos da situação investigada. Pesquisadores participam do contexto 
investigado, identificam-se com valores e comportamentos. Melhor aceitação.  

A flexibilidade é outro aspecto da pesquisa-ação. 

A pesquisa-ação é um método qualitativo de desenvolver uma pesquisa.  

 

 

Re: O que caracteriza uma pesquisa qualitativa? 

por Jocimara Mesquita Silva Pereira - domingo, 19 julho 2009, 06:56 

  

Olá Pessoal, 

Das leituras do material postado sobre pesquisa qualitativa e quantitativa fica claro que 
o pesquisador deve manter-se antenado com as amplas possibilidades que ambas as 
formas de pesquisar permitem. Segundo Antonio Raimundo dos Santos (2002) 
"compreender que lidar com a problematização, a solução e a resposta às necessidades 
que ainda perduram, sejam porque simplesmente as questões não foram respondidas , 
sejam porque ainda não foram suficientemente trabalhadas é o desafio daqueles que 

http://www.dogizainternet.com.br/user/view.php?id=151&course=3
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compreendem ter necessidade de ofertar um novo dado à humanidade", essa ação não 
pode esbarrar em concepções que excluem a utilização de todas as ferramentas 
disponíveis que permitem  partir das respostas comuns, já dominadas, para a busca do 
novo, do ignorado, com intenção e método. Considerando os estudos do Mês. José Luis 
Neves - FEA-USP, nas pesquisas qualitativas  observa-se as seguintes características: 
o ambiente natural é a fonte direta de dados e o pesquisador é o instrumento 
fundamental; tem caráter descritivo e  o significado que as pessoas dão às coisas e à 
sua vida são a preocupação do investigador. O IBOPE considera que as pesquisas 
quantitativas  são mais adequadas para apurar opiniões e atitudes explícitas e 
conscientes dos entrevistados, pois utilizam instrumentos estruturados (questionários). 
Devem ser representativas de um determinado universo de modo que seus dados 
possam ser generalizados e projetados para aquele universo. Seu objetivo é mensurar e 
permitir o teste de hipóteses, já que os resultados são mais concretos e, 
conseqüentemente, menos passíveis de erros de interpretação. Em muitos casos geram 
índices que podem ser comparados ao longo do tempo, permitindo traçar um histórico 
da informação. 

Um abraço 

Mara 

 

3.5.2.1.2 Sala de Saúde 

 

Re: Relatório - Sala de Saúde 
por Jaciara Almeida Ribeiro de Carvalho - quarta, 8 julho 2009, 20:16 

  

Olá! Não posso me conter quando o tema é DA (Deficiência Auditiva). 

Não sei se porque as coisas aconteceram de forma natural para João Ubaldo e hoje ele 
utiliza as duas linguas: oral e libras (partindo da necessidade dele). Quando João 
Ubaldo começou aprender libras houve uma preocupação por parte do 
acompanhamento (Fonoaudiológico da UNEB) em que o mesmo deixasse de usar a 
oralidade como forma de comunicação, contudo, como mãe fiquei atenta a este fato e 
sempre que João usava a libras dentro de casa eu pedia a ele para falar o que 
significava, mesmo quando eu sabia o que ele queria me dizer. 

Infelizmente algumas mães reforçam a forma errada como os filhos pequenos falam, 
isso me referindo de modo geral, o que muitas vezes prejudica o desenvolvimento oral 
da criança. 

Penso que as duas formas de linguagem - oral e libras - podem andar juntas. 

 

 

Re: Relatório - Sala de Saúde 
por Jocimara Mesquita Silva Pereira - sexta, 3 julho 2009, 08:51 

  

Olá Leila, 

http://www.dogizainternet.com.br/user/view.php?id=150&course=3
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Nesse processo de chegada no grupo li o seu relatório e fiz algumas análises que ora 
registro: A ação de professores e pedagogos nessa empreitada potencializa a brevidade 
das intervenções preventivas  e curativas, visto que, devido a precocidade da idade 
escolar, muitas vezes, assim como os problemas de visão, é cada vez mais comum o 
educador ser o 1º a perceber os problemas nas crianças e disparar os alertas que 
conduzem à investigação familiar e médica. A questão da falta de acesso é algo que é 
crônico no nosso país, muitas vezes detemos tecnologia de ponta, mas só disponível 
para uns poucos. Em Madre de Deus identificamos uma tentativa de promover o acesso 
às melhorias e novidades de atendimento a todos. Na área educacional o SURDO tem 
tido acesso, seja qual for a sua condição sócio financeira a uma escola especializada 
com equipe multidisciplinar (professores de diversas áreas, psicólogo, fonoaudiólogo, 
terapeuta ocupacional, etc.) e na escola regular a inclusão se dá, ainda com alguns 
problemas, que estamos em vias de  resolução, mas já contamos com intérpretes nas 
turmas em que estão concentrados esses alunos, visando evitar as classes 
multisseriadas, permitindo a progressão normal, tanto quanto para os alunos que não 
enfrentam esse problema. Como a surdez não é uma deficiência de fácil diagnóstico 
desde a mais tenra idade, e necessário principalmente à família  e aos educadores 
atenção e sensibilidade para, no cotidiano, observar as alterações auditivas 
perceptíveis com vistas a providenciar os encaminhamentos de atenção ao problema o 
mais cedo possível.  

Quanto ao Bilingüismo, no cotidiano escolar já temos sentido um movimento dos 
alunos(não surdos) solicitando a inserção do conhecimento para estes. Como esse 
movimento surgiu na escola onde atualmente promovemos a inclusão, fica claro que a 
presença dos surdos na escola já tem produzido frutos. O que antes era um problema 
de quem é surdo e de sua família está passando a ser um problema de todos e com 
indicações de todos para facilitar esse convívio. Outro aspecto interessante é que hoje 
já vemos um contingente grande  de professores buscando se apropriar desse 
conhecimento, visto que ter o aluno surdo na sala sem que possa promover a 
comunicação  e a troca de experiências não mais atende a ninguém. Tem sido um 
processo lento, mais fascinante. Um abraço. 

3.5.2.1.3 Quanto à inclusão de Libras e formação dos professores  

II Congresso Nacional de Surdez 
por Eri Santana - quinta, 4 junho 2009, 14:14 

  

No II congresso Nacional de Surdez os temas de inclusão dos surdos foram divididos 
em duas áreas: Saúde e Educação 

Na questão de Educação tivemos:  

1. A linguagem dos surdos (L1) como língua primeira 
2. O currículo no processo de Inclusão 
3. As potencialidades da Internet 
4. O que é uma escola inclusiva... etc. 

Na questão de Saúde vou deixar para a fonoaudióloga Leila que acompanhou as 
palestras desta área. 

E daqui pergunto: Temos problemas de surdez na realidade de Madre de Deus? quais 
os problemas hoje? Que alternativas teríamos para iniciar o processo de inclusão nas 

http://www.dogizainternet.com.br/user/view.php?id=3&course=3
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escolas de Madre de Deus? 

Vamos lá pessoal!!!! 

Editar | Apagar | Responder 

 

Re: II Congresso Nacional de Surdez 
por Eliete de Santana Rocha - sábado, 20 junho 2009, 09:32 

É perceptível a importância da inclusão na reabilitação de pessoas com necessidade 
de Atendimento Especial Especializado- AEE, principalmente no caso do surdo. O 
número de alunos matriculados na Escola Espaço do Saber tem aumentado 
significativamente, percebo, ainda, uma mobilização nas famílias para matricular as 
pessoas com surdez nas escolas. Infelizmente o município ainda não tem infra-
estrutura adequada para receber todo o contingente. 
 
É um sinal positivo verificar, que mesmo de forma tímida, os resultados do investimento 
no segmento da Educação Especial e da Escola "Inclusiva" já incidem na socialização 
desse indivíduos antes reclusos. A participação crescente de pessoas surdas nas 
escolas garantirá maiores incentivo econômico e políticas públicas voltadas para 
melhoria na infra-estrutura para atender cada vez mais qualitativamente esses 
cidadãos. 
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Re: II Congresso Nacional de Surdez 
por Leila P. G. Mazarakis – quarta, 24 junho 2009, 16:59 

Olá Eliete! 

Li seu comentário a respeito da aquisição da LIBRAS como algo ainda 
experimental na Educação. Tendo formação e experiência terapêutica com 
proposta Bilingüista, digo-lhe que há uma distinção visível da família que 
participa da aprendizagem da língua dos sinais... A forma que contribui 
decisivamente no desenvolvimento global da criança com surdez.  

É sempre importante não perdermos de vista os PADRÕES DE NORMALIDADE 
do desenvolvimento infantil. Desta maneira, a mediação de quaisquer que 
sejam os desvios (patologias como a Surdez, as diversas Síndromes ou 
Paralisia Cerebral) torna-se mais efetiva. 

Acho que poderíamos discutir os processos de aprendizagem e aquisição de 
linguagem. Que acha? Poderíamos fazer um mini seminário entre nós sobre 
esses temas. 
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Re: II Congresso Nacional de Surdez 
por Jaciara Almeida Ribeiro de Carvalho - sábado, 27 junho 2009, 10:06 

Sim! De todas as modalidades de deficiência a incidência de surdez é maior, contudo é 
preciso levar em conta que há níveis de surdez. Por  exemplo João Ubaldo (14 anos), 
meu filho possui de 30 a 70% de deficiência auditiva. Ele é protetizado e tem o domínio 
da oralidade e de Libras. A linguagem dos sinais como 1ª língua é algo bem pertinente, 
contudo há de se observar que não adianta apenas o surdo aprender libras sem que as 
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pessoas ao seu redor aprendam essa língua. Madre de Deus iniciou o seu processo de 
inclusão já algum tempo, entretanto os professores ainda necessitam estar preparados 
para receber essas crianças, assim como a unidade escolar e todos inseridos nela.  
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Re: II Congresso Nacional de Surdez 
por Eri Santana - quinta, 2 julho 2009, 16:27 

Ok, Eliete... então penso que deveríamos já começar a esquematizar como 
desenvolver um projeto de implantação de LIBRAS nas escolas municipais de Madre 
de Deus, que já é uma ação do PDE (?)  

Estou fazendo esta colocação depois de ler também os argumentos de Leila e Jaciara.  

Podemos partir do ponto de prioridade que conversamos anteriormente, que seriam os 
surdos, duas escolas: uma do fundamental I e outra do fundamental II e as famílias. 
Depois aos poucos estaríamos abrangendo para toda a comunidade a partir dos órgãos 
públicos.  Esta foi a idéia inicial no nosso diálogo oral que estou colocando à mesa 
para discussão.  

Onde começamos? ... 

Alguém mais tem alguma sugestão? 

Ah! estou anexando na nossa biblioteca virtual o levantamento de todos os deficientes 
com idade, endereço e tipo de deficiência fornecido pela nossa querida Paula. Acredito 
que a partir destes dados poderemos fazer um levantamento mais rigoroso das nossas 
necessidades, inclusive o planejamento para o curso de LIBRAS. 

Abraços, 

Erí 
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3.5.2.1.4 Quanto ao processo de inclusão 

Re: Processo de inclusão, o que precisamos saber? 

por Jocimara Mesquita Silva Pereira - domingo, 21 junho 2009, 23:09 

Oi Turma, 

Não tive a oportunidade de participar do colóquio, entretanto tive o privilégio de 
conhecer, por um breve período, a Itália e é notório o grau de desenvolvimento 
daquela sociedade. Quiçá possamos daqui a bem pouco tempo desfrutar da mesma 
condição de desenvolvimento que eles desfrutam e possamos com passos firmes e 
largos alcançar na área da inclusão o mesmo padrão. Tem uma questão, que foi alvo 
de destaque na análise de Eri que considero prioritário para nossa caminhada: o 
desenvolvimento da rede família/escola/movimentos sociais/estado, visto  ter a 
compreensão que as mudanças se apresentam e principalmente se consolidam a 
partir de demandas que exigem ser atendidas a partir de um sem número de atores e 
pressões exercidas a muitas mãos. Outro aspecto de muita relevância é o papel da 
família, não só como provedora das necessidades, mas principalmente como 
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catalizadora da emoção, das ações de defesa, reinvindicadora e presente durante todo 
o processo de inserção social do PNE em todos os âmbitos da sociedade. Em Madre 
de Deus eu observo uma evolução dessa família que antes ocultava os seus entes, e 
hoje saem em busca de qualidade de vida para estes, se propondo a compreender a 
presença desse ser que possui uma necessidade de atenção especial na sua vida, 
não como uma maldição mas como a possibilidade de demonstrar o quanto é bom 
lidar com o ser humano, seja ele em que condição for. Gostaria de propor uma 
discussão mais concreta sobre essa questão de resgatar o papel da família, sempre 
que ouço essa expressão sinto que estamos falando de algo que alguém vai fazer, 
mas que não sei exatamente quem. Quem é o responsável por isso numa sociedade 
que prima pela falta de sensibilidade? Em que cada vez mais cedo as famílias se 
formam sem muita estrutura e maturidade? Uma sociedade em que as razões para a 
desintegração familiar se estabelecem por motivos cada vez mais banais? Como 
resposta à essas e outras perguntas que possam se apresentar o que podemos dizer? 
Seria legal também inserir materiais que ilustrem experiências exitosas na questão da 
formação dos professores e técnicos que estão nas escolas e que precisam estar 
preparados para essa turma de cidadãos que chegam às escolas, que por enquanto 
ainda se defrontam com profissionais como eu, que tiveram essa lacuna na sua 
formação acadêmica. 

Bom percebo que ainda temos uma longa jornada... que bom que já começamos. 
Tchau, pessoal. 
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Re: Processo de inclusão, o que precisamos saber? 

por Eliete de Santana Rocha - domingo, 28 junho 2009, 10:34 

Mara 

Li seu texto mais de uma vez e está a ressoar em minha cabeça o conceito de 
família. Quando falamos em família em que pensamos??  
 
A partir da realidade de Madre de Deus, pois é onde trabalhamos e também vivo boa 
parte do tempo, por isso conhecemos bem, qual condição muitas "famílias" têm de 
cuidar de suas crianças e adolescentes? Não estou querendo dizer que a escola 
deva assumir um papel de onipotência, a estrutura da escola atual não nos permite 
tal aventura. Nem mesmo conseguimos dar conta do que seria nosso dever, na 
verdade chego a pensar que nem mesmo sabemos qual é nosso papel atualmente 
enquanto profissional da área de educação. 
 
Mas se pensarmos na escola como espaço para preparar o indivíduo para o convívio 
social munido de conhecimento e experiências científicas, culturais e sociais que 
permita uma socialização eficaz já seria uma grande conquista, considerando os 
problemas que enfrentamos no contexto escolar nas últimas décadas. Será possível 
conceber a escola com esse papel da forma como a escola recebe esses seres 
vindos de suas "famílias" e com o atual currículo desenvolvido na formação do 
profissional de educação?? E tantas outras variantes. 
 
Há muito para refletir! 

Mostrar principal | Editar | Interromper | Apagar | Responder 

 

http://www.dogizainternet.com.br/mod/forum/discuss.php?d=61#p322
http://www.dogizainternet.com.br/mod/forum/post.php?edit=324
http://www.dogizainternet.com.br/mod/forum/post.php?prune=324
http://www.dogizainternet.com.br/mod/forum/post.php?delete=324
http://www.dogizainternet.com.br/mod/forum/post.php?reply=324
http://www.dogizainternet.com.br/user/view.php?id=122&course=3
http://www.dogizainternet.com.br/mod/forum/discuss.php?d=61#p324
http://www.dogizainternet.com.br/mod/forum/post.php?edit=335
http://www.dogizainternet.com.br/mod/forum/post.php?prune=335
http://www.dogizainternet.com.br/mod/forum/post.php?delete=335
http://www.dogizainternet.com.br/mod/forum/post.php?reply=335


 121 

 

 

Re: Processo de inclusão, o que precisamos saber? 

por Jaciara Almeida Ribeiro de Carvalho - segunda, 6 julho 2009, 22:35 

Precisamos saber que é necessário a preparação do profissional ou dos profissionais 
que trabalham nas unidades de ensino com os portadores de deficiencia, visto que é 
a falta de informação que inviabiliza todo o processo educativo. Felizmente no Brasil 
as ações acontecem de forma inversa, primeiro se inclui para só depois se preocupar 
com a formação dos professores e daqueles que atuam na área educacional.  

Traçando uma linha do tempo relacionada à inclusão dos Portadores de 
Necessidades Especiais Educacionais pode-se encontrar no século XVII as noções 
de respeito à deficiência ligada ao misticismo e ao ocultismo. A falta de conhecimento 
sobre as deficiências em muito contribuiu para que os Portadores de Necessidades 
Especiais Educacionais, por “serem diferentes” fossem marginalizados.Conforme 
estudos feitos, observa-se que os grandes estudiosos desta causa, registram de 
forma clara como os PNE eram tratados, a exemplo de AMIRALIAN (1986), a 
sociedade agia distintamente com os PNE, conforme o tipo de excepcionalidade 
apresentada: os psicóticos e epilépticos eram considerados possuídos pelo demônio; 
alguns estados de transe eram aceitos como possessão divina, e os cegos eram 
reverenciados como videntes, profetas e adivinhos.  

Diante das informações acima não devemos descartar o histórico dos PNE. A 
inclusão da educação de deficientes, da educação dos excepcionais ou da educação 
especial na política educacional brasileira vem ocorrer somente no final do século 
XX.  

Para ABRAMOWICZ (1997), A escola não pode tudo, mas pode mais. Pode acolher 
as diferenças. É possível fazer uma pedagogia que não tenha medo da estranheza, 
do diferente, do outro. A aprendizagem é destoante e heterogênea. Aprendemos 
coisas diferentes daquelas que nos ensinam, em tempos distintos, (...) mas a 
aprendizagem ocorre, sempre. Precisamos de uma pedagogia que seja uma nova 
forma de se relacionar com o conhecimento, com os alunos, com seus pais, com a 
comunidade, com os fracassos (com o fim deles), e que produza outros tipos 
humanos, menos dóceis e disciplinados. O direito da pessoa à educação é 
resguardado pela política nacional de educação independente de gênero, etnia, idade 
ou classe social. O acesso à escola extrapola o ato da matrícula e implica 
apropriação do saber e das oportunidades educacionais oferecidas à totalidade dos 
alunos com vistas a atingir as finalidades da educação, a despeito da diversidade na 
população escolar. A escola que se espera para o século XXI tem compromisso não 
só apenas com a produção e a difusão do saber culturalmente construído, mas com a 
formação do cidadão crítico participativo e criativo para fazer face às demandas cada 
vez mais complexas da sociedade moderna. Contudo sabe-se que este é um grande 
desafio para atender à expectativa da democratização da educação em nosso país e 
as aspirações daqueles que almejam o seu desenvolvimento e progresso.  
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3.5.2.2 Recortes das discussões do grupo participante, pesquisadora e 
orientador postadas e compartilhadas nos Chats do AVP. 

3.5.2.2.1 Quanto à metodologia 

DoGizaInternet  
/ ► TecAssist  
/ ► Chats  

/ ► Sessões de chat Terça, 1 setembro 2009, 19:59 --> terça, 1 setembro 2009, 22:26 

 

20:02 Eri: O que você achou do texto? 

 

20:04 Eliete: interessante, a proposta é ousada e atrativa,  vamos a pensar numa real 
possibilidade de intervenção social 

 

20:04 Eri: e como vc compara o que estamos fazendo com as características da PAI? 

 

20:05 Eliete: tudo seria muito novo se já não  tivéssemos vivendo essa experiência no 
projeto 

 

20:06 Eliete: é isso, vivenciamos a proposta no projeto, todavia só a partir da leitura 
pude dimensionar o poder dessa ação 

 

20:06 Eri: O que vc está vivenciando no grupo que vc vê na leitura? quais as 
características? 

 

20:08 Eliete: agora compreendo a importância de termos no grupo representantes de 
diversos segmentos, somos uma mecanismo de várias pernas, assim nossa ação 
poderá ter maiores chances de efetivação  

 

20:11 Eri: "A complexidade exigirá, também aprofundamento do assunto por meio de 
observações sobre situações reais e levando em conta varias perspectivas" 

 

20:11 Eliete: e o mais importante partimos de uma necessidade, há reflexão e a  ão 
surgiu de uma demanda no município 

 

20:14 Eri: como vc explicaria Pesquisa_Ação Integral? 

 

20:17 Eliete: é uma metodologia ou pedagogia como diz o autor que tem por finalidade 
promover mudanças e melhorias para o social 

 

20:17 Eliete: a partir de ações concretas permeadas por diálogos 

 

20:24 Eliete: outro ponto bastante interessante nesse método é a valorização do 
discurso espontâneo, isso não exclui o valor científico, contudo abre espaço para o 
discurso do cotidiano tão importante quanto o instrumento científico 

 

20:26 Eliete: Essa possibilidade de mesclar, de agrupar diálogos e trazer a discussão o 
saber comum com respaldo no conhecimento científico enriquece a pesquisa 

 

20:29 Eliete: a PAI tem por finalidade a mudança, essa mudança requer ação e discurso 

http://www.dogizainternet.com.br/
http://www.dogizainternet.com.br/course/view.php?id=3
http://www.dogizainternet.com.br/mod/chat/index.php?id=3
http://www.dogizainternet.com.br/mod/chat/report.php?id=186


 123 

e começa com uma ação concreta dos envolvidos, você considera que já houve uma 
mudança no grupo, podemos dizer que já houve uma ação concreta? E qual foi essa 
ação? 

 

20:30 Leila: Mas eu acho q houve 

 

20:31 Eri: no processo de PAI tem também um outro elemento que é a formação e 
benefícios para todos que participam da pesquisa 

 

20:35 Eri: a inclusão como um todo não é possível acontecer só no espaço escola 

 

20:36 Eri: por isto que nosso grupo se compõe de vários olhares 

20:36 Leila: Acho q a inclusão social é conseqüência 

 

20:38 Leila: Pois mesmo com diferentes focos o objeto é o indivíduo 

 

20:38 Eri: pessoas críticas, pessoas com conhecimento, 

 

20:38 Eliete: pense, a escola não dará conta disso, será necessário que a família 
participe que a comunidade se desnude dos pré-conceitos, essa ação é social  

3.5.2.2.2 Quanto à inclusão 

DoGizaInternet  

/ ► TecAssist  

/ ► Sessões de chat 

Quinta, 5 novembro 2009, 21:23 --> quinta, 5 novembro 2009, 23:23 

 

21:28 Eri: Depois de ler o texto de Mel que idéia vcs formaram sobre o conceito de inclusão? 

 

21:29 Eliete: se é garantido na CF o direito a educação básica por que ainda nos deparamos 

com o descaso para com a educação dos PNEE? 

 

21:30 Eliete: quero mesmo é compreender esse processo que se arrasta, pelo que pude 

perceber, desde o tempo do império 

 

21:32 Eri: Perceberam que segundo Mel "Inclusão" está diretamente ligado com a mudança 

cultural? 

 

21:33 Andreza: Adorei o texto, fala numa visão clara sobre a inclusão.... e principalmente 

sobre a ampla visão que devemos ter sobre a inclusão... que existes barreias tanto para os 

PNEE, quanto as outras diversidades (etnia, raça, etc...) 

 

21:34 Eliete: sim e, especialmente, que cada país, cada cultura compreende a inclusão a partir 

de um contexto próprio 

 

21:34 Andreza: acho q é por ai Eri... é necessário uma mudança cultural, para que a inclusão 

(na sua totalidade) ocorra da melhor maneira. 
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21:37 Eri: Trazendo para a nossa realidade, temos que tomar cuidado para que nossas ações 

não fiquem apenas dentro do nosso grupo 

 

21:39 Eri: temos que desenvolver ações que façam a comunidade ter atitudes inclusivas 

 

21:39 Eliete: Um dos pontos que ficou claro para mim é o cuidado em não supervalorizar as 

diferenças , para não cairmos no pecado de causarmos também uma segregação 

 

21:39 Eliete: o que seriam essas ações inclusivas, Eri?? 

 

21:39 Eliete: um trabalho de educação preventiva? 

 

21:39 Daniela Cristina: supervalorizar diferenças é ressaltar a desigualdade 

 

21:40 Eri: Por exemplo....Vamos promover curso de libras 

 

21:40 Eliete: como por exemplo a utilização adequada das vias de acesso e estacionamentos, 

respeitando o acesso aos cadeirantes? 

 

21:41 Eri: mas se as pessoas não tiverem uma mudança na concepção de inclusão 

 

21:41 Eliete: fosse que eu tentei dizer, Dane, precisamos tomar cuidado com isso, 

principalmente na escola e na família 

 

21:41 Eri: estas ações terão pouco efeito 

 

21:41 Andreza: acho que provavelmente seria uma mudança cultural.. que os temas de 

inclusão sejam tratados dentro do contexto escolar (não apenas PNEE), sendo esta uma das 

primeiras ações.. 

 

21:41 Eliete: falar em curso de libras me dá dor de cabeça, esse curso já deveria estar 

acontecendo 

 

21:43 Andreza: creio q o curso para a comunidade seria um passo importante para favorecer 

um inclusão adequada, que respeita o individuo surdo. 

 

21:43 Eliete: quanto mais lei, mas descubro o quanto faz de conta nesse nossa país, quanto 

mais vou ao espaço do saber masi angustiada fico com a situação da educação para os surdos 

 

21:44 Eri: A autora coloca que inclusão é uma questão de princípios! o que vcx acham? 

 

21:46 Daniela Cristina: pq uma pessoa q já absorveu desde sempre uma concepção errônea de 

inclusão, 

 

21:47 Daniela Cristina: terá maiores dificuldades em adquirir novos valores acerca disso 

 

21:47 Andreza: numa visão mais ampla de inclusão isso deveria ocorrer sim... não só apenas 

no contexto escolar 
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21:48 Eri: isto, tem também que acontecer no contexto da família, da comunidade 

 

21:48 Daniela Cristina: é, isso deve ocorrer em todo o cotidiano do individuo 

 

21:49 Andreza: isso.... não podemos deixar apenas para ser tratado na escola.. 

 

21:50 Eliete: quando for despertado o sentimento de responsabilidade pelos grupos de PNEE 

por toda comunidade as políticas públicas terão um alcance maior e mais efetividade 

 

21:50 Eri: quando falamos educacionais, estamos querendo dizer todas as relações 

educacionais e entendemos que elas acontecem não só na escola , mas em todos os ambientes 

 

21:53 Eri: apesar de tratarmos dos alunos entendemos que eles são alunos, filhos, sujeitos de 

uma sociedade 

 

21:53 Eri: portanto a relação educacional dele se dá de diversas formas 

 

21:53 Andreza: assim vc me complica...inicialmente seria necessário pensar na inclusão no 

âmbito social..... respeitando o sujeito na sua totalidade 

 

21:54 Daniela Cristina: mas eu entendo como um todo, no meio social 

 

21:54 Eri: ë possível separar? 

 

21:55 Eliete: essa é uma grande dúvida, inclusão educacional precede a inclusão social? 

 

21:56 Eliete: creio que os alunos que se aventuram a frequentar a escola regular do forma 

como esta  estrutura hoje se colocam na posição de cobaias da sociedade 

 

21:57 Andreza: acho q não da para separar Eliete.... as dificuldades de inclusões já se 

distanciaram muito da nossa realidade... acho q estas ações devem ocorre de maneira 

integrada 

 

21:59 Andreza: Meu "medo" é este..... o q esta acontecendo é a inclusão pq esta na lei.... e não 

uma inclusão Consciente que respeita o sujeito 

 

21:59 Daniela Cristina: tb acho. os PNEE devem sim integrar-se no meio social 

 

21:59 Eliete: caramba, para mim já é difícil perceber o processo de fora, fico pensando nos 

danos que,sem dúvida, ocorrerão em muitos desses aventureiros na escola regular por conta 

de nosso amadorismo profissional e político 

 

22:00 Eliete: esse é o ponto, Andreza, o respeito ao direito garantido em lei, o respeito ao ser 

enquanto pessoa também e não apenas enquanto cidadão 

 

22:00 Daniela Cristina: em escolas regulares, por exemplo, acredito q os alunos deixem de 

encarar com preconceito as dificuldades de alguns colegas  
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22:00 Eri: Levantou um bom assunto Andreza..."Leis" 

 

22:01 Daniela Cristina: deixá-los próximos é um bom caminho 

 

22:01 Eri: só a mudança nas leis não resolve o problema 

 

22:02 Eliete: leis é o que bem sabemos redigir e aprovar, mas... na prática eles deixam de 

existir 

 

22:02 Eri: mas já nos dá a possibilidade de começar 

 

22:03 Andreza: o que preocupa é uma educação escolar de qualidade.... a lei nao diz como 

isso pode acontecer... ex: adaptação curricular, avaliação, etc.. 

 

22:03 Eliete: as leis já garantem muito desde a república , A Escola Nova já enfatizava estudo 

das características individuais, propunha um ensino adequado e especializado e o diagnósticos 

das inteligências 

 

22:09 Andreza: poderíamos adotar debates, conferencias, dinâmicas sobre o tema da inclusão 

nas escolas... Inclusão no seu aspecto mais amplo... Não só apenas para os PNEE 

 

22:10 Eliete: além disso é de extrema urgência que os profissionais sejam capacitados para a  

diversidade 

 

22:11 Eliete: além de conteúdos formais, nossos colegas precisam de conhecimento que os 

ajude a lidar com o emocional 

 

22:13 Andreza: sim mais....o tema inclusão (na ampla visão) para todos..... Desde o porteiro, a 

merendeira, o professor, os alunos... Toda a comunidade escolar 

 

22:13 Eliete: não há mais tempo para nada em 2009, isso considerando também outros fatores 

administrativos 

 

22:14 Eliete: se não for algo abrangente, não funcionará, isso é sabido 

 

22:16 Eliete: há muito o que eu gostaria de realizar antes das aulas iniciarem mas infelizmente 

o calendário está apertado e os 200 dias letivos não podem ser comprometidos na teoria 

porque na prática nada funciona como deveria 

 

22:18 Eliete: é de extrema importância que os diretores e coordenadores se sensibilizem para 

essa necessidade 

 

22:19 Eri: estamos discutindo uma forma de trabalhar a questão da conscientização de toda a 

comunidade 

 

22:19 Eri: com práticas inclusivas 
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22:20 Eliete: sugiro inclusive que seja proposto uma reunião com os coordenadores de área 

das unidades que atendem fundamental II para que eles possam levar essa discussão durante 

os AC 

 

22:20 Leila: é uma questão complexa realmente, como sempre dizemos. Pois mesmo o acesso 

aos prédios públicos nem sempre é possível 

 

22:21 Leila: qm dirá a inclusão, que não é sinônimo de integração 

 

22:21 Eliete: poderemos inclusive propor nas reuniões que a discussão seja levada para sala 

de aula e se promova uma discussão mais ampla 

 

22:22 Eliete: talvez um fórum entre os alunos 

 

22:22 Eri: e dentro disto desenvolvermos várias atividades, congressos, fórum 

 

22:22 Eliete: creio que envolvendo os alunos temos mais chance de sensibilizar os pais 

 

22:23 Daniela Cristina: o ideal é começar a incutir essa idéia nos filhos primeiramente 

 

22:24 Leila: Meninas, as crianças pequenas são ótimos terrenos a trabalhar. O ensino infantil 

não pode ser deixado de lado. 

 

22:24 Andreza: acho que temos que utilizar todos os caminhos... priorizando toodos 

 

22:24 Eliete: imaginem uma discussão sobre inclusão com os surdos participando e os colegas 

interagindo em libras, é o nirvana 

 

22:25 Eri: Soro sugeriu fazermos encontro com todo o legislativo e autoridades ? 

 

22:26 Eri: Marta está no grupo para nos ajudar! 

 

22:26 Leila: Não creio que seja tão complicado 

 

22:26 Eri: ela é de educação infantil 

 

22:26 Leila: Acho até mais efetivo a longo prazo e Eri tem a sugestão certa : Marta 

 

22:27 Eliete: para fazermos um trabalho com a educação infantil precisamos de uma estrutura 

diferente 

 

22:27 Leila: Mas acho que o período é propenso a intervenções produtivas em tds os sentidos 

 

22:28 Andreza: sim... podemos fazer intervenções lúdicas 

 

22:28 Eliete: as necessidades são outras: e o investimento muito mais complexo 

 

22:29 Andreza: baseadas nas realidades das dificuldades e habilidades da inclusão 



 128 

 

22:30 Leila: Não sou pedagoga, mas nas intervenções terapêuticas, a precocidade auxilia em 

qualquer patologia 

 

22:30 Leila: E vc gera uma sociedade de futuros cidadãos conscientes e abertos a verdadeira 

inclusão 

 

22:31 Eliete: Como diz Mamara, no infantil será um investimento preventivo enquanto que no 

fundamental será curativo 

 

22:31 Eri: inclusive a vivência com outras crianças desde cedo 

 

22:32 Eliete: eles convivem muito bem com as diferenças, são crueis muitas vezes mas se 

ajustam 

 

22:32 Andreza: dependendo da deficiência... é isso ai que vai ocorrer.. 

 

22:32 Eri: mas ela vai acontecer de verdade se nós trabalharmos agora com as crianças 

 

23:04 Eliete: não tenho grandes esperanças quando percebo que não fatores mais importantes 

que o bem estar da comunidade 

 

3.5.2.2.3 Quanto à Tecnologia X Tecnologia Assistiva 

Você está aqui 

DoGizaInternet  

/ ► TecAssist  

/ ► Sessões de chat  

  

Quinta, 13 agosto 2009, 20:15 --> quinta, 13 agosto 2009, 22:49 

 

21:08 Leila: Arnaud, vc provocou uma pequena reflexão sobre TA 

 

21:08 Leila: Questionou a respeito do termo Assistiva 

 

21:08 Leila: Li uma boa parte do seu artigo 

 

21:09 Arnaud: e, então? 

 

21:09 Leila: E acho que entendo o termo assitivo como redondante diante das sua 

conceitualização de tecnologia 

 

21:09 Leila: Afinal, qq tecnol. é assitiva, ou não? 

 

21:10 Arnaud: eu acho, pq toda tecnologia, no seu aspecto instrumental, é assistiva, assiste, 

instrumentaliza 

 

http://www.dogizainternet.com.br/
http://www.dogizainternet.com.br/course/view.php?id=3
http://www.dogizainternet.com.br/mod/chat/report.php?id=186
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21:10 Leila: Entendo assim tb 

 

21:10 Eri: é... mas nem sempre ela é acessível 

 

21:10 Arnaud: alem disso, penso que usar esse termo no contexto das PNEE é 

descriminatório, pq 

 

21:11 Leila: E pq não utilizar o termo: TA para Tecnol. Adaptadas? 

 

21:11 Eri: acredito que quando foi incorporado o termo assistiva estava trazendo a idéia de 

acessibilidade 

 

21:11 Jocimara: Eri para ser assistiva necessariamente ela precisa ser assessivel a todos? 

 

21:11 Arnaud: qdo usamos instrumentos tecnológico noutros contextos/situações, elas são 

denominadas por suas funções, e não pelas pessoas ou segmentos sociais que irão usá-las 

 

21:12 Eri: Ela é assistiva por natureza, mas nem sempre acessível 

 

21:14 Eri: Lembremos também que este termo "assistivas" é importado 

 

21:15 Eliete: foi minha primeira ação, buscar a origem da palavra 

 

21:18 Arnaud: como exemplificava, os óculos são chamado assim porque tem função ligada à 

visão, mas ninguém diz óculos para pessoas milpes, e assim sucessivamente. Sou do parecer q 

nesse contexto deveríamos criar tb novas etimologias, para tb nesse nível evitar a 

discriminação.  

 

21:19 Arnaud: acho q tem um problema conceitual, porque traz subjacente, bem no 

subterraneo, um certo preconceito e inferiorização  

 

21:21 Eri: é por isto que eu opto por tecnologias acessíveis, é menos preconceituoso 

 

21:21 Eri: e a acessibilidade independe do situação do sujeito 

 

21:21 Eliete: isso quer dizer que nem toda tecnologia é acessível? 

 

21:22 Eliete: isso quer dizer que necessariamente teremos que nomear as tecnologias 

direcionada dos PNEE? 

 

21:23 Eri: claro, nem toda tecnologia esta sendo materializada de forma acessível 

 

21:23 Leila: tem muita gente no próprio grupo de estudo q não vê o pc como acessível 

 

21:24 Jocimara: O fato de preconceito que você se refere Arnaud será que não por conta do 

imaginário humano que tende a pensar na tecnologia como um possibilidade concreta de o 

homem estar sendo de alguma forma desumanizado? 
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21:28 Arnaud: entao, vejam que tecnologia de comunicação, tem a ver com o processo de 

comunicação, as tecnologias da informação, com o processamento de dados, quadro de giz 

com a exposição de texto para muitos leitores ao mesmo tempo - com a escrita 

 

21:30 Arnaud: assim por diante. Observem que nao ha subcategorização, nem classificação no 

ambito dos instrumentos tecnologicos. Logo, classificar como "assistivas" demarca que sao 

para pessoa "especiais", por terem alguma necessidade. Mas, isto não é logico, é ideológico, 

pq todos temos alguma necessidade, nem por isso somos especiais, entao 

 

21:31 Arnaud: ha uma discriminação, porque as TA foram pensadas pelos "normais", 

hegemonicos socialmente, para os "especiais" 

 

21:32 Arnaud: acessibilidade tb eh predicativo de toda tecnologia, e tb eh uma questão social, 

nao depende so da tecnologia ou da disponibilidade da tecnologia, mas da política e da 

forma/qualidade do uso 

 

21:34 Arnaud: enfim, tem um lado q depende dos criadores/desenvolvedores de tecnologias 

encontrarem nomes mais ligados à função do objeto, e cabe pensar inclusão, acessibilidade, 

formação de modo mais amplo, envolvendo outros aspectos, como as ideologias, as logicas 

operativas, as políticas e principalmente a cultura, pois é ela que sorrateiramente entremeia o 

preconceito, sem as pessoas se darem conta 

 

21:35 Daniela Cristina: as lógicas operacionais a q vc refere seriam as lógicas de 

programação? 

 

21:35 Jocimara: Concordo com você Arnaud por que percebo a questão do acesso às 

tecnologias como uma questão que está intimamente ligada à vontade seja política, seja 

pessoal. Existem pessoas que se fecham para as tecnologias por mera questão de temor.  

 

21:36 Jaciara: Concordo plenamente com vc Arnaud. Tudo é muito maravilhoso, porém 

quando se vai para pratica é tudo muito diferente daquilo ao qual se idealizou. 

 

21:36 Eliete: e utilizam inúmeras desculpas para se esquivas da mudança também, Mara 

 

21:42 Leila: Então... Lendo o texto de Arnaud, alguns termos ficaram martelando em minha 

mente. 

 

21:42 Leila: A questão tecnológica, a meu ver, para além do mero aspecto material e 

instrumental, 

 

21:43 Leila: Neste trecho, Arnaud fala sobre a "significação" q a tecnologia confere ao 

contexto social q vivemos 

 

21:44 Leila: E achei interessante tb comentar o trecho que se refere a "introjeções" 

 

21:45 Leila: Pois justifica e muito o temor que ainda há entre professores (leia-se humanos) às 

máquinas e tecnologias 

 

21:45 Leila: Pois é rela que ainda aparente haver uma "disputa" entre o valor do humano em 
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oposição ao tecnológico 

 

21:47 Leila: Desta forma, Eu gostaria que o Prof. Arnaud falasse um pouco mais a respeito do 

SIMBÒLICO, INTROJEÇÔES E SIGNIFICADOS neste contexto 

 

21:49 Arnaud: inicialmente, no nível de compreensão que ja alcançamos aqui, ja poderíamos 

inverter para ser mais preciso e dizer que os contextos sociais, humanos, significam os 

instrumentos tecnológicos e as tecnologias, e que isso nao se faz sem o que ha no contexto 

cultural onde estes elementos tecnológico se encontram e foram produzidos 

 

21:50 Arnaud: logo, seu significado é criado/produzido por nós, por isso traz sempre uma 

dimensão ideológica, política e de poder, é inevitável 

 

21:51 Jaciara: O acesso aos recursos oferecidos pela sociedade, pela cultura, escola, 

tecnologias, etc., influenciam determinantemente nos processos de aprendizagem da pessoa. 

Mas a limitação do indivíduo, quando portador de deficiência, tende a tornar-se uma barreira 

a este aprendizado. 

 

21:51 Arnaud: tecnologia, para ser bem básico e bem primário, no sentido de irmos ao 

fundamento da coisa, em todas as suas expressões históricas 

 

21:51 Arnaud: refere-se ao logus da teckné = tecno + logia, o que isto quer dizer? 

 

21:52 Arnaud: logus: palavra, razão, lógica de acontecimento, modo de agir, de acontecer 

 

21:52 Arnaud: teckne: criação do pensamento na pratica humana física e mental 

 

21:54 Arnaud: tecnologia, portanto, refere-se a todas as forma de expressão histórica deste 

principio humano de funcionamento pratico, ligado a ação, a produção física e material e a 

criação mental, e as relações entre o mental e o fisico, envolvendo tanto o particular do 

individuo, quanto o coletivo, o social, pq isto deriva da condição do ser humano, somos assim 

 

21:56 Arnaud: daí podemos compreender que tecnologia tem um aspecto material, simult, 

instrumental, mas também mental, cultural e simultânea, não que tudo isso denpende do 

sentido ou dos sentidos que conferimos a tais processos, não podendo ser diferente, mais uma 

vez, por causa de nossa  imultâ condição => somos materiais e simbólicos simultânea e 

inseparavelmente 

 

21:57 Arnaud: esta é a base, a gênese, de todas as expressões que a "tecnologia", ou a ação 

criativa , do ser humano, na história, na civilização, com todas as implicações de poder aí 

implicita 

 

21:58 Arnaud: para ser mais claro ainda, nosso corpo e nossa linguagem sao nossas tecknes 

primordiais, tudo o mais decorre disso e atualiza isso 

 

21:59 Arnaud: nos somos simbólicos, precisamos da linguagem e de uma instancia onde 

operamos sentidos e significados para poder existir, ate mesmo para perceber, nominar e 

classificar, e operar, aquilo que chamamos de realidade física 
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21:59 Arnaud: então, so podemos ter tecnologia no plano simbólico 

 

22:00 Arnaud: isso implica que temos que ser responsáveis pelos usos, valores, sentidos, 

formas que lhe conferimos 

 

22:01 Arnaud: não podemos nos ausentar, e todos nos, pelo simples fato de sermos humano, 

temos algo a dizer e pensar, propor sobre a coisa tecnológica, pq ela não nos  é estranha, mas 

constitutiva 

 

22:03 Arnaud: queria exemplificar assim: se alguém produz um instrumento para quem não 

enxerga poder trabalhar com o tato, ao invés de chamar tecnologia "x" para cegos, poderia 

denominá-la por sua função, tecnologia tátil, ou coisa que o valha, pq qdo não ha 

discriminação, esta é a logica de denominação, de nomenclatura utiizada 

 

22:04 Jocimara: Leila, imagino que o receio que as pessoas tendem a ter em relação às 

máquinas têm a ver com o eterno receio de nos desumanizarmos.Não podemos nos esquecer 

que quando pensamos em tecnologia, pelo menos para mim, o conceito mais forte ainda é a 

máquina. Com certeza as ponderações de Dr. Arnaud e o que temos lido amplia bastante esse 

conceito, mais ainda assim prepondera a questão da máquina. 

 

22:06 Arnaud: Mas, maquina so se refere a suportes materias, instrumentos materiais a partir 

da sociedade insdustrial, por uma questao ideologia. Na origem, maquina vem de 

maquinação, engenhosidade da mente, que maquina coisas, que cria coisas, que inventa  

 

22:07 Arnaud: entao, por tras, precisamos desconfiar da ideologia q restringe o sentido, para 

atender a determinados interesses hegemonicos 

 

22:07 Antonio Carlos: Parte deste preconceito de parte da sociedade vem da formaçào 

cultural, que um dia as máquinas substituiriam o homens. 

 

22:07 Eliete: O problema que vemos a tecnologia apenas como máquinas e desconhecimento 

esta enquanto valor simbólico como disse Arnaud, na medida que compreender a tecnologia 

como produto de desejo humano e percebermos as maquinas como representação desse 

desejo, atribuiremos novos valores ao tecnológico 

 

22:07 Leila: Achei muito legal a idéia do computador ser quase uma personificação do 

abstrato a serviço do "abstrato".Um mecanismo em favor das idéias e com função simbólica 

 

22:08 Daniela Cristina: exatamente..tecnologia é muito mais do que máquinas..é muito mais 

vasto 

 

22:09 Eri: e a resistência está exatamente aí, uma não compreensão do conceito tecnologia, 

nos fazer temê-la achando que vão nos substituir 

 

22:10 Arnaud: como o sentido que atribuimos, deriva de uma operação cognitiva, por isso 

simbólica, é que podemos atribuir ampliando ou restringindo sentidos diferenciados, 

conforme interesses distintos - simbólico mais uma vez. 

 

22:11 Jaciara: As novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) vêm se tornando, 
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importantes instrumentos de nossa cultura e, sua utilização, um meio concreto de inclusão e 

interação no mundo (LEVY, 1999). 

 

22:11 Leila: Era a respeito da Tecnologia ser usada como meio abstrato, não mais como único 

objetivo produtivo material tangível 

 

22:12 Sandra Maria: A máquina trás esta visão através dos tempos de substituição mas 

tenhamos de convir que independente de toda tecnologia a máquina humana no todo jamais 

será substituída 

 

22:12 Leila: Vc usou o termo Tecnologia Proposicional 

 

22:15 Arnaud: veja, é pq qdo um suporte aparece em algum contexto social, isso corresponde 

apenas à ponta do ice berg, pois, ela é fruto de um processo de trabalho, um processo 

produtivo, que contem em seu âmbito uma divisão social do trabalho, baseada numa 

correlação de forças entre outros. Assim, jamais uma tecnologia se limita apenas ao aspecto 

instrumental-fisico, ela eh constitutivamente abstrata, simbólica, social, mesmo porque, este 

processamento todo implica uma tomada de consciência que se revela tb como produção de 

conhecimento específico sobre esse processo de criação/produção de tecnologia 

 

22:17 Arnaud: proposicional porque, em conseqüência, implica propor, e alteração do 

proposto, tudo q é proposicional é de natureza dinâmica e depende de quem cria, da razão de 

ser do proponente 

 

 

22:18 Arnaud: por outro lado, isso eh bom, porque o significado nao esta preso, fiaxado, 

inalateravel, pode evoluir, mudar, eh flexivel, e nao pode ser descontextualizado, este é o 

sentido de proposicional na matemática e na logica filosofica 

 

22:18 Arnaud: foi a base utilizada pera a criação do computador, da primeira maquina 

computavel 

 

22:19 Leila: Pois a matemática nem sempre é privilegiada como uma lggem 

 

22:20 Leila: Senti que vc explicou bem minhas questões Aranud, obrigada 

 

22:21 Arnaud: incrivel: podemos dizer que tudo isso é uma maquinação humana, uma teckne, 

pq tanto a matematica, os computadores, as tecnologias, imitam o funcionamento de nossa 

mente, nosso pensar é que é proposicional, pois operamos as bases simbólicas da cultura, 

atraves da linguagem, mas de modo singular, colocando nela o modo de ser de cada um, por 

isso ninguém eh igaual, ninguem fala do mesmo jeito, apesar de usarmos uma base cultural 

comum 

 

 

22:26 Eliete: No que diz respeito à concepção de currículo na modernidade, você diz que as 

qualidades intrínsecas do objeto são desqualificadas priorizando sempre o valor quantitativo, 

privilegia-se o objeto do conhecimento e descuida-se do sujeito do conhecimento. Isso é 

facilmente observável nas escolas. Diante da constatação de que a escola cristalizou sua 

abordagem do conhecimento qual seria os caminhos para que esta instituição não ande na 
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contramão das novas concepções? Diante de tantas transformações e transmutações como tem 

se processado as mudanças nos currículos nas universidades? 

 

22:27 Arnaud: acho que o problema não esta nele, no currículo, mas em nos, no modo como 

lidamos com ele 

 

22:27 Eliete: e você precisa se concentrar para responder aos questionamentos embora 

estejamos ansioso por respostas 

 

22:27 Arnaud: porque, afinal, o currículo somos nos mesmos, e nao "ele, um ente abstrato, 

independente de nos e de nossa ação 

 

22:28 Eliete: mas como fazer a mudança no homem sem antes mudar os modelos que nos 

programam? 

 

22:28 Arnaud: isto para termos uma ação proposicional ou tecnológica, no sentido lato do 

termo, em relação ao currículo 

 

22:28 Eliete: vejo o currículo, tal como está efetivado hoje, como programadores 

 

22:30 Arnaud: mas, se nos mudamos, as coisas com as quais nos relacionamos tb mudam, em 

decorrencia. e para sermos ativos, criativos, tecnologicoa, eh bom que nao existam respostas 

prontas, temos que encontrar nossas respostas, uteis para nossa realidade, para nosso contexto 

 

22:31 Arnaud: nem uma verdade escondida em algum lugar, bastando apenas encontra-la e 

aplica-la... temos q construí-la com responsabilidade, engajamento social e implicação pessoal 

 

22:32 Eliete: concordo, por isso acho necessário que as instituições responsáveis por parte de 

nossa formação saibam como nos preparar para a desconstrução 

 

22:33 Arnaud: pois é, se eu quisesse brincar, invertendo e provocando-nos a cerca de nosso 

preconceito, podereia dizer q temos necessidades especiais quanto à nossa atuação curricular. 

Ninguem iria apostar de ser chamado assim... ta vendo, TA sao preconceituosas, ahahahah 

 

22:33 Eliete: e são mesmo, percebi isso quando refleti sobre sua provocação 

 

22:34 Arnaud: nao sabemos criar, queremos respostas prontas pra nossas deficiencias, kkkkk 

 

22:35 Eliete: talvez porque até para ser criativa deva ser necessário alguns estímulos que 

infelizmente nos foram negados 

 

22:35 Arnaud: acho q chegando a essa compreensão, ja fizemos muito hj, outra ação sera lutar 

por isso, pois temos uma cultura q exclui, marginaliza e estigmatiza a diferença 

 

22:35 Eliete: ou ainda não nos apropriemos deses mecanismos por inúmeras variantes 

 

22:36 Eliete: sinto isso na pele naquele nimúsculo unioverso chamado Madre de Deus 
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22:36 Arnaud: vamos aproveitar e avaliar rapidinho nosso encontro 

 

22:37 Antonio Carlos: Muito gratificante principalmente pela possibilidade de encararmos as 

tecnologias com visão diferente. 

 

22:38 Eliete: para primeiro encontro foi bastante válido, precisamos rever o horário e talvez 

uma sexta fosse mais adequado 

 

22:38 Eri: O tema foi muito bem discutido, acredito que a partir de agora o grupo possa olhar 

a tecnologia com uma nova visão, como colocou Soró 

 

22:39 Eliete: poderíamos marcar um chat para 2 ou três questionamentos apenas 

 

22:39 Antonio Carlos: nos dias atuais não podemos conceber educação sem o inter-

relacionamento tecnológico. que haja  

 

22:40 Jaciara: Para mim é sempre bom adquirir conhecimentos, contudo, achei a linguagem 

inicial muito técnica apesar das explicações. Não se preocupe dentre em pouco estarei mais 

familiarizada, assim como os demais. 

 

22:40 Arnaud: concordo com eliete e se a discussão levantar muitas inquietações, poderemos 

organizar um eventozinho, com poucas sessões e um tempo maior para as reflexões  

 

22:42 Eri: Pessoal, gostaria de agradecer a todos pela participação,  

 

3.5.3 Pesquisa de Campo - Censo das pessoas com deficiência em Madre de 
Deus 

Para o levantamento destes dados foi construído um questionário base 

(Apêndice B), e a partir dele, a participante autóctone desenvolve um diálogo com o 

total de 235 entrevistados. Ele foi realizada em duas fases. A primeira foi uma coleta 

dos dados registrados nas Secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social 

considerando o registro de todas as pessoas com deficiência no município no 

período de fevereiro de 2009 a dezembro de 2009. Após a depuração dos dados 

pelos representantes das secretarias que participaram da pesquisa, foi gerado um 

documento com 301 pessoas, que mantivemos em sigilo por conter dados 

confidenciais. Porém, esse compêndio mostrou muitas fragilidades (Vídeo69; 70; 90; 

107)  e o grupo decidiu ir a campo com uma ficha e verificar todos os dados, que se 

constituiu da segunda fase.  Desta fase confirmamos 235 pessoas com deficiência 

no município de Madre de Deus em janeiro de 2010. Os dados foram modelados 

pelo sistema questionário phpESP disponível no Moodle que nos devolveu na forma 

dos gráficos abaixo apresentados. 

../DVD%2001/Video69_Grupo_Levantamento1.mpg
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1° Parâmetro  

1. Está em idade escolar? (3 -18) 

Resposta Média Total 

Não 
respondeu 

  1% 2 

Sim   15% 36 

Não   84% 197 

 

Total   100% 235/235 

2° Parâmetro 

2. Freqüenta escola? (independente da idade) 

Resposta Média Total 

Sim   18% 42 

Já concluiu   7% 17 

Abandonou   57% 133 

Nunca   18% 43 

 

Total   100% 235/235 

3° Parâmetro 

3. Recebe algum serviço de assistência? 

Resposta Média Total 

Não 
respondeu 

  4% 9 

Não   16% 38 

SEDUC   21% 50 

SEDES   3% 7 

SESAU   77% 181 

 

 

4° Parâmetro 

4. Recebe algum tipo de benefício financeiro? 

Resposta Média Total 
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Não respondeu   6% 13 

Não   41% 97 

Família Cidadã   8% 19 

Bolsa Família   9% 21 

Aposentadoria   23% 55 

Benefícios do INSS   16% 38 

Outros   2% 5 

5° Parâmetro 

5.  Participa de alguma atividade social? 

Resposta Média Total 

Não 

respondeu 
  1% 3 

Não   66% 154 

Igreja   30% 70 

Movimentos 

culturais 
  0% 1 

Esporte   0% 1 

Outros   3% 6 

 

Total   100% 235/235 

6° Parâmetro 

6. Qual a sua necessidade especial? 

Resposta Média Total 

Não respondeu   5% 11 

Auditiva parcial   8% 18 

Auditiva total   11% 27 

Visual parcial   5% 12 

Visual total   2% 5 

Mental   28% 66 

Motora   37% 86 

Múltiplas   2% 5 

Síndrome de Down   5% 11 

Autista   2% 4 



138 

7° Parâmetro 

7. Se é Surdo, sabe LIBRAS? 

Resposta Média Total 

Sim   8% 18 

Não   11% 27 

 

Total   19% 45/235 

 

8.  Se é surdo, quer aprender LIBRAS? 

Resposta Média Total 

Sim   12% 29 

Não   7% 16 

 

Total   19% 45/235 

8°  Parâmetro 

9.  Tem acesso a alguma tecnologia? 

Resposta Média Total 

Não   69% 161 

Casa   22% 51 

Escola   3% 8 

Ong´s   0% 1 

Lan House   8% 19 

Outros   1% 3 

 

10.  Tem acesso a internet? 

Resposta Média Total 

Não   69% 162 

Casa   21% 49 

Escola   3% 8 

Lan House   9% 20 

Outros   1% 3 

 

9° Parâmetro 
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 Valor 

Relativo 
% 

População Total72
 20.509 100 

População com deficiência 235 1,15
73

 

População de 0 – 17 anos com deficiência 30 12,77
74

 

População de 18 – 24 anos com deficiência 23 9,79
75

 

População acima de 25 anos76 182 81,57
77

 

 

 

                                                 
72

 População de Madre de Deus. Censo fornecido pela Secretaria de Saúde pelo cadastro de famílias em 2010. 

Ofício n° 059/2010 em 17/11/2010. 
73

 Em relação à população total 
74

 Em relação à população com deficiência 
75

 Idem 
76

 Dado inserido a partir da conclusão matemática: População de deficientes – (população de 0 – 17 anos + 

população de 18 – 24 anos) 
77

 Em relação à população com deficiência 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

A questão de João enquanto deficiente auditivo, João Ubaldo, é meu filho e 
está fazendo 14 anos hoje. Descobrir que ele tinha deficiência quando ele 
tinha 4 anos e meio. E foi aí que partir pra luta. Hoje João chega, conversa, 
faz cartinha pra namorada, ele é ouvinte protetizado. Ele tem um caminho 
que depende muito de quem está por traz dele. Eu acredito que se eu não 
tivesse feito o trabalho que eu fiz com João ele não estaria no patamar que 
ele esta. Acho que a família esta por traz. (Informação verbal)

78
 

Essa análise de pesquisa tem um caráter descritivo e analítico. No 

primeiro caso, visa descrever sumariamente aspectos da condição social e 

econômica, participação, frequência e permanência escolar das pessoas com 

deficiência, com destaque para o uso das TA e ações dos órgãos públicos no 

processo de inclusão. Em segundo lugar, a análise desse conjunto descritivo 

consistirá da reflexão sobre os dados coletados com as bases teórico-

metodológicas formalizadas na pesquisa, com vistas, a contribuir com as ações e 

estratégias, para a efetivação de práticas consistentes, instrumentalizadas 

cientificamente e com compromisso social na proposta de inclusão da pessoa 

com deficiência nas escolas públicas comuns de Madre de Deus, resultando 

numa intervenção na realidade, que foi objeto da pesquisa, de acordo com os 

fins da PAI. 

Destaque-se ainda que estes dados e análises consideram fundamentais 

as reflexões e contribuições do grupo de participantes nas plenárias, nos fóruns 

e nos chats e das pessoas com deficiência a quem se dedicou todo o processo, 

de modo que, se manteve uma opção qualitativa e social no método de análise 

(Vídeo16) tornando esse momento avaliativo um Estudo Focal79. 

Em termos de estratégia, a análise consistirá da relação entre as 

estatísticas apresentadas no levantamento de campo e os objetivos da pesquisa, 

entre as reflexões do grupo participante nas plenárias que traduzem a realidade 

contextual e as bases conceituais do processo, e as discussões nos fóruns e 

chats. 

O último momento compreenderá as proposições recomendadas, com 

base nas análises, para iniciar o processo de intervenção nos problemas e ao 

                                                 
78

 Fala de Jaciara , participante da equipe de pesquisa. 
79

 No estudo focal leva-se em consideração todas as contribuições dos partícipes do projeto, bem como suas 

reflexões e sugestões para o aprimoramento do processo. Neste sentido toma-se o projeto pelos sujeitos e não por 

sua mera formalização. 

../Videos_cronologica/Video16_Arnaud2_Termo_Contextual.mpg
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mesmo tempo retro-alimentar. As proposições se caracterizam em imediato 

prazo, curto prazo, médio prazo e longo prazo. As proposições caracterizadas 

como imediato e curto prazo, se iniciaram no decorrer da pesquisa criando uma 

imbricação entre a pesquisa e as ações realizadas. Acontecimento esperado, 

visto que, na PAI, pesquisa e ação acontecem simultaneamente gerando o vai e 

vem e a imprevisibilidade do processo. As proposições de médio e longo prazo 

são recomendações que serão reavaliadas a partir dos resultados das ações já 

executadas, podendo ou não sofrer modificações ao longo dos próximos dois 

anos. Essas recomendações também vão gerar uma carta de intenções do 

município com acréscimos de objetivos, metas e outros aspectos práticos e 

instrumentais que se fizerem necessários para manutenção da qualidade e 

eficácia de todas as estratégias recomendadas.  

4.1 Primeiro Parâmetro X Plenárias X Fundamentação X Fóruns X Chats 

O primeiro parâmetro apresenta o universo de 15% das pessoas com 

deficiência que estão em idade escolar e que segundo a LDB, preferencialmente, 

deveriam está matriculadas nas escolas comuns. Cruzando com as matriculas 

realizadas no município em 2010 (Tabela2) verificamos que 29 dos prováveis 36 

alunos com deficiência e na faixa de 3 a 18 anos, se matricularam na escola comum. 

O que nos mostra um déficit de 07 alunos.  Porém, a partir desta informação, não 

pudemos identificar o motivo deste déficit (Vídeo199; 200).  Entretanto, sabemos 

que alguns elementos discutidos nas plenárias retratam as possíveis dificuldades 

que geram o déficit (Vídeo201) e não foram visualizadas na pesquisa de campo. 

Analisamos as falas das participantes Mara (Vídeo80 e 87) e Leila (Vídeo 87 e 89) e 

Marta (Vídeo80) sobre a situação real do município e as discussões no fórum 

(Processo de Inclusão, o que precisamos fazer?) 

Podemos levantar nessas falas problemas como falta de formação de 

professores e auxiliares de classe para receber alunos com comprometimento motor, 

e falta de novas práticas pedagógicas que possam garantir a esses alunos participar 

do processo de ensino e aprendizagem no espaço escolar, pois não há um 

conhecimento de como tratar as questões pedagógicas a partir das diferentes 

formas de percepção e de aprendizagem dos alunos com deficiência, incluindo-se 

aqui a questão da avaliação. Percebe-se também que as escolas não estão 

../../../Dados%20de%20aplicativos/Microsoft/Word/Defesa_Final_3.doc#O Espaço Escola
../DVD%2003/Video199_CartaIntençao_Eri_Plenaria.mpg
../DVD%2003/Video200_CartaIntençao_Eri_Plenaria.mpg
../DVD%2003/Video201_CartaIntençao_Eri_Plenaria.mpg
../Videos_cronologica/Video80_MartaXMara_CurriculoAvaliação.mpg
../Videos_cronologica/Video87_Grupo_EstudoCaso2.mpg
../Videos_cronologica/Video89_Grupo_Levantamento1.mpg
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preparadas para receber alunos com deficiência mais severa e que precisam de 

atendimento individualizado. O Governo Federal anda não contemplou o município 

com o programa AEE. 

Nas discussões no fórum, também foram levantados problemas que mantém 

os alunos com deficiência fora da escola comum: a falta da participação familiar e a 

necessidade do desenvolvimento da rede família X escola X movimentos sociais X 

Estado para promover a inclusão e permanência desses sujeitos nas escolas. Para 

Jaciara (Fórum “processo de Inclusão, o que precisamos saber?) “O acesso à escola 

extrapola o ato da matrícula e implica a apropriação do saber e das oportunidades 

educacionais...a despeito da diversidade na população escolar”. Essa colocação 

mostra a necessidade de intervenção nas barreiras que fazem com que os alunos 

com deficiência se matriculem nas escolas comuns e após um período, desistam. 

Também, na fala de Mara (Vídeo87), há uma consciência de que é preciso 

ações de intervenção para que as escolas possam receber todos os alunos, e não 

há uma acomodação com a situação atual. Assim, com base nesta análise e os 

dados coletados, levantamos algumas proposições de intervenção para esse 

primeiro parâmetro: 

Médio prazo: 

1. Verificar o porquê, alunos com deficiência não estão matriculados nas 

escolas comuns, visitando as famílias; 

2. Realizar um levantamento dos problemas citados pelas escolas 

comuns como alegação para não receber os alunos com deficiência; 

Médio e Longo prazo 

3. Desenvolver ou adquirir, no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de 

Tecnologias Assistivas de Madre de Deus, TA que possam ajudar os 

alunos e a escola a promover o processo de inclusão dos alunos com 

deficiência nas escolas comuns.  

4.2 Segundo Parâmetro X Plenárias X Fundamentação X Fóruns X Chats 

No segundo parâmetro avaliamos a frequência dos alunos com deficiência na 

modalidade de ensino básico. No primeiro item, 18% do total das pessoas com 

deficiência do município frequentam a escola. Cruzando esta informação com as 

../../../Dados%20de%20aplicativos/Microsoft/Word/Defesa_Final_3.doc#L_8742_LOAS_CPIV_SÇI_ART_21
../Videos_cronologica/Video87_Grupo_EstudoCaso2.mpg
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matrículas efetuadas nas escolas (Tabela2) verificamos uma diferença de 16 alunos 

entre o número efetivamente matriculado (58) e o total que disseram freqüentar a 

escola (42) na pesquisa. Esta diferença pode ser atribuída a alunos que evadiram.  

Do universo das pessoas com deficiência que chegaram à escola apenas 7% 

conseguiram concluir o ensino básico. O percentual de abandono de 57% é um dado 

que indica que a evasão entre estes alunos está em patamares alarmantes, visto 

que, a média de evasão geral no município é de aproximadamente 13,7%. Esta 

estatística é o ponto crítico deste parâmetro, pois, nas estatísticas do MEC há um 

avanço de 640% dos alunos com deficiência matriculados nas escolas comuns entre 

1998 e 2006 (Gráfico 1). Porém, como já salientamos, esse percentual não leva em 

consideração a permanência desses alunos nas escolas e a qualidade do ensino. 

Essa questão é discutida pelo grupo e questionada pela participante Marta (Vídeo79 

e 80) quando quer saber como a aprendizagem das crianças com deficiência será 

avaliada.  

A ponderação de Marta é para identificar quais são os aspectos que deverão 

sobressair na avaliação desses alunos. Sociais ou pedagógicos? Em sendo 

pedagógicos que gradação de conhecimentos cognitivos devem ser considerados? 

Como delimitar esta avaliação? Entendemos que responder a estas questões 

preparará o corpo docente e técnico das escolas para melhorar a qualidade do 

ensino oferecido aos alunos com deficiência. A essa ponderação a participante Mara 

(Vídeo80) sinaliza a importância de verificar o currículo escolar para atender às 

demandas dos alunos. 

A professora Luciene (Vídeo14) fala da integração e inserção dos alunos com 

deficiência e o aumento das matrículas na rede pública, enfatizando que inclusão é 

muito mais que inserção, e para tanto, é necessário que haja atenção às condições 

físicas e materiais e a formação do professor.  

Nessas falas percebemos como as escolas ainda estão sem orientação e sem 

estrutura para lidar com os alunos com deficiência no quesito de formação 

pedagógica e avaliação, o que leva à evasão. Os alunos ficam abandonados e 

mantidos na mesma série durante anos. Ana Regina (Vídeo79), mãe de Ícaro, 

adolescente com síndrome de down, deixa claro que ela quer para o filho tudo que a 

escola oferece para todas as crianças, não apenas a inserção social. 
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Outro item importante neste parâmetro é o percentual das pessoas com 

deficiência que nunca foram à escola (18%). Verificamos que 88% possuem idade 

acima de 50 anos. Um retrato do descaso dos órgãos públicos nas décadas 

passadas e um aumento da participação destes sujeitos nas escolas, como 

resultado das novas políticas públicas do governo. A fala de Mara (Vídeo32) nos 

mostra com mais clareza essa situação quando ela pontua o final da LBA como um 

marco para que o poder público se responsabilizasse por estes cidadãos. As 

universidades eram silenciosas, a gestão pública era silenciosa e achava que fazia 

um favor grande passando um pequeno recurso, criando uma estrutura mínima e 

assim, estava cumprindo o seu papel. Trazer esse sujeito para a instituição foi algo 

que trouxe o discurso para a sociedade e essa perspectiva acabou revelando uma 

fotografia extremamente negligente do poder público em relação a esses cidadãos, 

em relação a essas famílias. Assim, com base nessa análise e os dados coletados, 

levantamos algumas proposições de intervenção para esee segundo parâmetro: 

Curto prazo 

1. Criar uma equipe multidisciplinar para atuar no ambiente da escola, 

definindo as potencialidades dos alunos com deficiência;  

Médio prazo 

1. Fazer um estudo contextual da escola para verificar as causas da 

evasão dos alunos com deficiência;  

2. Definir critérios de avaliação para os alunos com deficiência. Podendo 

utilizar as potencialidades das TA; 

Longo prazo 

3. Analisar e adequar currículo escolar de forma a inserir o uso das TA 

nas escolas comuns. 

4.3 Terceiro Parâmetro X Plenárias X Fundamentação X Fóruns X Chats 

O terceiro parâmetro da pesquisa de campo tem o objetivo de mapear como 

as pessoas com deficiência são assistidas pelos órgãos públicos, ou seja, quantas 

pessoas são beneficiadas pelas ações de inclusão desenvolvidas pelos órgãos 

públicos do município e a participação da SEDUC. Para responder esse parâmetro o 

entrevistado poderia escolher de 1 a 3 opções, logo, existe um grupo de interseção 

../Videos_cronologica/Video32_Mara-1.mpg
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entre os itens SEDUC, SEDES e SESAU.  Assim, no máximo 3% das pessoas com 

deficiência recebem benefícios dos três órgãos e no máximo 21% recebem 

benefícios da SEDUC e SESAU. 

Trazendo o segundo item, verificamos que 16% não são beneficiados por 

qualquer tipo de ações desses órgãos.  São pessoas sem assistência médica, sem 

escola e sem qualquer estrutura de socialização garantida pelos órgãos públicos. 

Mas, quando avaliamos o quinto item, observamos que 77% possuem 

acompanhamento médico. Então, por que 16% não possuem? Nesse item, trazemos 

a questão da família muito discutida no chat (Quanto à inclusão), nos fóruns (“Sala 

de saúde” e “processo de inclusão, o que precisamos saber?”) e nas plenárias 

(Vídeos 17, 30, 44, 110, 112) onde, em muitos casos, a família é a responsável pelo 

isolamento da pessoa com deficiência. Tanto na questão de saúde como na questão 

da educação e de serviço social. Vejamos aqui dois depoimentos. O primeiro de 

uma família que procurou atendimento médico e escola e a pessoa está tendo as 

mesmas oportunidades que o seu irmão (Video30), e o segundo, onde a família se 

constitui em nome do amor e do medo um impeditivo para o desenvolvimento da 

pessoa com deficiência e consequente dificultando o processo de inclusão desse 

sujeito na sociedade (Vídeo101)  

Podemos verificar a diferença nestes dois depoimentos. Uma família que 

ajuda, colabora e garante à pessoa com deficiência todos os serviços 

disponibilizados pelos órgãos públicos, ao tempo que mobiliza a comunidade a 

conquistar novos espaços. E aquela que, mesmo tendo os serviços disponibilizados 

pelos órgãos públicos priva a pessoa com deficiência de usufruir. Durante o 

processo da pesquisa o papel da família foi discutido também nas plenárias por Cida 

(Vídeo17) quando coloca a dificuldade de muitas famílias aceitarem a pessoa com 

deficiência. No Colóquio realizado no Campus da UNEB é enfatizado o resgate do 

papel da família não só como provedora das necessidades, mas, principalmente, 

como catalisadora das emoções, das ações de defesa, reivindicadora e presente 

durante todo o processo de inclusão social das pessoas com deficiência em todos os 

âmbitos da sociedade. No fórum “O processo de inclusão o que precisamos saber?” 

a participante Jaciara contribui com esta discussão, identificando a necessidade da 

existência de uma parceria entre o educador e a família para que o processo de 

inclusão não se fragmente. 
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Além da questão familiar também existem as pessoas com deficiências leves 

e que um acompanhamento contínuo não é necessário, ou que têm mais de 50 anos 

e não tem interesse em frequentar escola. Muitos deles criaram uma dinâmica 

própria de vida com contatos reduzidos a alguns familiares e alguns vizinhos, como 

no caso de Maria80, com 32 anos e com surdez. Não é oralizada, não sabe libras e 

nunca frequentou uma escola. Comunica-se, de forma muito limitada, através de 

gestos. 

À diferença de percentual que aparece entre a assistência de saúde e 

educação atribuímos aos seguintes fatores: para o atendimento à saúde não é 

necessário idade mínima ou máxima, as políticas publicas de atendimento 

preventivo e curativo são mais solidificadas do que o processo de inclusão da 

pessoa com deficiência nas escolas comuns, como o programa de saúde da família 

e a disponibilidade dos serviços especializados no âmbito do próprio município. 

Outro fator da participação da saúde na vida das pessoas com deficiência é o falso 

conceito de que a pessoa com deficiência é doente. A partir dessa concepção, é 

comum a família entender que esse sujeito só precisa de atendimento médico, 

negligenciando as demais áreas incluindo aí a área de educação e a área social. 

A fonoaudióloga Leila (Video48) explica essa relação de dependência com a 

saúde e o posicionamento da Secretaria de Saúde, quando fala que o papel da 

Secretaria de Saúde junto com a Secretaria de Educação é muito importante porque 

as patologias são levadas á Secretaria de Saúde. Existe uma interação. A saúde é 

também uma questão educacional, a visão da saúde não é a ausência de doença. 

Saúde é o bem estar físico, emocional, social. Então é totalmente pertinente que os 

profissionais de saúde sejam inseridos no processo de inclusão da pessoa com 

deficiência nas escolas comuns. Com essa visão, a relação da saúde com a 

educação para promover a inclusão da pessoa com deficiência se torna muito 

importante. 

A despeito das discrepâncias dos percentuais que aparecem na pesquisa de 

campo desse parâmetro, identificamos que existe uma interdependência 

administrativa entre as três secretarias apontadas. Sendo que a assistência direta 

prestada por um órgão à pessoa com deficiência, em muitos casos, a sua origem ou 

iniciativa é de outro órgão. Esse processo de interdependência administrativa entre 

                                                 
80

 Nome fictício. Usado para resguardar a privacidade. 
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os órgãos não é visível para o usuário final fazendo com que o usuário só visualize 

aquela com quem tem contato direto, que neste caso é a SESAU. 

A partir das questões abordadas nesse parâmetro estruturamos as seguintes 

proposições para intervir. 

Imediato prazo 

1. Promover seminários, congressos e colóquios para estimular a rede 

família X escola X movimentos sociais X Estado; 

2. Fazer planejamento de ações de sensibilização e conhecimento dos 

programas e projetos destinados às pessoas com deficiência do 

município. 

Curto prazo 

3. Criar um programa no Centro de Pesquisa de TA para permitir a 

participação da família e das pessoas com deficiência na criação e 

desenvolvimento das TA  

Curto e Médio prazo 

4. Formar agentes sociais para trabalhar com as famílias das pessoas 

com deficiência; 

5. Promover ações que facilitem a participação da família no cotidiano 

escolar. 

4.4 Quarto Parâmetro X Plenárias X Fundamentação X Fóruns X Chats 

O quarto parâmetro tem o objetivo de avaliar o acesso das pessoas com 

deficiência aos benefícios financeiros garantidos por Lei. Nesse parâmetro os 

entrevistados podem escolher até 04 opções. Mas, verificando nas fichas, cada 

entrevistado recebe no máximo dois benefícios.  O recebimento desses benefícios 

pode fazer a diferença para muitos. Já que, segundo pesquisas, existe uma forte 

relação entre a pobreza e a deficiência. A fala da professora Luciene na segunda 

plenária (Vídeo13) exemplifica a relação da TA com a saúde e a relação entre a 

pobreza e a deficiência. O vínculo entre deficiência e pobreza é também 

reconhecido por órgãos como a ONU e o Banco Mundial. Segundo eles, a 

deficiência é causa e efeito da pobreza. Na pesquisa realizada pelo ITS, no mundo, 

../Videos_cronologica/Video13_Luciene6_DeficienciaXSaude.mpg
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82% das pessoas com deficiência vivem abaixo da linha da pobreza e no Brasil é 

entre a população que vive abaixo da linha da pobreza que se identifica o maior 

número de pessoas com deficiência.  

Segundo a OMS, 10% da população mundial são pessoas com deficiência. 

Este mesmo número corresponde no contexto Europeu. O Brasil possui um 

percentual de 14,5% conforme o censo de 200081. Que é um percentual acima do 

mundial. Neste aspecto, Madre de Deus possui um taxa de apenas 1,15% o que se 

justifica pelo seu PIB per capita em torno de R$ 9.011,74 mil; segundo as 

estatísticas do município, não existem pessoas que vivem abaixo da linha de 

pobreza.  Mesmo com um índice de 1,15%, os órgãos públicos consideram a 

inclusão da pessoa com deficiência um desafio a ser superado. 

 O retrato do quarto parâmetro do levantamento mostra que 41% das pessoas 

com deficiência não recebem qualquer tipo de benefício financeiro e muitos deles 

não sabem que têm esse direto garantido. A Lei n° 8.742 de 07 de dezembro de 

1993, em seu artigo 20, determina “o benefício de prestação continuada à pessoa 

portadora de deficiência que comprovem não possuir meios de prover a própria 

manutenção e nem de tê-la provida por sua família”. Esse dispositivo legal busca 

garantir o acesso de todos os cidadãos às condições mínimas para melhoria da 

qualidade de vida, no caso das pessoas com deficiência, minimizando a relação 

pobreza X deficiência. 

Com vistas a minimizar a relação pobreza X deficiência, o poder público local, 

através da Secretaria de Assistência Social, administra um programa com recursos 

próprios, denominado Família Cidadã, que atende cidadãos com deficiência com 

percentuais próximos ao programa do Governo Federal “Bolsa Família”.  Assim, para 

que todas as pessoas com deficiência façam usufruto dos seus direitos propomos: 

Curto prazo 

1. Promover reuniões com as famílias e as pessoas com deficiência para 

esclarecimento, com pessoas especializadas nas áreas médica, 

educacional e social, sobre como encaminhar processos de 

cadastramento e aquisição dos benefícios públicos. 

                                                 
81

 Este censo adotou pela primeira vez , os critérios previstos na CIF (Classificação internacional de 

funcionalidade, incapacidade e saúde) seguindo recomendação da OMS. 
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4.5 Quinto Parâmetro X Plenárias X Fundamentação X Fóruns X Chats 

O quinto parâmetro avalia a participação e inclusão da pessoa com 

deficiência nas atividades da comunidade e mostra quais as organizações que mais 

contribuem para a inclusão social no município. O item mais crítico foi o segundo, ao 

retratar que 66% das pessoas com deficiência não participam das atividades sociais 

desenvolvidas na comunidade. Este quadro confirma a necessidade de ações que 

venham sensibilizar os moradores do município a promoverem eventos que 

estimulem a participação das pessoas com deficiência. Na oitava plenária, Antonio 

Carlos (Vídeo109) deixa claro que, de diversas formas, temos excluído as pessoas 

com deficiência e coloca que é necessário que todos compreendam que estamos 

excluindo pessoas como nós. 

A sociabilidade das pessoas com deficiência tem sido ignorada pelos órgãos 

públicos, e acrescentamos aqui também a responsabilidade da família. Didi 

(Vídeo112) destaca o que a sua filha disse quando ela queria viajar com um grupo: 

“O que minha mãe! A senhora está procurando invenção?“ ela (Didi) ainda confirma 

“tem muitos parentes que preferem que o deficiente se acomode”.  A intervenção 

negativa da família tem contribuído para o isolamento social das pessoas com 

deficiência 

As condições precárias das estruturas dos ambientes públicos também 

forçam as pessoas com deficiência a permanecerem em casa. No depoimento de 

Didi na décima plenária (Vídeo111) está evidente a dificuldade de sair de casa, pois 

os banheiros construídos para as pessoas com deficiência nos ambientes públicos 

são usados como depósito de materiais de limpeza, as rampas construídas pela 

prefeitura são obstruídas por carros e motos estacionados. Observamos aqui a falta 

de conscientização da comunidade e o desrespeito às sinalizações. É necessário 

eventos e campanhas que promovam a conscientização da comunidade e da família 

no processo de valorização da pessoa com deficiência para que ela participe das 

atividades sociais em condições de igualdade. 

Outro elemento importante na socialização da pessoa com deficiência é o uso 

das TA que permitem a mobilização e comunicação, como a cadeira de roda, a 

bengala, o uso da língua brasileira de sinais, a prótese de audição e de membros 

como braços e pernas. O SUS, já possui uma relação de produtos que estão 

disponíveis para atender a estas necessidades. Leila (Vídeo18) traz claramente esta 

../Videos_cronologica/Video109_Soro_Adriana.mpg
../Videos_cronologica/Video112_Didi_FamiliaAutonomia.mpg
../Videos_cronologica/video111_Didi_Banheiros.mpg
../Videos_cronologica/Video18_Leila.mpg
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relação saúde X social X TA quando diz que o fonoaudiólogo trabalha com a saúde 

social, com a saúde da comunicação “A visão terapêutica da informática e dos meios 

de acessibilidade a este paciente, aluno ou criança, a esse ser humano que precisa 

de vida social”. E, este processo não visa beneficiar apenas os alunos da escola, 

eles beneficiam também aquele idoso que teve um AVC que está em casa sem 

poder se comunicar. O computador pode ser um instrumento muito eficaz nesse 

processo de comunicação, minimizando a angústia da pessoa com deficiência que 

não se comunica. 

Nesse caso, não podemos ver a tecnologia apenas como um objeto, 

equipamento que vai assistir a questão educacional ou a questão social (Chat 

Tecnologia X TA), mas a tecnologia que vai dar acesso à pessoa que tem 

dificuldade em se comunicar, a oportunidade de resolver esta questão poderá abrir 

perspectivas para sua inclusão no mercado de trabalho, ou seja, a pessoa poderá 

exercer a autonomia de ir e vir, de decidir. 

O terceiro item desse parâmetro traz a efetiva participação das instituições 

religiosas no processo de inclusão social destes sujeitos. Trinta por cento das 

pessoas com deficiência participam de alguma atividade religiosa. Único item com 

participação relevante. Hoje as instituições religiosas avançaram muito na inclusão 

dos surdos. Muitas destas instituições possuem o “Ministério de Surdos”, não para 

separá-los, mas criando condições para que eles participem das atividades 

religiosas e criando autonomia para a leitura. Sob o princípio “Amarás ao teu 

próximo como a ti mesmo” o “Ministério da Beneficência e Assistência Social” é o 

responsável pelas ações de inclusão das pessoas com deficiência nessas 

instituições. O ponto mais crítico é a fraca participação nos movimentos sociais e 

nos esportes, visto que, historicamente há uma participação efetiva destes dois 

elementos no processo de inclusão das pessoas com deficiência e no uso das TA.  

No esporte existe o Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB) que faz desta área uma 

grande aliada no processo de inclusão social. 

Como resultado dessa análise e no propósito de intervir nos problemas 

levantados, propomos: 

Imediato prazo 

../../../Dados%20de%20aplicativos/Microsoft/Word/Defesa_Final_3.doc#Quanto à Tecnologia X Tecnologia Assistiva
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1. Promover encontros e eventos para conscientização das famílias e da 

sociedade, principalmente dos movimentos culturais não 

governamentais ressaltando a importância do convívio social da 

pessoa com deficiência; 

2. Convidar a Secretaria de Esportes para participar da equipe 

multidisciplinar mobilizando discussões para desenvolver ações que 

promovam a inclusão da pessoa com deficiência através do uso das 

TA no esporte. 

Médio prazo 

3. Apoio dos órgãos públicos às instituições religiosas para a manutenção 

e ampliação das atividades de inclusão da pessoa com deficiência. 

4.6 Sexto Parâmetro X Plenárias X Fundamentação X Fóruns X Chats 

O Sexto parâmetro tem o objetivo de desenhar um quadro das categorias de 

deficiências no município. No primeiro item, 5% das pessoas com deficiência não 

souberam informar ou não tem o diagnóstico confirmado pelos médicos da sua 

síndrome. Ana Regina, na oitava plenária (Vídeo107) descreve esta situação quando 

dá o depoimento sobre seu filho que tem Síndrome de Down. Durante um período 

ele não tinha o diagnóstico médico e confirma que existem muitas crianças nessa 

situação. A falta de um diagnóstico médico justifica o percentual das pessoas com 

deficiência que não souberam responder. 

Dados do IBGE (Censo 2000) mostram as deficiências em cinco categorias: 

mental (2.844.937), física (1.416.060), visual (16.644.842), auditiva (5.735.099) e 

mobilidade (7.939.784). Segundo o ITS, as pesquisas em TA se desenvolvem mais 

nas áreas de alteração muscular, visão, audição, voz e mental. O ITS também 

analisa que enquanto a principal função pesquisada é a muscular, o maior 

contingente de deficiência no Brasil está centrado na visão. Em Madre de Deus a 

demanda existente não corresponde à demanda nacional nem à principal função 

pesquisada. Analisamos que a demanda principal é a Deficiência Motora (37%) e 

Psicosocial (28%) seguidas de Auditiva (19%), Visual (7%), Síndrome de Down 

(5%), Deficiências Múltiplas e Autuismo (2%). Esse retrato mostra a necessidade da 

criação de Centros Regionais de Pesquisa e Desenvolvimento de TA para atender 

../Videos_cronologica/Video107_Grupo_levantamento.mpg
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as demandas das escolas públicas comuns. Há necessidade de um levantamento 

das pessoas com deficiência por pequenas regiões, visto que, o retrato nacional não 

corresponde às necessidades específicas das escolas em cada região. Essa 

situação confirma nossos objetivos quando entendemos que, para promover a 

inclusão da pessoa com deficiência nas escolas públicas comuns, são necessárias 

as seguintes proposições: 

Imediato prazo 

1. Fazer um levantamento das pessoas com deficiência para servir de 

parâmetro na definição das áreas de pesquisas a serem desenvolvidas 

e ajudar nas estratégias de ações para que o processo de inclusão 

aconteça correspondendo à necessidade local; 

2. Criar Centros de Pesquisa e Desenvolvimento de TA em regiões 

delimitadas. Cada Centro desenvolveria pesquisas para atender a 

demanda de cada região. 

Curto e Médio prazo 

3. Publicar as pesquisas e estudos desenvolvidos no Centro de Pesquisa 

e Desenvolvimento de Tecnologia Assistiva; 

4. Socializar no âmbito estadual e nacional as pesquisas desenvolvidas 

através de participação em congressos, simpósios, encontros que 

discutam atividades afins. 

Longo prazo 

5. Socializar e cadastrar no Portal Nacional de TA os produtos 

desenvolvidos no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de 

Tecnologias Assistivas de Madre de Deus. 

4.7 Sétimo Parâmetro X Plenárias X Fundamentação X Fóruns X Chats 

No sétimo parâmetro dois questionamentos foram levantados: o primeiro, com 

o objetivo de saber o percentual das pessoas surdas que usam a libras Verificamos 

que 60% dos surdos não sabem a libras. Esses sujeitos criaram uma dinâmica 

própria de comunicação com a família e pessoas mais próximas, porém são privados 

da igualdade na educação, na saúde e na assistência social.  



 153 

No segundo questionamento procuramos identificar o desejo do surdo em 

aprender a libras. Verificamos que 35,56% das pessoas com surdez não têm 

interesse em aprender e ao cruzar com os dados das fichas da pesquisa de campo 

observamos que estas pessoas estão na faixa etária acima de 45 anos e não 

demonstram mais interesse em retornar à escola ou modificar seus hábitos já 

estabelecidos. Ainda nesse grupo de pessoas que não tem interesse em aprender a 

libras encontramos um pequeno percentual na faixa de 23 a 38 anos, e avaliamos 

que este desinteresse pode ser resultado da falta de políticas sociais e de 

valorização desses cidadãos.  

Dos 64,44% que utilizam a libras, verificamos que um grande número precisa 

de um aprofundamento no conhecimento da língua e estão inseridos em famílias 

que não utilizam a libras. Mas, a resolução deste problema requer mudanças não 

apenas nas famílias, mas nas escolas e nas agências públicas de atendimento. As 

mudanças se referem à necessidade de formação, por exemplo, dos professores e 

da sociedade ouvinte, conforme argumenta Jaciara no fórum “II Congresso Nacional 

de surdez”  

A linguagem dos sinais como 1ª língua é algo bem pertinente, 
contudo há de se observar que não adianta apenas o surdo 
aprender libras sem que as pessoas ao seu redor aprendam essa 
língua. Madre de Deus iniciou o seu processo de inclusão já 
algum tempo, entretanto os professores ainda necessitam estar 
preparados para receber essas crianças, assim como a unidade 
escolar e todos inseridos nela.  

Com base nesta análise compreendemos que as seguintes proposições 

poderão minimizar os problemas levantados nesse parâmetro. 

Curto e Médio prazo 

1. Planejar curso da libras para 100% dos surdos e suas famílias; 

2. Planejar curso da libras para os profissionais da educação; 

3. Promover palestras de incentivo e valorização para o percentual dos 

cidadãos que estão desmotivados para participar do processo de 

aprendizagem da libras; 

4. Institucionalizar a libras como segunda língua para os ouvintes na rede 

municipal de ensino. 
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4.8 Oitavo Parâmetro X Plenárias X Fundamentação X Fóruns X Chats 

O oitavo parâmetro centra, mais especificamente, no acesso às tecnologias 

digitais e sua relação com as TA. O ponto mais crítico, dentre às análises, se 

apresenta no alto índice das pessoas com deficiência que não têm qualquer tipo de 

acesso ao computador, de aproximadamente 69%. Os dados levantados nos órgãos 

de educação, assistência social e nas instituições que promovem ações de inclusão 

no município, apontam que as potencialidades das TA não são usadas para 

promover a inclusão da pessoa com deficiência.  

Comparando com o percentual de alunos com deficiência que têm acesso ao 

computador e internet (23,53%) verificamos uma grande discrepância, pois 100% 

dos alunos matriculados nas escolas públicas comuns do ensino fundamental têm 

acesso ao computador com internet e apenas 3% dos alunos com deficiência têm 

acesso ao computador nas escolas. Isto significa que dos 34 alunos com deficiência 

que frequentam a escola comum 76% não tem acesso às tecnologias digitais 

inseridas nas escolas. Essa realidade de desigualdade se deve à implantação de 

laboratórios sem acessibilidade e à falta de um laboratório com acessibilidade na 

escola infantil, Escola Municipal Luiz Eduardo Magalhães.  

O problema da falta de acessibilidade é visualizado pelas pesquisas 

demonstradas em todo o Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. As tecnologias 

instaladas nas escolas não possuem as características de acessibilidade. 

Analisando, o continente Europeu tem um importante programa desenvolvido, o 

programa RACE82, que tratou da gestão integrada de comunicação com banda larga 

para diminuir os problemas de acesso enfrentados pelas pessoas com deficiência 

nos ambientes de telecomunicações emergentes, sob uma abordagem diferenciada, 

introduzindo pessoas com deficiência e suas preferências no início do 

desenvolvimento de uma nova tecnologia, minimizando a necessidade de adaptação 

das pessoas com deficiência depois da criação final da tecnologia. Isto é, um projeto 

com a preocupação de desenvolver tecnologias com acessibilidade. 

Entendemos que as TA podem contribuir para aumentar a inclusão social das 

pessoas com deficiência, garantindo a acessibilidade, Lima Junior (Chat Tecnologia 

X TA, 2010) deixa claro que esta possibilidade se dará à medida que 
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 Investigação e Desenvolvimento Tecnológico em Telecomunicações na Europa  
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compreendermos a tecnologia como produto de desejo humano e percebermos as 

máquinas como representação desse desejo, atribuindo novos valores ao 

tecnológico. 

O Brasil tem 24,6 milhões de pessoas com deficiência e juntam-se aí os 16 

milhões de idosos que em vinte anos passarão a 32 milhões, segundo o IBGE. É 

grande a demanda por soluções tecnológicas, e apesar de muitas pesquisas, 

verificamos que as potencialidades das TA não têm chegado ao usuário final. O 

Resultado desse parâmetro confirma a pesquisa realizada pelo ITS quando coloca 

que apesar do Brasil possuir pesquisadores qualificados, universidades e centros 

que desenvolvem pesquisas em TA com alto grau de excelência, o acesso a esses 

resultados é restrito.  

O Ministério de Ciência e Tecnologia confirma que existem gargalos que 

precisam ser superados, e entre eles estão: a ausência e dispersão de informações 

sobre as competências em TA e a falta de uma logística para levar os resultados 

desenvolvidos nas universidades até o usuário final. Segundo a pesquisa do ITS, os 

resultados das pesquisas ficam armazenados e não são comercializados, ou 

atendem a um pequeno número que participou do desenvolvimento. Existe uma 

dificuldade em conseguir financiamento e pessoas especializadas para colocar em 

prática a comercialização.  

Analisamos também uma grande discrepância na questão citada. O 

desenvolvimento das pesquisas em TA se concentram nas regiões Sudeste e Sul, 

mas segundo as pesquisas a concentração de pessoas com deficiência está nas 

regiões mais pobres. Se essas pesquisas não conseguem sair das universidades 

onde elas são desenvolvidas, então mais distantes elas estão do usuário final que se 

concentra nas regiões mais pobres. Essa situação confirma a necessidade da 

criação do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Assistiva de Madre 

de Deus para atender toda a região metropolitana, como uma proposta de ampliar a 

área de pesquisa em TA. 

Nesse parâmetro analisamos também a falta de desenvolvimento especifico 

na área de TA. Madre de Deus é uma cidade que há dez anos trabalha a inclusão 

digital com alunos e professores, através do projeto “Do giz à Internet”, e com a 

comunidade, através do projeto “Internet para todos” que disponibiliza nas principais 

áreas da cidade internet grátis. Mesmo assim, 66% das pessoas com deficiência não 



 156 

têm acesso ao computador com internet. Essa situação confirma a posição 

levantada no início deste parâmetro em relação ao uso das TA e a inclusão da 

pessoa com deficiência. 

Outro item relevante mostrado no levantamento foi a participação das Lan 

House (9%) no processo de inclusão da pessoa com deficiência. Este segmento, 

que vem desenvolvendo parcerias com pequenas empresas de telecomunicação, 

tem levado para todos os lugares do Brasil o uso da internet e aqui mostra que 

também tem participado no processo de inclusão da pessoa com deficiência.  

Para intervir nas situações discutidas nesse parâmetro levantamos as 

seguintes proposições; 

Imediato e Curto prazo 

1. Reestruturar os laboratórios já existentes nas escolas de forma a criar 

características de acessibilidade; 

2. Criar Centros de Pesquisa e Desenvolvimento de TA de forma mais 

pulverizada para atender as regiões de maior demanda e as 

especificidades no processo de inclusão das pessoas com deficiência; 

Médio prazo 

3. Desenvolver metodologias para realização das atividades do Centro de 

Pesquisa com a participação das pessoas com deficiência; 

Longo prazo 

4. Garantir que os serviços e recursos de TA desenvolvidos no Centro de 

Pesquisa e Desenvolvimento de TA cheguem às escolas regulares e 

demais órgãos públicos; 

5. Criar parcerias para garantir a logística de comercialização dos 

produtos resultados das pesquisas. 

4.9 Nono Parâmetro X Plenárias X Fundamentação X Fóruns X Chats 

Esse parâmetro traz os resultados quantitativos com ênfase na faixa etária 

das pessoas com deficiência avaliando as ações já realizadas no município e seus 

índices indicativos de qualidade de vida para justificar o baixo percentual de pessoas 

com deficiência em Madre de Deus com relação ao percentual mundial e nacional. 
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Tabela 4 

 
Mundial 

Brasil Madre de 

Deus 

População com deficiência 10% 14,5% 1,15% 

 

 

Sabemos que o maior número de pessoas com deficiência está nas regiões 

mais pobres do mundo e que existe uma relação entre deficiência e pobreza. Assim, 

a taxa de pessoas com deficiência no município (1,15%) confirma estes parâmetros 

conforme o levantamento dos índices de educação, saúde e saneamento básico 

mostrados na tabela 5 e o índice do PIB per capta (R$ 9.011,74 mil)83. A pesquisa 

de campo para levantar o número de pessoas com deficiência no município não foi 

por amostra. Fizemos a pesquisa por família, a partir dos dados iniciais de registro 

nas secretarias. Esta metodologia nos permitiu um percentual de incerteza de 

aproximadamente 1% (um por cento). 

Na tabela 5 confirmamos a tendência do baixo número de pessoas com 

deficiência em Madre de Deus, visto que, quanto maior o nível de desenvolvimento, 

menor o número de pessoas com deficiência.  

Tabela 5 

População Área de cobertura 

0 – 14 anos na escola 99,93% 

Mais de 15 anos alfabetizada 99,74% 

Abastecimento de água da rede pública 99,77% 

Coleta pública do lixo 99,06% 

Sistema de esgoto 91,47% 

Energia elétrica 99,95% 

0 – 4 anos Imunos básicos (poliomielite, 
tríplice – DPT, hepatite B, febre amarela, 
tríplice viral, dupla infantil, contra influenza, 
tetravalente, contra raiva celember) 

100% 

0 anos (teste do pezinho e orelinha) 100% 
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 Índice fornecido pela Secretaria de Finanças do município.  
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Medidas como o pré natal, vacinas (erradicação da poliamelite e paralisia 

infantil) e saneamento básico têm contribuído para diminuir o percentual de pessoas 

com deficiência nas idades de 0 a 24 anos (Tabela 6). Com a manutenção destes 

índices, espera-se também que o percentual da população de 0 – 14 (Tabela 6) 

diminuam ao longo dos próximos anos.  

Tabela 6 

 Brasil 
Madre 

de Deus 

População de 0 – 17 anos com deficiência 11,59% 12,77% 

População de 18 – 24 anos com deficiência 6,84% 9,79% 

População acima de 25 anos84 81,57% 77,44% 

 

O ponto da tabela 6 que merece atenção é o diferencial entre a população de 

0 a 24 anos (18,43% Brasil e 22,56% Madre) e a população acima 25 anos (81,57% 

Brasil e 77,44% Madre). Este diferencial mostra o acúmulo de décadas de descaso 

dos governos e da sociedade para com as pessoas com deficiência (Vídeo32). E, 

em sua maioria, já estão fora do espaço educacional porque já concluíram (7%) ou 

abandonaram (57%) ou nunca freqüentaram (18%) a escola (2° parâmetro). 

Percebemos que esse alto percentual (77,44%) de pessoas com deficiência 

acima de 24 anos, não pode ser ignorado. A modalidade EJA do município tem 

apenas 5 (cinco) alunos com deficiência matriculados (Tabela 2), e mesmo não 

tendo como parâmetro para análise a questão laboral sabemos que este é um fator 

de forte impacto social na questão das pessoas com deficiência.   

Recente alteração legal (Lei nº 11.180/05) possibilita a formalização de 

contratos de aprendizagem para pessoas com deficiência, sem limite máximo de 

idade, sendo possível a combinação de esforços entre as empresas e instituições 

(Lei nº 10.097/00). 

As políticas internacionais de incentivo ao trabalho das pessoas com 

deficiência envolvem providências que vão desde a reserva obrigatória de vagas até 

incentivos fiscais e contribuições empresariais em favor de fundos públicos 
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destinados ao custeio de programas de formação profissional, no âmbito público e 

privado. 

Dessa forma, o art. 93 da Lei nº 8.213/91, ao fixar, para empresas com 100 

(cem) ou mais empregados, o percentual de 2% a 5% de contratação obrigatória de 

pessoas com deficiências habilitadas, ou reabilitadas, está a exercer ação afirmativa 

decorrente de lei, e cuja implementação depende das empresas. 

As empresas devem, assim, cumprir a lei em questão, esforçando-se para 

implantar programas de formação profissional, flexibilizando as exigências genéricas 

para a composição de seus quadros, de modo a, objetivamente, abrir suas portas a 

esse grupo social em evidente estado de vulnerabilidade.  

 Mesmo com todas as vagas disponíveis elas não são preenchidas por falta 

de qualificação das pessoas com deficiência. Este estado é resultado da negligência 

na fase escolar.  A baixa taxa na faixa de 0 a 24 anos pode indicar bons resultados 

de ações das áreas de saúde e social, mas ela não traduz a realidade educacional, 

prorrogando assim, os problemas para a faixa acima de 24 anos. 

É necessária uma ação incisiva na faixa de 0 a 24 anos na questão 

educacional, assim, no futuro, teremos pessoas com deficiência adultos, autônomos 

e responsáveis por suas ações, podendo defender os seus interesses. 

Assim, trazemos como alternativa para minimizar a situação das pessoas com 

deficiência: 

Médio e Longo prazo 

1. Realizar trabalho conjunto com organizações não-governamentais 

como SENAI, SENAR, SENAC, SENAT e SENACOP. Essas 

organizações detêm um conhecimento acumulado há décadas acerca 

das potencialidades das pessoas com deficiência e dos métodos para 

sua profissionalização. 

5 RESULTADOS 

 

Pelas características da PAI, algumas ações resultantes da pesquisa 

aconteceram durante o processo, o que permitiu uma reavaliação em movimento de 

vai e vem e o surgimento de resultados não previstos, extrapolando nossa 
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delimitação. Porém, entendemos que a imprevisibilidade é uma característica de 

todo processo humano e que a delimitação no processo de PAI está condicionada à 

profundidade com que o processo é desenvolvido. 

Essa estrutura exige uma continuidade das ações propostas pelos parâmetros 

e ratificadas pela Carta de Intenções de Madre de Deus sobre os Direitos da Pessoa 

com Deficiência para que alcancemos os objetivos requeridos pela pesquisa com 

resultados concretos.  Assim, demosntramos ações efetivamente concretizadas e 

temas trabalhados que permitiram o desenvolver da pesquisa e também surgiram 

como resultado da participação efetiva e integral do grupo multidisciplinar. 

Um ponto importante e de grande relevância nos resultados da pesquisa foi o 

uso das TIC para promover a interação e participação da equipe no processo. A 

abertura de salas no ambiente virtual de aprendizagem (Moodle) permitiu um 

aprofundamento nas discussões teóricas a partir dos fóruns, chats e da possibilidade 

de compartilhar livros, artigos, vídeos, documentos e sites depositados na biblioteca 

virtual criada pelo grupo. O uso da câmara de filmagem em todas as plenárias 

tornou possível a reavaliação das falas e a análise dos parâmetros, com base nos 

temas discutidos em cada plenária. O grande número de dados disponíveis para 

análise e a continuidade do processo por um longo período, deu-se devido à grande 

imersão dos participantes no uso das TIC, evidenciando assim, as suas 

potencialidades nessa pesquisa. 

Outro ponto que permitiu os excelentes resultados foram as ações de 

intervenção que aconteceram durante a pesquisa. O processo de PAI tem essa 

característica que foi vivenciada de forma intensa pelo grupo. À medida que 

detectávamos problemas fazíamos avaliações para criar possibilidades de 

intervenções imediatas ou ações que criassem meios de desencadear o processo 

para resolução dos problemas encontrados, eliminando assim, as barreiras entre o 

discurso e a ação.  

A participação das pessoas com deficiência, dos profissionais da Educação, 

Saúde e Assistência Social juntamente com os gestores administrativos e políticos 

também foi relevante para os resultados da pesquisa. Todos os sujeitos participaram 

com suas experiências e expectativas de forma efetiva no processo, colaborando 

com diferentes olhares, o que permitiu uma construção mais elaborada dos 

acontecimentos. 
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A produção da “Carta de Intenções de Madre de Deus sobre os Direitos da 

Pessoa com Deficiência” foi uma relevante contribuição da pesquisa para o 

município de Madre de Deus e tem como objetivo servir como documento base para 

que os gestores, tanto da área administrativa como da área pedagógica, e assim, 

possam nortear suas decisões no desenvolvimento das ações de inclusão da 

pessoa com deficiência do município. (Vídeo199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 e 

Apêndice C); assim como a realização do senso das pessoas com deficiência de 

Madre de Deus/Bahia. (Vídeo69, 70, 82, 89, 90, 107, e Gráficos da pesquisa de 

Campo); e o planejamento, Criação e Inauguração do Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento de Tecnologias Assistivas de Madre de Deus; (Vídeo88, 166, 167, 

168, 179, 180, 182). 

A formação e regulamentação da equipe multidisciplinar para desenvolver as 

atividades no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias Assistivas. 

(Vídeo17, 18, 19, 20, 21, 30, 32, 43, 55, 56, 106) demonstra o alto grau de 

envolvimento e participação dos profissionais e gestores que trabalharam no 

processo. Esses resultados criaram possibilidades de continuidade dos estudos 

iniciados, visto que, as ações já realizadas, como a proposta de inclusão da libras 

como segunda língua para os ouvintes no currículo do ensino fundamental I e II. 

(Vídeo41, 91, 95, 130, 133, 134, 135, 138, 139, 140); e a reestruturação 

arquitetônica dos laboratórios de informática; (Foto 35; 36; 37) foram iniciativas para 

garantir o início do processo nas escolas. 

Além das ações de intervenção, a PAI traz como resultado, as reflexões em 

forma de publicações acadêmicas para uma socialização mais ampla dos estudos. 

E, nesse ponto, salientamos o artigo ”O Currículo e as Tecnologias Assistivas no 

contexto de inclusão dos educandos com necessidades educacionais especiais”; 

apresentado no 19° EPENN - Encontro de Pesquisa Educacional do Norte e 

Nordeste; o artigo “O Moodle e a Pesquisa-Ação” apresentado no VI Congresso 

Brasileiro de Ensino Superior a Distância – São Luis/Maranhão; o artigo 

“Tecnologias Assistivas: Uma proposta de inclusão das pessoas com deficiência nas 

escolas públicas regulares” apresentado no XV Ciclo de Palestras Novas 

Tecnologias na Educação – e publicado na revista RENOTE – CINTED – 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a publicação de capítulos no livro 

“Políticas Públicas & Inclusão Digital” com o título “Do Giz à Internet: Inclusão 
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Sociodigital no Município de Madre de Deus” editado pela Universidade Federal da 

Bahia – EDUFBA e no livro “Inclusão Sociodigital: Da teoria à Prática” com o título 

“Tecnologia Assistiva no processo de Inclusão das Pessoas com Necessidades 

Especiais” publicado pela imprensa oficial do Paraná. 

Associamos também, aos resultados, as ações de socialização, de 

sensibilização, e de conscientização que permitiram a participação efetiva de toda a 

comunidade no processo; o I Encontro Estadual de Tecnologias Assistivas das 

Escolas Públicas em Madre de Deus; as Plenárias públicas com profissionais do 

Espaço do Saber, professores da rede, comunidade e gestores; e a inauguração do 

Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias Assistivas de Madre de 

Deus. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Eu tive assim uma ligeira impressão que no calor da euforia da qualidade do 
processo que todo mundo está apaixonado por ele, às vezes a gente cai 
numa coisa assim meio romântica, vamos consegui. Basta ter a tecnologia, 
basta disponibilizar os meios. Não resolve. Isso aí é a ponta do iceberg.  
Agora o que a gente aprende com essas tecnologias dentro do que a gente 
esta trazendo como tecnologia é assim, mais importante do que ter um 
suporte é você ter uma ação criativa, inventiva. (Informação verbal)

85
. 

 

É notável que os homens vivam numa rede de relações criada para atender 

suas necessidades e interesses e que esse composto surge a partir das relações 

entre os homens, situada em mediações objetivas e subjetivas. Compreende-se 

também, que o processo de continuidade humana só evolui, a partir da base 

democrática da sociedade e que a política é amarrada por leis e normas. Assim, o 

processo democrático e inclusivo da pessoa com deficiência só se desenvolve por 

meio de lutas dos grupos que estão no lugar do silêncio e que tem a seu favor as 

fissuras e porosidades do sistema vigente.  

As TA não estão isoladas nesse processo. Conjuntamente, o 

desenvolvimento e socialização das TA só acontecerão com a ruptura de 

paradigmas conceituais e atitudinais, eliminando as contradições entre o discurso 

político e as ações, trazendo assim, para toda a sociedade, os benefícios da ação 

criadora do homem. 

Ao delimitarmos o nosso objeto a partir da utilização das TA partimos de uma 

compreensão que as TA são importantes para o processo de inclusão, e que 

estamos todos de forma pessoal e institucional mobilizados para realizar esse 

processo. Mas não temos a ingenuidade de querer que a inclusão da pessoa com 

deficiência aconteça de forma integral e satisfatória apenas com o uso das TA nas 

escolas públicas, porque qualquer processo pedagógico apenas viabiliza os meios, 

mas não garante a transformação.   

No processo de PAI, é comum entre os autores a característica da 

imprevisibilidade, e ela esteve presente em todos os acontecimentos dessa 

pesquisa, devido às variáveis subjetivas, a equidade e valorização dos saberes, a 

participação dos sujeitos envolvidos e o consenso.  Os resultados obtidos surgiram 

das discussões em grupo, das leituras, das experiências vivenciadas com outros 
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profissionais e especialistas da área, das redes de relacionamento dos sujeitos e da 

correlação dos objetivos com as ações de intervenção. Portanto, mesmo não sendo 

pensados inicialmente, todos os resultados eram potencialmente possíveis.  

Das análises, trazemos importantes considerações que não se concluem, 

mas dão um ponto de partida para a criação de novas estratégias no processo de 

inclusão da pessoa com deficiência nas escolas públicas comuns de Madre de Deus 

com o uso das TA.  

Para o desenvolvimento da pesquisa e de ações de inclusão da pessoa com 

deficiência nas escolas públicas comuns utilizando as potencialidades das TA foi 

pertinente a participação de profissionais de diversas áreas, incluindo as áreas de 

educação, saúde e assistência social. Entendemos que toda sociedade tem o dever 

de contribuir para que ela seja uma sociedade inclusiva, mas o poder público não 

pode perder de vista o seu papel de provedor para garantir a todo cidadão o direito a 

uma escola inclusiva e com acessibilidade, para que todos possam participar das 

possibilidades educacionais, investindo em formação e capacitação de profissionais, 

e participando de todo o processo, para permitir que os recursos e serviços de TA 

desenvolvidos a partir dos estudos e pesquisas cheguem ao usuário final. 

É necessário criar políticas públicas que permitam o desenvolvimento de 

pesquisas em TA nas regiões onde há demanda, para atender as especificidades da 

pessoa com deficiência. Para atender as escolas comuns é preciso um 

levantamento com pesquisa de campo, para mapear as categorias de deficiências e 

criar estratégias para eliminar ou minimizar as barreiras, estimulando as agências de 

fomento para atender as necessidades com a criação de Centros de Pesquisas e 

Desenvolvimento em TA.  

Precisamos manter a comunicação entre os pesquisadores, o poder público, e 

a pessoa com deficiência para que os resultados tenham a abrangência necessária 

para atender a demanda. As escolas têm o dever de buscar os alunos com 

deficiência a partir de programas especiais e se estruturar com a mesma 

responsabilidade que se prepara para receber os demais alunos. É preciso criar 

parcerias com Universidades e Centros para atender às suas especificidades e 

através destas criar uma equipe multidisciplinar com os profissionais das escolas e 

das demais Secretarias e Universidades ou Centros para que as pesquisas 
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desenvolvidas possam intervir nos problemas e dificuldades diminuindo as barreiras 

no processo de inclusão da pessoa com deficiência.  

As ações de sensibilização e conhecimento dos programas e projetos 

destinados a estes cidadãos no município, a formação de agentes sociais para 

trabalhar com as famílias, e as ações que facilitam a participação da família no 

cotidiano escolar devem ser preocupação de toda a sociedade e todos os órgãos 

públicos que deverão dá notoriedade a essas ações, através de seminários, 

congressos e colóquios para estimular a rede família X escola X movimentos sociais 

X Estado. 

Verificamos que o processo de inclusão da pessoa com deficiência abrange 

diferentes áreas e saberes, e se constitui de uma complexidade que exige a 

participação de todos, e por isto, não acontece em um curto espaço de tempo. São 

necessárias ações de socialização, de sensibilização e de conscientização que 

permitam a participação dos gestores, juntamente com pesquisadores, profissionais, 

pessoas com deficiência e famílias. Nesse contexto, cabe ao Estado, em primeira 

estância, prover as condições sociais e financeiras para que o processo de 

socialização aconteça na comunidade em forma de Leis, palestras, seminários e 

encontros públicos. Pois é a partir do conhecimento que os processos de 

sensibilização e conscientização vão acontecer. 

As proposições apresentadas nas análises visam nortear o que 

compreendemos ser necessário para a efetivação de ações que tornem o processo 

de inclusão da pessoa com deficiência mais eficaz. Utilizando para isto, as 

potencialidades das TA e as possibilidades que se desencadeiam no entorno deste 

objeto, como questões atitudinal, saúde, social e política no município de Madre de 

Deus. Essas proposições consideraram a realidade apurada nas discussões, nas 

plenárias, nos fóruns, nos chats e nos dados da pesquisa de campo. A partir delas, 

criamos a “Carta de Intenções de Madre de Deus sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência” em plenária pública, na Câmara Municipal, nos dias 09 e 10 de 

dezembro de 2010, sob o tema “I Encontro Estadual de Tecnologias Assistivas das 

Escolas Públicas em Madre de Deus” Esse documento, com as assinaturas de 

representantes, foi protocolado e enviado para a Secretaria do Gabinete da 

Prefeitura e para a Câmara Legislativa do Município, onde deverá ser aprovada e 

assinada pela gestão executiva e legislativa. A Carta de Intenções servirá como eixo 
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norteador para constituição das ações pedagógicas, e o planejamento de futuras 

ações nas áreas de educação, saúde, assistência social, infraestrutura e lazer, 

assim como, na geração e implantação das políticas públicas que visam promover a 

inclusão da pessoa com deficiência no município.  

Outro aspecto considerado é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de 

Tecnologias Assistivas, que se constitui de um espaço de inclusão da pessoa com 

deficiência, com vistas, a auxiliar no seu processo de emancipação social, 

tecnológico, educacional e bem estar. Entendemos que, a descentralização do 

desenvolvimento das pesquisas de TA, vai promover um avanço no uso de suas 

potencialidades nas escolas públicas comuns e vai permitir um aprofundamento das 

análises da práxis do profissional da educação, utilizando alternativas tecnológicas, 

visto que, o foco de suas atividades está em eliminar ou diminuir barreiras que 

mantém a escola comum sem receber o aluno com deficiência ou com um alto índice 

de evasão. Essas alternativas, não se referem exclusivamente à produção ou 

formação para uso, dos periféricos, e sim, um conjunto de ações que incluem 

processos metodológicos e terapêuticos capazes de intervir na prática pedagógica 

do profissional e provocar uma mudança atidudinal. Essa visão foi construída com 

base no conceito das TIC que adotamos, onde, o acesso à mera instrumentalização 

não garante a inclusão. A presença do Centro de Pesquisa nas escolas comuns 

permite criar uma relação dialética entre o conhecimento científico e o saber 

cotidiano da vivência, produzindo um discurso com múltiplos olhares e capaz de 

gerar ações de intervenção mais próximas do real, atendendo as especificidades de 

cada região, cada escola e cada aluno com deficiência. 

É importante garantir, através de uma logística de produção, que as TA 

produzidas no Centro de Pesquisa alcancem o usuário final, isto é, cheguem às 

mãos das pessoas com deficiência dando a elas oportunidade de decidirem 

participar das atividades na comunidade como sujeitos autônomos. Essa logística 

está inclusa em todo processo de implantação de uma política pública, que vai do 

desejo do homem de viver em liberdade à realização do seu direito de ir e vir.  

Nessa pesquisa, os estudos e ações não se encerram em si e foram 

estudadas e analisadas para o contexto específico de Madre de Deus. Sua 

aplicação em outras regiões requer uma nova análise que situe a realidade da 

comunidade local e do seu entorno. 
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7 APÊNDICES  

7.1 Apêndice A - Contrato 

CONTRATO DE CONDUÇÃO DE PESQUISA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE GRUPO DE 
PESQUISA DO MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS – BAHIA, O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÀO 
EM EDUCAÇÀO E CONTEMPORANEIDADE - PPGEDUC DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA 
BAHIA - UNEB, PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS, SCREEN SAVER INFORMÁTICA 
LTDA E A MESTRANDA ERÍ SANTANA. 

O presente contrato é firmado entre, de um lado, GRUPO DE PESQUISA (doravante 
“PARTICIPANTES”), e, de outro lado, 

PPGEDUC – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÀO E CONTEMPORANEIDADE - 
UNEB - (doravante denominada “INSTITUIÇÃO”), com sede na Rua Silveira Martins, 2555, Cabula. 
Salvador-BA., neste ato representado na forma de ORIENTADOR legal; Prof.Dr. Arnaud Soares Lima 
Junior  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS (doravante denominada “PATROCINADORA”), 
com sede na Rua Rodolfho Queiroz, s/n – Centro – Madre de Deus - Bahia, neste ato representada 
na forma de seu representante legal; Excelentíssima Senhora Prefeita Eranita de Brito Oliveira 

SCREEN SAVER INFORMÁTICA LTDA (doravante denominada “INTERVENIENTE 
ADMINISTRADORA”) 

Mestranda Erí Santana (doravante denominada “PESQUISADORA”), brasileira, sob nº de matrícula 
080917016.  

DEFINIÇÕES E INTERPRETAÇÕES: 

Neste instrumento, as seguintes palavras e expressões terão os significados aqui definidos: 

1- “CONTRATO” – significa o Contrato celebrado entre a “PATROCINADORA”, a 
“INSTITUIÇÃO”, a “INTERVENIENTE ADMINISTRADORA” e a “PESQUISADORA” e os 
“PARTICIPANTES” com seus eventuais aditivos, alterações, anexos, apêndices e documentos neles 
mencionados. 

2- “ESTUDO” – significa o tipo de pesquisa que será realizado: PESQUISA SOCIAL 
QUALITATIVA  

3- “MÉTODO” – significa o método de Estudo que norteará a pesquisa objeto do presente 
contrato: Método PESQUISA-AÇÃO INTEGRAL, e eventuais emendas, anexos e apêndices. 

4- “OBJETO EM INVESTIGAÇÃO” – significa TECNOLOGIAS ASSISTIVAS E PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 

5- “PATROCINADORA” – significa a entidade que patrocinará a pesquisa mediante a 
celebração do presente contrato: a PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS, 

6- “INSTITUIÇÃO” – significa a instituição acadêmica que vai, acompanhar, qualificar e certificar 
a pesquisa, a UNEB. 

7- “INTERVENIENTE ADMINISTRADORA” – significa a entidade que administrará os fundos 
providos pela PATROCINADORA em razão da pesquisa, a SCREEN SAVER INFORMÁTICA LTDA. 

8- “PESQUISADORA” – significa a responsável pela condução da pesquisa: a MESTRANDA 
ERÍ SANTANA. 

9- “PESSOAS COM DEFICIÊNCIA” – Significa os sujeitos beneficiários diretos da pesquisa na 
comunidade de Madre de Deus. 

A PATROCINADORA, a INSTITUIÇÃO, a INTERVENIENTE ADMINISTRADORA e a 
PESQUISADORA poderão doravante ser denominadas coletivamente como “Partes” ou 
individualmente como “Parte”, conforme o caso. 

CONSIDERANDO QUE: 
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1. A pesquisa “TECNOLOGIA ASSISTIVA E A INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
NAS ESCOLAS PÚBLICAS COMUNS DE MADRE DE DEUS” é um objeto social de pesquisa 
patrocinada por órgão público, os resultados serão abertos e disponíveis para todos (órgãos, 
instituições e comunidades) mantendo nossa filosofia democrática de difusão do conhecimento. 

2. A INSTITUIÇÃO e a PESQUISADORA leram e entenderam totalmente o MÉTODO, 
concordando que o mesmo contém todos os detalhes necessários para a condução do ESTUDO, o 
qual desejam participar, comprometendo-se a conduzi-lo dentro de uma concepção democrática, 
participativa, crítica e autônoma, na perspectiva de provocar mudanças no contexto social estudado.  

3. A PATROCINADORA efetuará os pagamentos referentes ao ESTUDO à INTERVENIENTE 
ADMINISTRADORA e esta se encarregará DE PAGAR AS DESPESAS ORIUNDAS DA PESQUISA. 

As Partes abaixo assinadas estão de acordo com os direitos e obrigações estipulados a seguir, os 
quais se aplicam entre as Partes quanto à execução. 

CLÁUSULA 1 – CONDUÇÃO DO ESTUDO 

1.1. A PESQUISADORA e a INSTITUIÇÃO neste ato aceitam a tarefa de realizar a pesquisa, 
garantindo a condução do ESTUDO de acordo com todas as leis, regulamentos e diretrizes 
internacionais aplicáveis no Brasil. 

1.2. A PESQUISADORA neste ato aceita a tarefa de avaliação científica para os propósitos da 
pesquisa conforme os critérios técnicos científicos. 

1.3. A PESQUISADORA  E OS PARTICIPANTES serão responsáveis pela obtenção da aprovação do 
ESTUDO e documentos pertinentes pela BANCA EXAMINADORA utilizado pela INSTITUIÇÃO e pelo 
fornecimento de uma cópia de tal aprovação para a PATROCINADORA. Deverá, ainda, participar: i) 
de eventos relacionados ao ESTUDO; ii) da redação e revisão de eventuais publicações nacionais 
sobre o ESTUDO e apresentações em Congressos. 

1.5. A INSTITUIÇÃO, a INTERVENIENTE ADMINISTRADORA e/ou a PESQUISADORA permitirão, 
mediante prévio aviso, que os representantes da PATROCINADORA, examinem suas instalações e 
irá assegurar que todos os documentos estejam disponíveis em suas visitas. A PESQUISADORA irá 
auxiliar os representantes da PATROCINADORA ou os representantes das agências regulatórias na 
validação de todos os documentos com os dados originais provenientes da coleta de dados.  

CLÁUSULA 2 – VIGÊNCIA 

Considera-se para efeito deste contrato que a data inicial refere-se ao período que a 
PESQUISADORA PRINCIPAL considerou que os participantes estavam implicados com o processo 
estabelecido, entretanto os efeitos deste retroagem a fevereiro de 2009 e terminará com a finalização 
do ESTUDO e com a entrega pela PESQUISADORA PRINCIPAL à PATROCINADORA de todos os 
resultados obtidos com o ESTUDO.  

CLÁUSULA 3 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1. Pela condução do ESTUDO pela PESQUISADORA. O pagamento será efetuado pela 
PATROCINADORA a favor da INTERVENIENTE ADMINISTRADORA que se encarregará do 
pagamento das despesas para condução do ESTUDO. 

3.2. A remuneração devida à INTERVENIENTE ADMINISTRADORA inclui os custos de todas as 
ações previstas no MÉTODO, de gerenciamento de dados, despesas indiretas institucionais e outros 
custos associados à condução do MÉTODO, inclusive, sem limitações, qualquer pagamento 
repassado pela INTERVENIENTE ADMINISTRADORA referente à equipe utilizada ou mantida por ela 
para a execução dos serviços relacionados ao ESTUDO. 

3.3. Cada parte suportará seus próprios custos (legais, fiscais, contábeis e outras taxas) incorridos 
com a elaboração e execução deste CONTRATO.  

3.4. A INSTITUIÇÃO e A PESQUISADORA se obrigam a realizar todos os esforços necessários para 
a perfeita realização do ESTUDO. 

CLÁUSULA 4 – PRAZOS 

A PESQUISADORA deverá ser cuidadosa ao cumprir os prazos estipulados, desde que tenha 
recebido da PATROCINADORA todo o material necessário em tempo hábil para efetuar o ESTUDO. 

CLÁUSULA 5 - DO OBJETO EM INVESTIGAÇÃO 
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A PATROCINADORA deve fornecer livre de ônus, para a INSTITUIÇÃO ou PESQUISADORA 
quantidade suficiente do OBJETO EM INVESTIGAÇÃO para a condução do ESTUDO. Todos os 
suprimentos do OBJETO EM INVESTIGAÇÃO deverão ser registrados e armazenados em segurança 
e de acordo com os requisitos regulatórios aplicáveis e as diretrizes. Em nenhuma circunstância a 
PESQUISADORA a INSTITUIÇÃO ou qualquer PARTICIPANTE deverá fornecer o OBJETO EM 
INVESTIGAÇÃO a terceiros e/ou permitir que seja utilizado ou disposto com fins diversos do 
ESTUDO. 

CLAÚSULA 6 - CONFIDENCIALIDADE – PUBLICAÇÃO – PROPRIEDADE INTELECTUAL 

6.1. Toda e qualquer informação fornecida à PESQUISADORA, aos PARTICIPANTES nomeados 
para assisti-lo, à INSTITUIÇÃO ou mesmo à INTERVENIENTE ADMINISTRADORA pela 
PATROCINADORA durante a realização do ESTUDO, incluindo os dados, informações verbais e 
escritas, serão mantidas estritamente confidenciais e restritas ao pessoal diretamente envolvido na 
condução do ESTUDO. Ainda, todos os relatórios e informações, incluindo os dados, sobre o 
ESTUDO e seu progresso/desenvolvimento, constituirão informação de caráter confidencial 
pertencente à PATROCINADORA e não serão fornecidas pela PESQUISADORA, por seus 
PARTICIPANTES, pela INSTITUIÇÃO ou mesmo pela INTERVENIENTE ADMINISTRADORA a 
terceiros. A PESQUISADORA, seus PARTICIPANTES, a INSTITUIÇÃO e a INTERVENIENTE 
ADMINISTRADORA concordam em utilizar os materiais recebidos da PATROCINADORA ou 
referentes ao ESTUDO somente para os propósitos da adequada realização do ESTUDO, excluindo-
se qualquer uso por sua própria conta ou por conta de terceiros. 

6.2. As partes concordam em não utilizar o(s) nome(s) da(s) outra(s) parte(s) e/ou de seus 
funcionários e colaboradores em material de propaganda ou promocional, ou em qualquer publicação, 
sem o prévio consentimento por escrito dos interessados.  

CLÁUSULA 7 – PROPRIEDADE DOS RESULTADOS 

7.1. A PESQUISADORA, a INTERVENIENTE ADMINISTRADORA, os PARTICIPANTES e a 
INSTITUIÇÃO expressamente declaram e reconhecem que todos os resultados do ESTUDO serão de 
propriedade da PATROCINADORA, a qual poderá usá-los ou explorá-los da forma que lhes convir. 
Quaisquer invenções ou descobertas referentes ao trabalho da PESQUISADORA  objeto do presente 
CONTRATO deverão ser imediatamente reveladas à PATROCINADORA. 

7.2. Da mesma forma, no caso de eventual obtenção de resultados que possam ser patenteados ou 
apropriados como direitos de propriedade intelectual, a PESQUISADORA, a INTERVENIENTE 
ADMINISTRADORA, os PARTICIPANTES e a INSTITUIÇÃO desde já cedem os direitos e se 
comprometem a assinar quaisquer documentos para a transferência destes, bem como se obrigam a 
abster de efetuar qualquer solicitação de patente ou direito de propriedade intelectual. 

CLÁUSULA 8 – SITUAÇÃO INDEPENDENTE 

8.1. A PESQUISADORA e/ou seus representantes e/ou PARTICIPANTES no cumprimento de sua 
tarefa, executará(ão) seus serviços profissionais de forma independente, inexistindo qualquer vínculo 
de natureza empregatícia entre eles, seus agentes e a PATROCINADORA. 

8.2. A PESQUISADORA, a INTERVENIENTE ADMINISTRADORA, os PARTICIPANTES e a 
INSTITUIÇÃO, pelo presente, garantem que estão livres para firmar o presente CONTRATO e que 
não há direitos a serem exercidos por ou obrigações pertencentes a qualquer terceiro, que possam 
impedir ou restringir o cumprimento de suas obrigações, conforme os termos e condições do presente 
CONTRATO. 

CLÁUSULA 9 – RESCISÃO  

9.1. É facultado à PATROCINADORA a qualquer momento rescindir unilateralmente o presente 
CONTRATO, mediante aviso escrito dirigido à PESQUISADORA, à INSTITUIÇÃO e à 
INTERVENIENTE ADMINISTRADORA com a antecedência de 30 (trinta) dias.  

9.2.Qualquer que seja a hipótese de rescisão, seja por iniciativa da PATROCINADORA, ou da 
PESQUISADORA  respeitados os termos, responsabilidade e obrigações descritas neste 
CONTRATO e no MÉTODO, não importará direito a qualquer indenização, a nenhum título. 

9.4. Neste caso a INTERVENIENTE ADMINISTRADORA deverá ser remunerada pelos serviços 
efetivamente prestados, e pelas despesas necessárias e correlatas, anteriormente ao término deste 
CONTRATO. Se o ESTUDO terminar antes de estar completo, A PESQUISADORA fornecerá à 
PATROCINADORA um relatório final aceitável. 



 177 

9.5. Todas as cláusulas e obrigações referentes à confidencialidade, uso restrito e publicações 
permanecerão em pleno vigor após o término do presente CONTRATO, durante um período de 2 
(anos) anos contados a partir da data de término do mesmo, qualquer que seja o motivo deste 
término. É recomendado que A PESQUISADORA  retenha os documentos do ESTUDO por pelo 
menos 15 (quinze) anos após completar ou descontinuar o ESTUDO. 

CLÁUSULA 10 – RESPONSABILIDADE 

10.1. A PESQUISADORA e a INSTITUIÇÃO irão também garantir que todos os eventos adversos 
sejam relatados como detalhado no MÉTODO, notificando a PATROCINADORA.  

10.2. A PATROCINADORA não será responsável nos casos em que o prévio consentimento por 
escrito não foi fornecido pela pessoa envolvida. 

CLÁUSULA 11 – ADITAMENTOS 

Este CONTRATO não serão alterados ou emendados, senão por instrumento assinado por todas as 
Partes. 

Fazem parte deste contrato o projeto inicial proposto para a pesquisa e a matrícula de vinculação da 
Mestranda Erí Santana com o PPGEduC/UNEB. 

CLÁUSULA 14 – CESSÃO 

14.1. A PESQUISADORA e a INSTITUIÇÃO não poderão ceder ou transferir a qualquer terceiro, 
todos ou parte dos direitos e obrigações oriundos do presente CONTRATO, sem o prévio 
consentimento por escrito da PATROCINADORA. 

14.2. No caso de participações consentidas de outros pesquisadores, designados pela 
PESQUISADORA na função de PARTICIPANTES, os quais deverão ser nomeados e registrados A 
PESQUISADORA deverá transmitir os termos deste CONTRATO a eles, assumindo a 
responsabilidade pelos atos dos PARTICIPANTES. 

14.3. A PESQUISADORA PRINCIPAL, a INSTITUIÇÃO, os PARTICIPANTES e a INTERVENIENTE 
ADMINISTRADORA se comprometem a não utilizar os serviços de qualquer pessoa impedida por lei 
nacional ou internacional, com respeito aos serviços a serem desenvolvidos sob este CONTRATO. 

CLÁUSULA 15 – INEXISTÊNCIA DE PERDÃO IMPLÍCITO 

A tolerância eventual com relação a qualquer inadimplemento de um prazo ou condição estabelecida 
neste CONTRATO não deverá ser interpretada como uma renúncia ou abandono do futuro 
cumprimento de referido prazo ou condição, que permanecerá em vigor. 

CLÁUSULA 16 – CLÁUSULAS INDEPENDENTES 

Caso qualquer cláusula ou condição do presente CONTRATO seja inválida, ilegal ou inexeqüível, a 
validade, legalidade ou exeqüibilidade das demais cláusulas ou condições não serão de modo algum 
afetadas ou prejudicadas. 

CLÁUSULA 17 – NOTIFICAÇÕES POR ESCRITO 

Qualquer aviso ou comunicado previsto neste CONTRATO será efetuado por escrito e mediante carta 
protocolada com aviso de recebimento, e-mail ou fax confirmado. 

CLÁUSULA 18 –ELEIÇÃO DE FORO 

As Partes elegem o foro da cidade de São Francisco do Conde, Estado da Bahia, para dirimir 
qualquer controvérsia oriunda do presente CONTRATO, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

E, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam o presente CONTRATO em 04 (quatro) vias 
de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com as duas 02 (duas) testemunhas indicadas 
abaixo. 

Madre de Deus, 07 de maio de 2009. 

________________________________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS 
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___________________________________________________________________________ 

PPGEDUC – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÀO EM EDUCAÇÀO E CONTEMPORANEIDADE DA 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

___________________________________________________________________________ 

SCREEN SAVER INFORMÁTICA LTDA 

___________________________________________________________________________ 

PESQUISADORA - MESTRANDA ERÍ SANTANA 

 

GRUPO DE PESQUISA:  

 

Eliete de Santana Rocha 

Leila Guedes Pitangueiras Mazarakis 

Aparecida Maria de Jesus Aguiar 

Marta Santana Souza Santos 

Itana Lúcia Calmon Santos 

Sandra Maria de Queiroz 

Jocimara Mesquita Silva Pereira 

Antonio Carlos Santos da Silva 

Frederico Reis 

Daniela Cristina Rocha Barbosa 

Andreza Marques de Albuquerque 

Aliane da Silva Vaz 

Adriana dos Anjos Santos Pereira 

Jaciara Almeida Ribeiro de Carvalho 

Ana Paula Queiroz 

Ana Regina S. de Souza 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1. ____________________________             2. ___________________________ 

 Nome:        Nome:                              

CPF/MF        CPF/MF      
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7.2 Apêndice B - Ficha da Pesquisa de Campo 

NOME: 

ENDEREÇO: 

TELEFONE:                                          E-mail                                                    Data Nascimento   

_____/______/________ 

Atendimento Educacional: 

FREQUENTA ESCOLA?    SIM (   ) Qual ?                                                                                       Série?                                                                                          

NÃO (  ) Porque? 

Atendimento Médico: 

Qual o médico que o acompanha?                                 Período das consultas: __________________ 

Nome: _____________________________________ Especialidade: __________________ 

Nome: _____________________________________ Especialidade: __________________ 

Nome: _____________________________________ Especialidade: __________________ 

Nome: _____________________________________ Especialidade: __________________ 

 

Atendimento Social 

Recebe atendimento desenvolvido pela (s) secretarias municipais:       (    )  SEDUC     (    ) SEDES       (    ) 

SESAU 

Participa de programas municipal, estadual ou federal? (    )  Família Cidadã    (    )  Bolsa Família   (    )  

Aposentadoria 

(    ) Benefícios do INSS    Outros___________________________ 

Participa de alguma atividade social? (igreja, Ong´s, instituições, movimentos culturais, grupos teatrais, dança, 

canto, projetos)        Sim (    )  Não (    )  Quais? 

_______________________________________________________ 

Pessoal 

Qual a área de necessidade especial? 

(    )  Auditiva –   parcial (    )   total (    )                           (    )  Visual –    parcial (    )   total (    )   

(    )  Mental __________________________                   (    )  Motora __________________________ 

(    )  Múltiplas __________________________ 

Libras 
1. Sabe libras? Sim (   )  Não (   )                     2. Alguém da família sabe libras? Sim (   )  Não (   )    

3. Tem vontade de aprender? Sim (   )  Não (   )    

4. Participaria de um curso de libras para se comunicar melhor? Sim (   )  Não (   )    
Tecnologia 
Tem acesso a algum computador?  (    ) casa   (    ) escola    (    ) ONG´s     (    ) lan house   (    

) outros 

Tem acesso a internet? (    ) casa   (    ) escola    (    ) ONG´s     (    ) lan house   (    ) outros 

Informante: 

 

(    ) O mesmo (   ) Pai     (  ) Mãe    (    ) Irmão / Irmã   (     ) Filho / Filha    (    ) Outros: _________________ 

 

Data: ___/____/________ 
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7.3 Apêndice C - Carta de Intenções  

Carta de Intenções de Madre de Deus  
Sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência 

NÓS, os participantes de 08 municípios do Estado da Bahia, a saber: Abaira, 

São Sebastião do Passé, Camaçari, Madre de Deus, Salvador, Feira de Santana, 

Candeias e Lauro de Freitas;  

Tendo Madre de Deus como município-sede do I Encontro Estadual de Tecnologias 

Assistivas das Escolas Públicas em Madre de Deus;  

Contando com a participação especial na mesa de discussões do especialista 

Romeu Kazumi Sassaki (membro do Comitê Brasileiro de Tecnologia 

Assistiva da Presidência da República e membro do Conselho Nacional dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência), da professora mestre Magali Dias de 

Souza (da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista nas áreas 

de Educação Especial/Deficiência Visual e Educação e Diferenças), da 

professora doutora Brasilena Pinto Trindade (da Faculdade Evangélica de 

Salvador), da professora mestre Antonete Araújo Xavier e do Centro de 

Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias Assistivas de Madre de Deus 

com os integrantes: professora mestre Erí Santana, professora especialista de 

linguagem Eliete Rocha de Santana, pedagogas Jocimara Mesquita Silva 

Pereira, Adriana dos Anjos e Marta Santana Souza Santos, das 

fonoaudiólogas Andreza Marques Albuquerque e Leila Pitangueiras Guedes 

Mazarakis, da terapeuta ocupacional Aliane Vaz e do vereador Carlos Antonio 

Santos Silva. 

Contando também com a presença solidária da Prefeita Eranita Brito de Oliveira, do 

Secretário de Governo Antônio Resende, da Secretária de Educação Gilmara 

Ribeiro Santos e de representantes da sociedade civil, religiosa, política, 

pessoas com deficiência e familiares; 

Estando todos juntos nos dias 09 e 10 de dezembro de 2010 na Cidade de Madre de 

Deus/Bahia, Brasil, para participarmos do I Encontro Estadual de Tecnologias 

Assistivas das Escolas Públicas em Madre de Deus; 
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Reafirmando a importância dos esforços de cooperação e alianças para o 

monitoramento das ações entre as cidades baianas, em sintonia com as 

demais regiões do Brasil;  

Entendendo que os direitos humanos da pessoa com deficiência somente se 

concretizarão através de ações inclusivas no âmbito do desenvolvimento 

social, econômico e educacional; 

Desejando proporcionar igualdade de oportunidades no âmbito educacional, digital, 

econômico e social e, como resultado das pesquisas e dos estudos realizados 

pela equipe multidisciplinar formada neste município, e com as discussões 

realizadas no I Encontro Estadual de Tecnologias Assistivas das Escolas 

Públicas em Madre de Deus;  

Pretendendo divulgar e implementar a presente Carta de Intenções de Madre de 

Deus sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, através do incentivo às 

ações para a inclusão das pessoas com deficiência e do uso das tecnologias 

da informação e comunicação e da tecnologia assistiva; 

PROPOMOS:  

1. Identificar e contatar os educandos que estão fora das escolas comuns e 

verificar quais as barreiras que os mantêm nesta situação.  

2. Fazer um levantamento contínuo das barreiras encontradas nas escolas no 

sentido de identificar o que impede o ingresso e permanência na escola.  

3. Realizar um estudo contextual para verificar as causas da evasão com vistas 

a propor alternativas para minimizar a situação dos alunos com deficiência. 

4. Analisar e propor a reestruturação curricular de forma a inserir o uso das 

tecnologias assistivas nas escolas comuns, contemplando as modalidades da 

educação básica: Educação de Jovens e Adultos, Educação Infantil, Fundamental I 

e Fundamental II. 

5. Definir critérios de avaliação para os alunos com deficiência que utilizam as 

potencialidades das tecnologias assistivas. 

6. Criar uma equipe multidisciplinar para atuar no ambiente da escola, 

conhecendo as potencialidades das pessoas com deficiência. 
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7. Planejar ações de sensibilização e conhecimento dos programas e projetos 

destinados a estes cidadãos no município. 

8. Formar agentes sociais para trabalharem com as famílias das pessoas com 

deficiência. 

9. Promover ações que facilitem a participação da família no cotidiano escolar. 

10. Promover seminários, congressos e colóquios para estimular a rede família-

escola-movimentos sociais-Estado ressaltando a importância do convívio social das 

pessoas com deficiência. 

11. Criar Centros de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias Assistivas de 

forma mais descentralizada para atender as regiões de maior demanda e as 

especificidades no processo de inclusão das pessoas com deficiência. 

12. Criar um programa no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias 

Assistivas para permitir a participação da família e das pessoas com deficiência na 

criação e desenvolvimento das tecnologias assistivas. 

13. Adquirir, disponibilizar, e criar quando necessário, no Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento de Tecnologias Assistivas de Madre de Deus, as tecnologias que 

ajudem no processo de inclusão destes alunos nas escolas comuns. 

14. Promover reuniões com as famílias e as pessoas com deficiência para 

esclarecimento sobre encaminhamentos do processo de cadastramento e aquisição 

dos benefícios com pessoas especializadas nas áreas médica, educacional e social.  

15. Fomentar o apoio dos órgãos públicos às instituições religiosas para a 

manutenção e ampliação das atividades de inclusão social das pessoas com 

deficiência. 

16. Realizar um levantamento do número de pessoas com deficiência para servir 

de parâmetro às pesquisas desenvolvidas.  

17. Promover a socialização estadual e nacional das pesquisas desenvolvidas 

através de participação em congressos, simpósios, encontros que discutam 

atividades afins. 

18. Publicar as pesquisas realizadas. 
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19. Realizar a socialização e o cadastro no Portal Nacional de Tecnologia 

Assistiva dos produtos desenvolvidos. 

20. Realizar cursos da libras para pessoas surdas, suas respectivas famílias e 

comunidade.  

21. Realizar cursos da libras para profissionais do magistério e da educação 

atingindo posteriormente as outras instancias sociais 

22. Promover palestras de incentivo e valorização para o percentual dos cidadãos 

que não estão motivados para o processo de aprendizagem da libras. 

23. Institucionalizar a libras como a segunda língua para os ouvintes na Rede 

Municipal de Ensino. 

24. Reestruturar os laboratórios já existentes nas escolas de forma a criar 

características de acessibilidade. 

25. Desenvolver metodologias para realização das atividades do Centro de 

Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias Assistivas de Madre de Deus com a 

participação das pessoas com deficiência. 

26. Garantir que os serviços e recursos de tecnologias assistivas, desenvolvidos 

no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias Assistivas de Madre de 

Deus, cheguem às escolas comuns e demais órgãos públicos. 

27. Criar parcerias para garantir a logística de comercialização dos resultados das 

pesquisas. 

Madre de Deus/BA, 10 de dezembro de 2010. 
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7.4 Apêndice D - Fotos  

7.4.1 Plenárias  
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7.4.2 Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de TA de Madre de Deus  
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7.4.3 Participação em eventos e socialização da pesquisa 
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7.4.4 Ações do Antes e Depois 
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7.4.5 Mudanças na Marca do Projeto  
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7.5 Apêndice E – Vídeos 

7.5.1 DVD 01 
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7.5.2 DVD 02 
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7.5.3  DVD 03 

 

 

 

 

 

 


