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RESUMO
Esta pesquisa partiu da hipótese de que foi produzida uma quantidade considerável de
trabalhos nos cursos de pós-graduação stricto sensu no país tratando da tecnologia assistiva e
de sua relação com a educação inclusiva, de modo que seria justificável produzir uma revisão
sistemática de literatura sobre o tema. Uma pesquisa exploratória mostrou que a premissa é
verdadeira e assim a pesquisa foi planejada e operacionalizada. O objetivo da pesquisa é
realizar uma revisão sistemática das teses de doutoramento e das dissertações de mestrado
produzidas no Brasil sobre educação inclusiva e tecnologia assistiva do ano de 2012 até o ano
de 2018, caracterizando estes trabalhos e identificando lacunas a serem pesquisadas. A parte
teórica do trabalho compreende um capítulo abordando a filosofia da tecnologia,
contemplando uma perspectiva adotada por Neil Postman e Val Dusek. Um capítulo trata da
origem e da evolução da revisão sistemática de literatura, que surgiu de uma necessidade de
organizar conhecimentos na área médica. O aporte teórico-prático nesta parte é oferecido por
Jesson et al. Um capítulo trata da tecnologia assistiva e um capítulo da educação inclusiva,
dando especial enfoque às discussões conduzidas em fóruns e eventos internacionais e suas
repercussões na educação no Brasil. No que se refere à metodologia, para a obtenção dos
dados, foi eleito o Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, delimitando-se o lapso
temporal dos trabalhos a serem analisados entre 2012 e 2018. Os trabalhos selecionados e
analisados são teses de doutorado e dissertações de mestrado acadêmico e que se enquadram
nos critérios de inclusão estabelecidos nesta pesquisa. Os resultados constam de uma análise
quantitativa e de uma análise qualitativa. Na análise quantitativa, os dados do corpus são
organizados de acordo com distintos critérios e estes resultados são apresentados na forma de
tabelas e de gráficos. Na análise qualitativa, os trabalhos foram organizados em seis
categorias de acordo com a proposta de análise de conteúdo apresentada por Laurence Bardin.
As categorias foram descritas e analisadas de acordo com a metodologia preconizada.
PALAVRAS-CHAVE: Revisão Sistemática. Educação Inclusiva. Tecnologia. Tecnologia
assistiva. Análise de conteúdo.
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ABSTRACT
This research started from the hypothesis that a considerable amount of academic research
was produced in master and doctor postgraduate courses in the country about assistive
technology and its relationship with inclusive education, so that it would be justifiable to
produce a systematic literature review on the subject. An exploratory research has shown that
the premise was true and so the research was planned and operationalized. The objective of
the research is to carry out a systematic review of the doctoral theses and master's
dissertations produced in Brazil on inclusive education and assistive technology from 2012 to
2018, characterizing these works and identifying gaps to be researched. The theoretical part of
the work comprises a chapter addressing the philosophy of technology, contemplating a
perspective adopted by Neil Postman and Val Dusek. A chapter approaches the origin and
evolution of the systematic literature review, which arose from a need to organize knowledge
in the medical field. The theoretical-practical contribution in this part is offered by Jesson et
al. A chapter on assistive technology and a chapter on inclusive education, giving special
focus to the discussions conducted at international forums and events and their repercussions
on education in Brazil. Regarding the methodology, the Catálogo de Teses e Dissertações
CAPES was chosen to obtain the data, delimiting the time lapse of the works to be analyzed
between 2012 and 2018. The selected and analyzed works are doctoral theses and academic
master's dissertations and that fit the inclusion criteria established in this research. The results
consist of a quantitative analysis and a qualitative analysis. In the quantitative analysis, the
corpus data is organized according to different criteria and these results are presented in the
form of tables and graphs. In the qualitative analysis, the works were organized in six
categories according to the content analysis proposal presented by Laurence Bardin. The
categories were described and analyzed according to the recommended methodology.
KEYWORDS: Systematic Review. Inclusive education. Technology. Assistive technology.
Content analysis.
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INTRODUÇÃO
Quando o assunto é tecnologia assistiva, é recorrente a citação da assertiva atribuída
a Mary Pat Radabaugh, antiga diretora do Centro Nacional de Apoio à Pessoa com
Deficiência da IBM: “para a maioria das pessoas a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para
as pessoas com deficiência a tecnologia torna as coisas possíveis. Em alguns casos, em
especial no trabalho, a tecnologia torna-se o equalizador que proporciona à pessoa com
deficiência condições equitativas de competição”1 (RADABAUGH, 1988, p. 1). Sob este
ponto de vista, avalia-se a tecnologia como elemento agregador e capaz de proporcionar
qualidade de vida e oferecer solução para (quase) todos os problemas, destacando-se
exclusivamente vantagens oferecidas pelo emprego de tecnologia. Entretanto, sobre o mesmo
assunto, autores como Selwyn (2008), Felinto (2005), Rüdiger (2016), Feenberg (2010),
dentre outros, discutem aspectos tais como uma suposta neutralidade atribuída às tecnologias.
A este respeito, aborda-se neta dissertação, a discussão sobre esta neutralidade das
tecnologias, dividindo-se os teóricos em fáusticos e prometeicos. Os primeiros receberam esta
designação em referência ao personagem Fausto, da obra de Goethe, do romantismo alemão,
cuja alma foi transacionada com o diabo. Neste caso, a metáfora é a de que incorporando a
tecnologia em sua vida o indivíduo estaria propondo uma troca, assim como o fez Fausto. Os
prometeicos receberam esta designação em referência a Prometeu, personagem da mitologia
grega, a que se atribui a atitude de ter roubado o fogo dos deuses e tê-lo dados aos mortais,
para que se tornassem mais independentes e poderosos. Aqui a metáfora pé a de que a
disponibilização da tecnologia ao moral comum o torna mais independente e poderoso, a
despeito da interferência dos deuses.
Um outro postulado recorrente, formulado tanto pela mídia quanto por estudos
acadêmicos e também discutido por estes autores, é o de que a educação está quase que
irremediavelmente arruinada, apresentando-se a tecnologia, pelo seu simples emprego, como
a solução que salvará a educação. Em um artigo que aprecia criticamente o uso de recursos
educacionais abertos, Ferreira e Carvalho (2018, p. 741) postulam que “a linguagem da área
[da educação] revela uma crença na neutralidade da tecnologia, vista amplamente como
1 “For most people technology makes things easier. For people with disabilities, however, technology makes
things possible. In some cases, especially in the workplace, technology becomes the great equalizer and
provides the person with a disability a level playing field on which to compete.” (Tradução do autor). Fonte:
RADABAUGH, Mary Pat. Assistive Technology and AEM. Disponível em
<http://aem.cast.org/navigating/assistive-technology.html#.XVHDQ-NKiUs>. Acesso em 12/08/2019.
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solução para a dita falência da educação, articulada em uma defesa dogmática do poder dos
artefatos digitais de tornar o mundo um lugar melhor”. A este respeito, Ferreira e Carvalho
(2018, p. 740) observam que existe uma “crença que a tecnologia digital pode apoiar formas
‘progressivas’ não autoritárias de engajamento educacional”.
De modo sumário, situa-se a tecnologia, por um lado, como uma – talvez a grande –
solução para os problemas da educação, julgada perdida. Por outro lado, autores postulam que
se deve analisar a tecnologia e seus impactos na educação e no cotidiano das pessoas com
maior rigor crítico. A tecnologia faz parte daquilo que Feenberg (2010, p. 80) chamou de
horizonte moderno. Para ele, “a racionalização é nosso horizonte moderno e o desenho
tecnológico é a chave para entender sua efetividade como a base das hegemonias modernas
atuais”. De acordo com Grein e Amaral (2015, p. 83), “o horizonte cultural trata das
suposições genéricas e culturais que compõem o pano de fundo que dá suporte à nossa vida”.
Para os autores, na sociedade moderna “o horizonte moderno é composto pela racionalização,
expressa no desenho tecnológico”, de modo distinto das sociedades medievais, “que tinham
seu horizonte baseado na estrutura do universo divino, onde o único poder, assim como
qualquer esperança de alteração no estado das coisas, procedia do rei”. A respeito do papel da
tecnologia na vida das pessoas, Selwyn (2008) afirma que em todos os lugares e de maneiras
inimagináveis a algumas gerações ocorrem o emprego, a educação, a saúde, o bem-estar, a
saúde, a política, o lazer e a diversão tendo a tecnologia em seu cerne. Tecnologia, é, portanto,
parte do banal da vida humana, sendo incorporada, com maior ou menor intensidade, ao
cotidiano de qualquer indivíduo. A discussão de empregá-la ou não tornou-se obsoleta e
anacrônica. A questão deslocou seu foco para a valoração a lhe ser dada.
Dentre as várias formas de tecnologias, está a tecnologia assistiva, que se vale de
todos os avanços da tecnociência2 e está focada em um fim específico, o qual contribui nos
processos educativos e na inclusão de pessoa com deficiência (PcD). Etimologicamente, o
termo tecnologia assistiva tem sua origem no termo em inglês, assistive technology,
introduzido por meio de legislação nos Estados Unidos da América, mais especificamente, a
Public Law 100-407, que, juntamente com o American With Desabilities Act (ADA), que
regula a destinação de fundos públicos para a aquisição de recursos para aqueles que deles
necessitem (GALVÃO FILHO, 2009; BERSCH, 2009; COOK; POLGAR, 2008) e de onde
2 A respeito de tecnociência, Feenberg (2009, p. 64) afirma que “productos y conocimiento emergen juntos del
laboratorio. La búsqueda de conocimiento y el hacer dinero se juntan en un único trabajo. La distinción entre
ciencia y tecnología parece quebrarse. De aquí el uso extendido del término “tecnociencia”.
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provém também o termo em língua portuguesa. A definição de tecnologia assistiva oferecida
por Cook e Polgar (2008, p. 5) segue os critérios do ADA e informa que tecnologia assistiva
trata-se de “qualquer item, peça de equipamento, sistema ou produto, ainda que comprado no
comércio, modificado ou customizado e usado para incrementar, manter ou melhorar
capacidades funcionais em indivíduos com deficiência3”. No Brasil, definição semelhante foi
adotada pelo Comitê de Ajudas Técnicas (CAT), vinculado à Presidência da República e
instituído, em 16 de novembro de 2006, por meio do Decreto nº 5.296/2004 (BRASIL, 2004).
De acordo com estas definições, é possível subdividir a tecnologia assistiva em recursos e
serviços. Recursos são os já descritos e serviços são “aqueles que auxiliam diretamente uma
pessoa com deficiência a selecionar, comprar ou usar os recursos acima definidos” (BERSCH,
2009, p. 44). Galvão Filho (2009, p. 27) assinala que é “importante salientar que tecnologia
assistiva, no seu sentido mais amplo, vai além da mera condensação de artefatos ou
ferramentas, para abarcar também a ideia de metodologias, processos ou serviços”.
A respeito do que significa tecnologia assistiva ao longo dos tempos, Cook e Polgar
(2008, p. 7) assinalam que “a tecnologia assistiva sempre se baseou nos materiais e estado da
arte da tecnologia disponível aos médicos”. Os autores assinalam que, em tecnologia assistiva,
“os resultados funcionais são enfatizados acima de todas as outras considerações. Por este
motivo, algumas aplicações têm tido poucas mudanças ao longo de muitos anos”. Por este
motivo, tecnologia assistiva deve ser entendida, portanto, não como a última palavra em
tecnologia, mas como algum dispositivo que seja capaz de prover um resultado funcional
satisfatório, oferecendo possibilidades de realizar tarefas, incrementar a mobilidade e de,
deste modo, melhorar a qualidade de vida do usuário.
A instituição do CAT impulsionou as tecnologias assistivas no Brasil, “na perspectiva
de ao mesmo tempo aperfeiçoar, dar transparência e legitimidade ao desenvolvimento da
tecnologia assistiva no Brasil” (BRASIL, 2004, p. 9). O emprego de tecnologia assistiva
oferece amplas possibilidades de melhorar a qualidade de vida das pessoas que dela
necessitem e também de oferecer a possibilidade de incluir educativa e socialmente as pessoas
com deficiência (PcD)4. O CAT considera que o desenvolvimento de recursos e ações
3 Any item, piece of equipment or product system whether acquired commercially off the shelf, modified, or
customized that is used to increase, maintain or improve functional capabilities of individual with disabilities.
(Tradução livre nossa)
4 Ao longo do tempo, foi feito uso de distintos termos para designar as pessoas com deficiência e muitos são
os debates sobre qual seria a forma mais adequada de se fazer esta referência. No âmbito desta pesquisa,
faremos uso do termo “pessoa com deficiência”, pelo fato de esta designação ter sido consagrada pela Lei
Federal 13.146, de 6 de julho de 2015, que “Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
(Estatuto da Pessoa com Deficiência)”. Fonte:
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envolvendo a tecnologia assistiva resulta em valorização, integração e inclusão de PcD e de
pessoas com mobilidade reduzida.
A tecnologia assistiva surgiu como um grande esforço social e cultural para buscar
transformações abrangendo recursos e relacionamentos físicos, humanos, sociais e digitais. A
recuperação de vítimas de ações banais na II Grande Guerra, que resultaram do conflito
atrofiadas, corporalmente danificadas, surdas, com dificuldades intelectuais e de
desenvolvimento (CONTE et al., 2017) está na gênese da tecnologia assistiva. A sociedade
ocidental esforçou-se em reconstruir as bases dos direitos humanos, orientada especialmente
por referenciais que consideram o homem como ser histórico e cultural, “que cria e
transforma seu espaço ao mesmo tempo que modifica a si mesmo”. A tentativa de
reconstrução fez surgir a tecnologia assistiva, com o intuito de recuperar um mínimo de
dignidade a quem sofria os revezes impostos pela II Grande Guerra. A tecnologia assistiva
tem, portanto, sua origem sobre o binômio inclusão/exclusão (CONTE et al., 2017, p. 5).
O percurso da educação inclusiva desde os primórdios até os dias atuais situa-a como
um fenômeno histórico-social. Afasta-se do escopo deste trabalho uma descrição desta
trajetória, entretanto, conhecê-la, ainda que brevemente, auxilia na compreensão da
mobilidade do conceito. Do mesmo modo, a motivação de fundo importa quando se trata do
assunto. Postular o tratamento dado às PcD como inclusão só é possível a partir de
determinado momento histórico: a Declaração de Salamanca (BRASIL, 2003). A designação
ora foi inserção, ora ajustamento, o que demonstra distintas motivações.
Na Antiguidade, caracterizada como uma sociedade agrícola, na Grécia Antiga, na
qual floresceram as cidades-estado, disputando militarmente o poder umas com as cidades
vizinhas e no Império Romano, uma potência de conquistas militares, a higidez física de seus
homens representava um dos esteios da produtividade e do poder. Deste modo, quando nascia
uma PcD, as soluções não diferiam entre si: invariavelmente era a eliminação do indivíduo,
cada qual optando por modo de operacionalizar a solução (SILVA, 1987).
A derrocada do Império Romano deu lugar ao florescimento do cristianismo e
coincide com o início da Idade Média, assumindo, no mundo ocidental, a Igreja Católica um
papel determinante no poder decisório. Segundo sua doutrina, a cada corpo corresponde uma
alma e estas são de Deus. Deste modo, a eliminação das PcD deixou de ser uma prática, o que
não lhes necessariamente garantiu uma vida digna (PESSOTTI, 1984). Não eram raras as
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm>. Acesso em 12/08/2019.
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associações feitas entre a deficiência e um castigo divino ou então a uma obra demoníaca.
Isso levou muitas PcD à fogueira da Santa Inquisição mais para o final da Idade Média.
O Renascimento trouxe consigo uma nova concepção de homem e também o
florescimento da ciência e os deficientes passaram a ser uma questão desta, que inicialmente
tratou-os como doentes, deixando eles de serem escravos da ira divina, passando agora a
objeto da medicina (SILVA, 1987). Com o desenvolvimento do capitalismo, e também com a
socialização da medicina, o corpo passou a ser visto como uma forma de produção, de força
de trabalho e criou-se a necessidade de governar a sociedade por meio do controle do
indivíduo (FOUCAULT, 2011). Para Foucault, “o que rege a sociedade não são os códigos,
mas a perpétua distinção entre o normal e o anormal, o perpétuo entendimento de restituir o
sistema de normalidade” (FOUCAULT, 2011, p. 181). A missão de manter as PcD dentro
desta normalidade coube à medicina, o que posicionou diante da medicalização da deficiência
(CHRISTOFARI, 2014), ainda não superada em nossos dias.
Após o término da II Guerra Mundial, foi criada a Organização das Nações Unidas
(ONU). A ideia da criação da ONU, conforme consta de relato no sítio eletrônico daquele
órgão, surgiu “depois da II Guerra Mundial, que devastou dezenas de países e tomou a vida de
milhões de seres humanos”. Diante deste cenário “existia na comunidade internacional um
sentimento generalizado de que era necessário encontrar uma forma de manter a paz entre os
países”. Contudo, a organização “não surgiu de uma hora para outra. Foram necessários anos
de planejamento e dezenas de horas de discussões antes do surgimento da Organização”.
Assim, as Nações Unidas começaram a existir oficialmente em 24 de outubro de 1945, após a
ratificação da Carta por China, Estados Unidos, França, Reino Unido e a ex-União Soviética,
bem como pela maioria dos signatários” (ONU, 2018, on-line).
Já em dezembro do ano de sua criação a ONU editou a Declaração Universal dos
Direitos Humanos, de cujo primeiro artigo se lê: “Todos os seres humanos nascem livres e
iguais em dignidade e em direitos” (ONU, 2018, p. 4). A situação das pessoas com deficiência
passou, desde então, a ser tema de debates públicos e de ações políticas nos países
participantes, passando a deficiência a ser vista como uma questão social e política.
A ONU surgiu, portanto, em um contexto no qual a dignidade da pessoa humana
experimentou uma elevada valorização. Neste contexto, vários eventos em nível planetário
elevaram também a questão da atenção à PcD a uma questão política central, contribuindo
para o surgimento de políticas públicas voltadas para estas pessoas. Os eventos mais
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relevantes são a Conferência Mundial de Educação para Todos, celebrada em 1990, na cidade
de Jomtien, Tailândia (CASTRO, 2000, p. 11) e que “influenciou fortemente a agenda das
políticas educacionais dos países em desenvolvimento na década de 90”, inclusive o Plano
Decenal de Educação para Todos (1994-2003). A Conferência Mundial sobre Necessidades
Educativas Especiais, celebrada em 1994 na cidade de Salamanca, Espanha (BRASIL, 2003)
foi também um evento decisivo, resultando do evento a Declaração de Salamanca, atualmente
documento fundamental na temática da educação inclusiva. Um aspecto relevante é que esta
declaração tornou a educação fundamental passa a ser um direito indisponível 5. Em 1999
celebrou-se a convenção da Guatemala, que deu continuidade e impulsionou as políticas de
eliminação das discriminações contra as PcD.
No Brasil, um documento fundamental oficial é a Constituição da República
Federativa do Brasil, promulgada em 1988 e atualmente em vigor no país e que prevê o dever
do Estado com a educação, mediante a garantia de atendimento educacional especializado às
PcD, preferencialmente na rede regular de ensino (BRASIL, 1988). A Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDBEN) (BRASIL, 1996) contempla a educação especial,
classificando-a como modalidade de educação escolar, passando a ser oferecida
preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com dificiência. A LDBEN
prevê ainda o atendimento especializado, respeitando-se as peculiaridades dos educandos da
educação especial.
Em 25 de agosto de 2009, por meio da promulgação do Decreto 6.949, o Brasil
aderiu à Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU e seu
protocolo facultativo, impulsionando aos debates sobre o assunto (BRASIL, 2009). A
Assembleia Geral da ONU aprovou a convenção por unanimidade em dezembro de 2006 e
prevê a proibição de excluir crianças do sistema educacional sob a alegação de deficiência,
garante a possibilidade de acesso das crianças ao ensino fundamental em igualdade de
condições, as adaptações necessárias com vistas a garantir a educação e a adoção de efetivas
medidas individualizadas que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social compatível
(BERSCH, 2009; BRASIL, 2009).
5 “Alguns direitos o sujeito pode, por ato de vontade, deixar de titularizar e outros, não. Os primeiros são os
disponíveis. O titular pode aliená-los de seu patrimônio, por meio de negócio jurídico, seja transferindo-os a
outro sujeito, seja renunciando a eles. [….] Por outro lado, os direitos indisponíveis são os que a lei considera
tão importantes que impede até mesmo o seu titular de abrir mão deles. O direito aos alimentos, por exemplo,
é indisponível. Alguém pode deixar de exercê-lo por orgulho ou desconhecimento, mas ninguém pode
validamente renunciar a ele ou transferi-lo a terceiros. Todo direito disponível é renunciável e todo direito
indisponível, irrenunciável.” Fonte: COELHO. Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil: Parte Geral, Volume 1. 5ª
Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 124.
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Em 2001, foi aprovada a Lei 10.172 (BRASIL, 2001), aprovando o Plano Nacional
de Educação. Neste documento legal a educação especial é classificada como modalidade de
educação escolar e a lei obriga que a sua oferta nos diferentes níveis de ensino. Classifica
ainda como importante a garantia de vagas no ensino regular para os diversos graus e tipos de
deficiência. O texto dispõe também que a flexibilidade e a diversidade são igualmente
importantes, tendo em vista que o espectro das necessidades especiais é variado e também
porque as realidades são diversificadas no País.
Os professores londrinos Frederickson e Cline (2009, p. 69) asseguram que
“historicamente, quando se percebia que as crianças tinham dificuldades, eram colocadas
junto com outras crianças, cujas dificuldades eram percebidas como similares” 6. Observam
ainda os autores que a isso era feito em função de se ter uma equipe treinada para atender
estas crianças e facilitar a vida tanto de profissionais, quando das crianças que necessitavam
deles, porém, na prática, isso significava a segregação destas crianças, bem como pode
restringir o acesso a oportunidades educacionais importantes. Observam que “inclusão e
participação são essenciais para a dignidade humana, para o divertimento e para o exercício
dos direitos humanos”7 (p. 70).
Assim, a escola vai ganhando novos rumos. Aos poucos, a escola da educação
especial passa a incorporar a perspectiva da educação inclusiva. A mudança é lenta, mas os
propósitos da educação inclusiva são nomeadamente distintos daqueles da escola especial. A
este respeito, Ropoli et. al. (2010 p. 18) afirma que “ao se articular com a escola comum, na
perspectiva da inclusão, a educação especial muda seu rumo, refazendo caminhos que foram
abertos tempos atrás, quando se propunha a substituir a escola comum para alguns alunos que
não correspondiam às exigências do ensino regular”. Para os autores, a mudança de rumos
não pode prescindir de ações articuladas e necessita da união de grupos.
Gradativamente, a educação especial vai sendo impregnada pela perspectiva da
educação inclusiva, tornando “o movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação
política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os
estudantes de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação”
(BRASIL, 2008, p. 5).

6
7

“Historically, if children had particular difficulties in school they were put together with other children
whose needs were perceived to be similar.” (Tradução livre do autor)
“Inclusion and participation are essential to human dignity and to the enjoyment and and exercise of human
rights.” (Tradução livre do autor)
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Define-se escola inclusiva como “aquela que garante a qualidade de ensino
educacional a cada um de seus alunos, reconhecendo e respeitando a diversidade e
respondendo a cada um de acordo com suas potencialidades e necessidades” (ARANHA,
2004, p. 7).
Asim como em escala global, no Brasil o debate envolvendo a tecnologia assistiva e
a educação inclusiva ganhou relevância em vários âmbitos, notadamente o governamental e o
acadêmico. Em função disso, surgiram, da parte governamental, políticas e normatizações e
da parte acadêmica, teorizações e estudos que buscaram compreender e ampliar os
conhecimentos e o debate sobre o assunto. Como resultado, está disponível uma vasta
produção tanto de dispositivos legais como de estudos acadêmicos para leitura, reflexão e
ampliação dos conhecimentos na área. Diante desta constatação, formulamos a hipótese de
que haveria uma produção acadêmica relevante merecedora de ser pesquisada. Uma pesquisa
exploratória mostrou o acerto da hipótese e isso nos animou a propor esta pesquisa.
Um passo seguinte foi definir de que forma seria mais adequado abordar a literatura
pretendida. Nova pesquisa exploratória mostrou que a revisão sistemática de literatura seria a
forma mais adequada de dar conta desta missão.
A revisão sistemática de literatura é “um artigo de pesquisa que identifica estudos
relevantes, avalia-lhes a qualidade e resume os resultados usando uma metodologia científica”
(JESSON et al., 202011, p. 104). Booth and al. (2016, 9-10) definem revisão sistemática de
literatura sucintamente como “um método sistemático, explícito e reprodutível para
identificar, avaliar e sintetizar o corpo de trabalhos feito e publicado por pesquisadores,
acadêmicos e profissionais práticos”. Para distinguir a revisão sistemática da revisão clássica,
Meerpohl et al. (2012, p. 1) asseveram que “a revisão sistemática usa uma metodologia
específica e rigorosa”, fazendo-a contrastar com a revisão narrativa clássica. Assim também
Ramos et al. (2014, p. 20) apontam que a revisão sistemática de literatura difere da revisão de
literatura ordinariamente feita em trabalhos de pesquisa. Esta última limita-se a apresentar
resultados de investigação relacionados a um tópico de interesse do investigador, tendo
caráter discursivo. Os autores indicam como primeira diferença o fato de que, na revisão
ordinária de literatura, não se explicam os critérios de inclusão e de exclusão das obras
constantes do trabalho. Deste forma, “estudos potencialmente relevantes podem não ter sido
incluídos na revisão de literatura por o autor não ter conhecimento deles ou, conhecendo-os,
decidir não os incluir por razões que não explica”. Sampaio e Mancini (2006, p. 84) definem
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revisão sistemática da literatura como “uma forma de pesquisa que utiliza como fonte de
dados a literatura sobre determinado tema” e explicam que ela tem por objetivo discutir a(s)
questão(ões) central(is) de uma investigação e situá-la(s) no respectivo campo científico,
identificando e delimitando definições centrais, tendências, lacunas, discussões e práticas em
curso. Ainda a respeito da definição do que é esta modalidade de pesquisa, Jesson et al. (2011)
informam que o termo revisão sistemática é usado em dois sentidos: pode referir-se a uma
metodologia prescrita ou ao resultado final de uma determinada pesquisa. Em relação à
primeira parte do postulado, asseguram que a revisão sistemática oferece uma metodologia
sistematizada e transparente para reunir, sintetizar e avaliar os achados do estudo sobre um
tópico de pesquisa específico. O propósito é minimizar as tendências associadas a estudos
individuais e a revisões não sistemáticas. Em relação à segunda parte da definição, a de que
revisão sistemática pode significar o relato de uma pesquisa empreendida, trata-se de um
artigo científico que identifica estudos relevantes, avalia a qualidade destes e resume os
resultados, usando metodologia científica.
Sobre o propósito de uma revisão sistemática, Ramos et al. (2014) asseguram que
este tipo de trabalho pretende resumir a melhor pesquisa disponível acerca de uma questão
específica. Isto é feito por meio da síntese dos resultados de diversos estudos. Para os autores,
uma revisão sistemática utiliza procedimentos transparentes para encontrar, avaliar e sintetizar
os resultados de pesquisas relevantes na área em estudo. Um outro propósito da revisão
sistemática da literatura é o gerenciamento de um grande volume de conhecimento produzido
a respeito de um determinado tema ou questão científica. A este respeito, Jesson et al. (2011)
asseguram que o grande número de novos estudos publicados na atualidade dificulta a
pesquisadores, médicos e formuladores de políticas, dentre outros, avaliar o que está sendo
mais usado na prática em determinado campo de atividade. O propósito de um estudo de
revisão sistemática da literatura é manter o controle sobre o problema da quantidade de dados.
A metodologia da revisão sistemática de literatura segue critérios e passos científicos
rigorosos. No desenvolvimento de um estudo desta natureza, a metodologia preconiza um
protocolo dividido em passos e detalhadamente descrito. Na operacionalização da pesquisa,
Ramos et al. (2014, p. 23) consideram que é imprescindível que sejam registrados todos os
passos, por um lado para que outro pesquisador possa replicar a pesquisa e por outro lado para
que se possa aferir “que o processo em curso segue uma série de etapas previamente definidas
e absolutamente respeitadas nas várias etapas”. É, portanto, necessária meticulosidade no
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planejamento e na operacionalização dos processos, de modo que os passos fiquem
didaticamente explicitados e a pesquisa possa ser replicada por eventual terceiro pesquisador.
Caso um outro pesquisador faça a busca com os mesmos parâmetros dados, deverá chegar aos
mesmos achados da pesquisa original. No capítulo dedicado à metodologia detalharemos os
passos de nossa pesquisa.
Após a busca dos dados e da aplicação de critérios de inclusão e de exclusão será
procedida uma análise quantitativa, constando de tabulações, considerando os vários aspectos
possíveis de serem quantificados, sendo estes dados apresentados na forma de tabelas e de
gráficos, o que for mais adequado para uma apresentação da forma mais didática possível.
A análise qualitativa constará da apresentação dos trabalhos agrupados em categorias
que resultarão da leitura destes trabalhos. Estas categorias serão criadas segundo Bardin
(2011, p. 147), que define que “a categorização é uma operação de classificação de elementos
constitutivos de um conjunto por diferenciação e, em seguida, por reagrupamento segundo o
gênero (analogia)”. Trata-se de uma análise de conteúdo, como destaca Carlomagno et al.
(2016), para quem a criação de categorias apropriadas é fundamental e nelas devem ser
distribuídos os trabalhos levantados.
Para dar conta do que se propõe, esta dissertação está organizada em seis capítulos. O
capítulo 1 trata da origem da revisão sistemática da literatura, seu desenvolvimento e sua
importância para a prática científica na atualidade, tendo em vista a crescente produção de
conhecimento nos distintos ramos do saber humano.
O capítulo 2 aborda a tecnologia, tendo em conta que mais recentemente
intensificou-se uma discussão filosófica sobre este tema. Esta discussão é marcada por uma
polaridade, localizando-se de um lado aqueles que defendem a tecnologia como sendo
exclusivamente um ganho para a vida moderna e aqueles que veem a inserção de artefatos
tecnológicos no cotidiano das pessoas de modo irrefletido como um perigo, obrigando-nos a
uma atitude atenta e uma ação crítica.
No capítulo 3, o assunto abordado é a tecnologia assistiva. Inicialmente, mostra-se
que o uso da tecnologia assistiva é uma prática antiga, mas que a dicionarização do termo
assim como é empregado e compreendido atualmente é relativamente recente. O capítulo
mostra também os diferentes diplomas legais brasileiros relativos à tecnologia assistiva, em
especial aqueles voltados para a educação. Estes estatutos refletem a vontade e a ação do
estado em relação ao assunto e certamente seus efeitos resultarão no acesso mais democrático

22
aos artefatos tecnológico-assistivos por parte daqueles que deles necessitem. As ações
governamentais permitirão também uma maior efetividade no emprego das tecnologias
assistivas, tendo em vista que há necessidade de um conhecimento amplo por parte dos
profissionais para que tal ocorra.
O capítulo 4 aborda a educação inclusiva, inicialmente oferecendo um breve
histórico com o intuito de demonstrar que a PcD, suas particularidades e necessidades nem
sempre foram tratadas da forma como isso ocorre em nossos dias. Ao longo do tempo,
distintas formas de pensamento orientaram o assunto, resultando em tratamentos distintos
para as PcD. No Brasil do mesmo modo, o tema tem sido merecedor de um continuado
debate, de forma que e diferentes momentos teve diferentes abordagens. No cotidiano escolar
estas distintas abordagens têm diferentes resultados e consequências, impondo demandas a
toda a comunidade escolar, o que nem sempre é resolvido de forma satisfatória.
No capítulo 5 é exposta a metodologia empregada nesta pesquisa de modo a
evidenciar e descrever cada passo e procedimento empregados na obtenção dos dados que
compõem o corpus do trabalho, no seu processamento e na consequente exposição das
conclusões a que se chega na pesquisa.
O capítulo 6 apresenta os dados, a categorização dos trabalhos e a respectiva
interpretação. No final do trabalho, são apresentadas as considerações finais deste trabalho.
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Capítulo 1
REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA: ORIGEM E PRÁTICA
Neste capítulo, pretende-se apresentar a prática científica denominada revisão
sistemática de literatura. Para uma melhor compreensão desta modalidade de pesquisa,
buscou-se o seu histórico, identificando que tipo de necessidade veio atender. Aborda-se
também a utilidade e a oportunidade deste tipo de pesquisa para a área educacional, bem
como a importância deste tipo de pesquisa para o campo científico em geral. Para evidenciar a
revisão sistemática de literatura como uma prática singular, distinta dos outros tipos de
revisão de literatura, é oferecida uma breve discussão enfocando as diferenças entre os tipos
de revisão possíveis. Finalmente, são abordadas as possibilidades e as limitações do tipo de
pesquisa.
1.1 Funções da revisão sistemática de literatura
Para compreender a função da revisão da literatura em trabalhos científicos, é
relevante o fato de as sucessivas revoluções industriais 8 terem acelerado a produção de
conhecimento, trazendo um período intenso de transição entre a sociedade industrial e a
sociedade da informação e do conhecimento (SAKURAI; ZUCHI, 2018). Tais transições
representam quebras de paradigmas, forçando novas formas de perceber, de compreender e de
explicar os fenômenos. Para Kuhn (2011), as mudanças de paradigma ocorrem quando se
verifica uma ruptura, afetando toda uma estrutura, os problemas observados se deslocam e
ocorre uma mudança nas regras das práticas científicas, fazendo surgir novos esquemas
conceituais. Quando não se pode mais responder perguntas e dados ou compreendê-los pelo
paradigma vigente, estes passam a desafiar os cientistas. Kuhn denomina este ponto de crise
de paradigmas, que é a responsável por mudanças conceituais e procedimentais no âmbito de
um campo do saber. A crise ocorre dentro do que ele chama de ciência normal, por meio de
anomalias que não se conformam às formas tradicionais de conceber o processo e o produto
científico. Kuhn (2011, p. 25) explica:

8 Nos valemos dos conceitos expressos por Sakurai e Zuchi (2018), que, em seu artigo “As evoluções
industriais até a indústria 4.0”, defendem que estamos ora vivenciando a quarta revolução industrial.

24
E quando isto ocorre – isto é, quando os membros da profissão não podem
mais esquivar-se das anomalias que subvertem a tradição existente da prática
científica – então começam as investigações extraordinárias que finalmente
conduzem a profissão a um novo conjunto de compromissos, a uma nova
base para a prática da ciência.

Sempre que as formas tradicionais de se fazer a pesquisa não dão conta das
necessidades que novos dados ou novos fatos impõem, as pesquisas extraordinárias fazem
surgir novidades na pesquisa e na ciência, conduzindo uma determinada comunidade
científica a praticar sua ciência de uma nova forma. Resultante deste processo, são gerados
contínua e cumulativamente novos conhecimentos em um processo dialético, criando o que se
convencionou chamar de sociedade do conhecimento.
Peter Drucker (2001) se refere à sociedade do conhecimento como a primeira na qual
o crescimento é potencialmente ilimitado. A sociedade da informação e do conhecimento
vale-se intensamente da informação, do conhecimento e das tecnologias da informação e da
comunicação no cotidiano dos indivíduos e no da sociedade. Estas tecnologias são os
“principais elementos de transformação dos avanços e descobertas em conhecimento e
inovação” (BORGES, 2008, p. 179). Pode-se compreender a revisão da literatura, como forma
de gerenciamento de conhecimento, uma forma de refinamento burocrático da sociedade
contemporânea.
No Brasil, a expansão dos programas de pós-graduação é apontada por Vosgerau e
Romanowski (2014) como uma fonte de crescimento exponencial da produção científica. As
autoras apontam também o aumento significativo dos grupos de pesquisa e dos programas de
fomento à pesquisa como fato gerador de intensa produção de pesquisas. Elas asseguram que
os estudos de revisão ajudam a “examinar as contribuições das pesquisas, na perspectiva da
definição da área, do campo e das disciplinas que o constituem, avaliação do acumulado da
área, apontando as necessidades de melhoria do estatuto teórico metodológico, e mesmo as
tendências de investigação” (VOSGERAU; ROMANOWSKI, 2014, p. 167). Para Thomas
(2007, p. 12)
a contínua expansão da pesquisa que aponta expressivo crescimento
quantitativo suscita a realização de estudos que permitam levantamentos,
balanços, mapeamentos, análises críticas, buscando colocar em evidência os
temas e assuntos focalizados, as abordagens metodológicas, procedimentos e
análises, os aportes teórico-metodológicos, resultados que possam ser
replicados ou evitados, bem como lacunas que podem estimular a produção
de novas pesquisas.

25
Vosgerau e Romanowski (2014, p. 167) corroboram a assertiva de Thomas ao
afirmarem que “os estudos que têm por finalidade a realização desta revisão permitem a
compreensão do movimento da área, sua configuração, propensões teóricas metodológicas,
análise crítica indicando tendências, recorrências e lacunas”. Apontam ainda para a
necessidade das revisões para familiarizar pesquisadores iniciantes em uma determinada área.
As revisões são necessárias para pesquisadores iniciantes em uma
determinada área do conhecimento. Esses estudos podem conter, análises
destinadas a comparar pesquisas sobre temas semelhantes ou relacionados;
apontar a evolução das teorias, dos aportes teórico-metodológicos e sua
compreensão em diferentes contextos, indicar as tendências e procedimentos
metodológicos utilizadas na área, apontar tendências das abordagens das
práticas educativas (VOSGERAU; ROMANOWSKI, 2014, p. 168).

As revisões da literatura cumprem, portanto, papel importante na clarificação do
campo de pesquisa, mostrando o que já foi feito, quais são as tendências, quais são as lacunas
existentes e que ensejam novos estudos ou estudos inéditos. Ainda a respeito da função da
revisão da literatura, Alves-Mazzotti (1992, p. 54), explica que a revisão deveria servir a dois
aspectos básicos: “(a) a contextualização do problema dentro da área de estudo; e (b) a análise
do referencial teórico”.
Para Motta-Roth e Hendges (2010, p. 90) são funções da revisão da literatura:
a) indicar aos outros membros de determinada comunidade discursiva que
existe conhecimento de outras pesquisas na área;
b) emprestar uma voz de autoridade e posicionamento intelectual ao texto;
c) mostrar que há espaço para novas pesquisas, ainda que o campo de
conhecimento já esteja estabelecido.

Trata-se de um processo de organização do conhecimento e de fazer ciência normal
tal como Kuhn (2011, p. 29) a explicou:
Neste ensaio, ‘ciência normal’ significa a pesquisa firmemente baseada em
uma ou mais realizações passadas. Essas realizações são reconhecidas
durante algum tempo por alguma comunidade científica específica como
proporcionando os fundamentos para sua prática posterior.

Desta forma, Kuhn entende a ciência como um esforço de organização e de
legitimação do conhecimento científico por uma coletividade, por uma sociedade em
determinado tempo, resultando o montante do conhecimento científico do labor de indivíduos,
mas que formam uma comunidade, unida por um conjunto de crenças, que são
consubstanciadas na prática das pesquisas. Soares da Silva (2018, p. 22) observa que
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é necessário entender e aceitar que a produção do conhecimento é uma
construção coletiva da comunidade científica, um ato colaborativo, um
processo contínuo de busca, no qual cada nova investigação agrega, amplia,
avança, complementando ou contestando/questionando contribuições que
foram anteriormente conferidas ao estudo de uma mesma problemática.
Sendo assim, no que diz respeito à análise do referencial teórico, torna-se
evidente que o esforço de elaboração teórica é essencial.

Ainda a respeito do caráter coletivo do conhecimento, Cupani (2016, p. 173) afirma
que “poderíamos dizer que o conhecimento consiste na informação coletivamente aceita e
eficaz.”
1.2 Tipos de revisão de literatura
Para dar conta da tarefa de sintetizar e de organizar o conhecimento científico, vários
são os tipos de revisão possíveis e praticados. Vosgerau e Romanowski (2014, p. 168)
apontam onze tipos de revisão, dos quais transcrevemos apenas os nomes: “levantamento
bibliográfico; revisão de literatura; revisão bibliográfica; estado da arte; revisão narrativa;
estudo bibliométrico; revisão sistemática; revisão integrativa; meta-análise; metasumarização; e síntese de evidências qualitativas”. As autoras organizam estas revisões em
dois grandes grupos, a saber: aquelas “revisões que mapeiam” e aquelas “revisões que
avaliam e sintetizam” (VOSGERAU; ROMANOWSKI, 2014, p. 168). Uma tipificação mais
abrangente de tipos de revisão da literatura é oferecida por Grant e Booth (2009, p. 94-95). Os
autores listam 14 tipos diferentes de revisão. Apresentamos a seguir tabela muito sintetizada
com estes tipos, suas respectivas descrições e tipos de busca de dados que utilizam.
Tabela 1.1: Principais tipos de revisão da literatura caracterizadas pelos métodos utilizados
Nome
Revisão crítica

Descrição breve
Demonstrar que o autor buscou
exaustivamente na literatura e avaliou os
dados criticamente

Busca de dados
Busca identificar itens mais
relevantes o campo

Revisão da literatura Termo genérico: literatura publicada
recentemente e que permite examinar uma
questão atual

Pode ou não ser uma busca
exaustiva

Mapeamento / Mapa Mapa de categorias para futuras revisões
sistemático
identificando lacunas na literatura

Busca completa por força do
escopo do estudo

Metanálise

Busca exaustiva

Técnica que combina estatisticamente os
resultados de trabalho quantitativos
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Estudos mistos /
Método misto de
revisão

Combinação de métodos, sendo um deles
(normalmente o sistemático) o
preponderante

Requer uma busca muito sensível
para encontrar os estudos
qualitativos e quantitativos

Visão global

Sumário da literatura descrevendo suas
características

Pode incluir busca exaustiva ou
não (depende se é sistemática ou
não)

Revisão qualitativa
sistemática / síntese
qualitativa de
evidências

Integração ou comparação de achados de
estudos quantitativos

Pode empregar busca seletiva
proposital

Revisão rápida

Avaliação do que existe sobre prática ou
política

Completude de busca requerida

Revisão de escopo

Avaliação preliminar de literatura existente Requer uma busca completa por
sobre um tema. Busca identificar a extensão força do propósito. Pode até
da literatura
mesmo incluir estudos em curso

Estado da arte

Tende a incorporar mais questões correntes, Objetiva uma busca completa da
oferecendo novas perspectivas e lacunas
literatura corrente
para futuras pesquisas

Revisão sistemática

Busca uma pesquisa completa para
avaliação e síntese

Objetiva busca exaustiva e
completa

Busca e revisão
sistemática

Combina o vigor da revisão crítica com um
processo de busca completo. Objetiva
buscar as melhores evidências

Busca exaustiva e completa

Revisão
sistematizada

Tenta incluir elementos de revisão
sistemática. Tipicamente usada como
pesquisa de final de pós-graduação

Pode compreender busca
exaustiva ou não

Revisão guardachuva

Refere-se especificamente a múltiplas
revisões em documentos de fácil acesso e
uso. Foca-se em um problema genérico

Identificação de componentes a
serem revisados, mas não busca
estudos primários

Fonte: adaptado de Grant e Booth (2009, p. 94-95). (Tradução do autor)
A revisão sistemática de literatura é, portanto, um dentre os diversos tipos de revisão
possíveis e praticados nas pesquisas científicas, cada qual desempenhando um papel
específico nos diferentes tipos de trabalhos.
1.3 Histórico da revisão sistemática de literatura
Um breve histórico da revisão sistemática da literatura é informativo e útil, tendo em
vista que, apesar de ser uma prática originada ainda o século XVIII, só mais recentemente foi
melhor sistematizada, ganhou potência e passou a ser mais largamente praticada. É oportuno
também diferenciar a revisão da literatura que é praticada em trabalhos acadêmicos, tais como
trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado e teses de doutorado, dentre outros,
da revisão sistemática da literatura, que é o aporte metodológico desta pesquisa de mestrado.
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Assim também, é adequado explanar algumas abordagens de doutos no assunto sobre como se
procede na elaboração de uma revisão sistemática.
Sobre o papel e a importância das revisões sistemáticas da literatura, Soares e Maciel
(2000, p. 9) explicam que
As pesquisas de caráter bibliográfico, com o objetivo de inventariar e
sistematizar a produção em determinada área do conhecimento [...] são
recentes, no Brasil, e são, sem dúvida, de grande importância, pois pesquisas
desse tipo é que podem conduzir à plena compreensão do estado atingido
pelo conhecimento a respeito de determinado tema sua amplitude, tendências
teóricas, vertentes metodológicas. Essa compreensão do estado do
conhecimento sobre um tema, em determinado momento, é necessária no
processo de evolução da ciência, a fim de que se ordene periodicamente o
conjunto de informações e resultados já obtidos, ordenação que permita a
indicação das possibilidades de integração de diferentes perspectivas,
aparentemente autônomas, a identificação de duplicações ou contradições e a
determinação de lacunas ou vieses.

Da forma como é conhecida nos dias atuais, a revisão sistemática da literatura pode
ser considerada uma prática recente. “Uma das primeiras revisões sistemáticas de que se tem
registro data de 1753 e foi feita por Sir James Lind sobre a prevenção e o tratamento do
escorbuto” (MEERPOHL et al., 2012, p. 1). Contudo, as primeiras revisões que podem ser
catalogadas como sistemáticas foram publicadas na década de 1950. O desenvolvimento
metodológico dessas pesquisas, entretanto, só se consolidou ao fim da década de 1980.
“Foram marcos neste processo a publicação do livro Efective care during pregnancy and
childbirth e a criação da Colaboração Cochrane, no ano de 1992, em Oxford, no Reino
Unido” (GALVÃO; PEREIRA, 2014, p. 183). Esta organização nasceu de um desafio lançado
pelo epidemiologista britânico Archie Cochrane, que formulou o seguinte desafio: “É com
certeza uma grande crítica à nossa profissão [médica] que não tenhamos organizado um
sumário crítico, por especialidade ou por subespecialidade, atualizado periodicamente, de
todos os experimentos controlados relevantes feitos” (GRANT; BOOTH, 2009, p. 92). Os
mesmos autores situam o impulso decisivo dado à revisão sistemática da literatura no início
dos anos 1990, mediante a constatação de que o advento da prática da medicina baseada em
evidências demandava a sumarização de todas as práticas descritas em estudos primários e de
um determinado ramo do conhecimento caso os clínicos desejassem tomar decisões bem
informadas. Galvão e Pereira (2014, p. 183) informam que desde o estudo de Lind, “o número
de pesquisas está em franco crescimento”, que uma abordagem mais formal não foi
desenvolvida antes do final do século XX e os estudos de revisão sistemática ganharam vulto

29
com o desenvolvimento da medicina baseada em evidências. “Além de prover uma visão
completa das pesquisas feitas, revisões sistemáticas ajudam a identificar áreas nas quais são
necessários mais estudos ou, de modo inverso, é possível que estes estudos sejam
considerados desnecessários ou até mesmo antiéticos” (CHALMERS; GLASZIOU, 2009).
Um outro fator que contribuiu para o desenvolvimento da revisão sistemática da literatura
como um novo delineamento de pesquisa é que frequentemente nos deparamos “com
resultados contraditórios” ao estudar um tema. Trata-se de “um caminho coerente para tentar
esclarecer controvérsias e apoiar-se apenas nos estudos de melhor qualidade sobre o assunto”.
Neste delineamento de pesquisa, a investigação foca-se em uma “questão bem definida, que
visa identificar, selecionar, avaliar e sintetizar as evidências relevantes disponíveis”
(GALVÃO; PEREIRA, 2014, p. 183). A finalidade de uma revisão sistemática da literatura
tem o caráter de oferecer uma noção exata do que se encontrou dentro dos parâmetros
definidos na busca e seguindo-se os critérios de inclusão e de exclusão (SAMPAIO;
MANCINI, 2006).
A revisão sistemática da literatura é um estudo secundário e que tem por fonte
estudos primários (GALVÃO; PEREIRA, 2014, p. 183). Permite sintetizar dados de uma
grande quantidade de trabalhos científicos, filtrando os dados mais importantes para
determinada prática e assim permitindo resolver uma questão de gerenciamento de um grande
volume de conhecimento produzido a respeito de um determinado tema ou questão científica.
A este respeito, Jesson et al. (2011) asseguram que o grande número de novos estudos
publicados na atualidade dificulta a pesquisadores, médicos e formuladores de políticas,
dentre outros, avaliar o que está sendo mais usado na prática em determinado campo de
atividade. O propósito de um estudo de revisão sistemática da literatura é também manter o
controle sobre o volume de conhecimento produzido.
Para Bastian, Glasziou e Chalmers (2010), a revisão sistemática da literatura
possibilitou a medicina baseada em evidências e a transformou em um novo paradigma. Isso
foi possível porque a revisão sistemática formula questões de uma forma a poderem ser
respondidas e considera a melhor evidência resultante de pesquisas disponível. Para ficar a
par da grande quantidade de novos dados gerados continuamente, as revisões sistemáticas
tornaram-se a ferramenta central e indispensável da medicina baseada em evidências.
No aspecto metodológico, a revisão sistemática difere da revisão clássica da
literatura. Em contraste com a revisão de literatura clássica, revisões sistemáticas usam uma
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metodologia rigorosa. As revisões iniciam com uma questão relevante formulada de maneira
clara e com critérios predefinidos para a inclusão e para a exclusão dos estudos. A literatura
científica é então buscada com o propósito de identificar estudos potencialmente relevantes.
Após a aplicação dos critérios de inclusão e de exclusão, os estudos são avaliados quanto à
sua validade interna, em particular em relação ao risco de desvios (MEERPOHL et al., 2012).
Se possível, os dados podem ser combinados usando metanálise de dados, que pode fornecer
informações mais precisas do que aquelas obtidas de estudos individuais. A inclusão ou não
da metanálise não representa, contudo, um critério de qualidade. A qualidade depende
diretamente dos estudos incluídos. Por fim, os resultados de qualquer revisão sistemática
precisam ser interpretados evitando-se erros fortuitos e considerando a validade externa e a
aplicabilidade dos resultados (MEERPOHL et al., 2012).
1.4 Etapas de uma revisão sistemática de literatura
Para sua operacionalização, as revisões sistemáticas devem ser abrangentes e não
tendenciosas na sua preparação. Os critérios adotados são divulgados de modo que outros
pesquisadores possam repetir o procedimento. Por seguir um método científico explícito e por
apresentar resultados novos, a revisão sistemática é classificada como contribuição original na
maioria das revistas científicas (GALVÃO; PEREIRA, 2014; MEERPOHL et al., 2012). A
respeito da metodologia empregada no desenvolvimento de um estudo desta natureza, Ramos,
Faria e Faria (2014, p. 23) consideram que é imprescindível registrar todos os passos, por um
lado para que outro pesquisador possa replicar a pesquisa e por outro lado para que se possa
aferir “que o processo em curso segue uma série de etapas previamente definidas e
absolutamente respeitadas nas várias etapas”. É, portanto, necessária meticulosidade no
planejamento e na operacionalização dos processos, de modo que os passos fiquem
didaticamente explicados e a pesquisa possa ser replicada por eventual outro pesquisador.
Caso um outro pesquisador faça a busca com os mesmos parâmetros dados, deverá chegar aos
mesmos achados da pesquisa original. A revisão de literatura tradicional tem por objetivo
discutir as questões centrais de uma investigação e situá-la no respectivo campo científico,
identificando e delimitando definições centrais, tendências, lacunas, discussões e práticas em
curso. Este tipo de revisão tem caráter discursivo e várias decisões são de seu autor
(SAMPAIO; MANCINI, 2006). Este tipo de revisão limita-se a apresentar resultados de
investigação relacionados a um tópico de interesse do investigador. O propósito é resumir o
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que é conhecido a respeito de um tópico determinado sem, contudo, explicar os critérios que
levaram a identificar, a incluir ou a excluir estudos, da mesma forma, não há a justificativa do
motivo de alguns estudos serem incluídos, descritos e discutidos e outros não. Há, deste
modo, a possibilidade de que estudos potencialmente relevantes não estejam incluídos na
revisão de literatura pelo fato de o autor não conhecê-los ou, caso os conheça, decidiu pela
sua não inclusão por razões que restam inexplicadas. Na ausência de uma explicitação do
processo de identificação da fonte bibliográfica consistente e rigorosa, não é possível avaliar a
adequação dessas fontes ao estudo em causa (GOUGH et al., 2012).
Jesson et al. (2011) oferecem uma comparação, conforme demonstrado na tabela 1.2,
que ilustra as diferenças entre a revisão de literatura tradicional e a revisão sistemática da
literatura:

Tabela 1.2: Comparativo entre revisão tradicional e revisão sistemática da literatura
Revisão tradicional

Revisão sistemática

Propósito

Para se obter um entendimento geral
e uma descrição do campo

Propósito bem específico com uma questão
de revisão específica

Escopo

Um grande panorama

Foco específico

Planejando a
revisão

Não há um caminho definido, sendo
autorizada a criatividade e a
exploração

Processo transparente, documentado e
possibilidade de auditoria transparente

Identificando
estudos

Procurar é testar, pulando de um
estudo para o outro, seguindo
princípios

Busca rigorosa e completa por TODOS os
estudos

Seleção de
estudos

Seleção proposital feita pelo revisor

Critério de inclusão e de exclusão de
estudos predeterminados

Avaliação de
qualidade

Baseada na opinião do revisor

Listas de checagem para assegurar a
qualidade metodológica dos estudos

Análise e
síntese

Discursiva

No formato tabular e respostas em pequeno
resumo

Descrição da
metodologia

Não necessariamente dado e descrito

Deve ser apresentada em nome da
transparência

Fonte: JESSON et al., 2011, p. 104. (Tradução do autor)
A revisão sistemática da literatura, como forma de pesquisa, tem seu impacto sobre a
produção científica (SEGURA-MUÑOZ et al. 2002). Isso ocorre em razão de
tradicionalmente as revisões apresentarem um caráter descritivo-discursivo, sendo
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caracterizadas pela ampla apresentação e discussão de temas. A forma tradicional de
apresentação tem a vantagem da possibilidade de aquisição de um conhecimento em curto
período de tempo, resultando, porém, em alguns casos, inconclusiva. Para Fernandes e
D’Ávila (2016), as revisões sistemáticas de literatura se propõem a inventariar e a sistematizar
o que vem sendo produzido em determinada área de conhecimento. Para os mesmos autores,
neste tipo de pesquisa, trata-se de um estudo que permite ordenar um determinado campo de
conhecimento em um período definido. Ainda é possível, por meio deste tipo de estudo,
conhecer o que diferentes produções acadêmicas incluem como resultados de suas pesquisas.
Tudo isso permite reconhecer as abordagens dominantes e emergentes, além das lacunas
existentes, que podem servir para a elaboração de pesquisas futuras.

Do ponto de vista metodológico, a revisão sistemática segue uma metodologia
estrita, seus passos devem ser predeterminados, rigorosamente descritos e seguidos
igualmente com rigor científico. Entretanto, encontramos diferentes maneiras de definir os
passos de uma revisão sistemática da literatura. Galvão e Pereira (2014, p. 183) apresentam a
seguinte estratificação:

Os métodos para elaboração de revisões sistemáticas preveem: (1)
elaboração da pergunta de pesquisa; (2) busca na literatura; (3) seleção dos
artigos; (4) extração dos dados; (5) avaliação da qualidade metodológica; (6)
síntese dos dados (metanálise); (7) avaliação da qualidade das evidências; e
(8) redação e publicação dos resultados.

Uma representação gráfica do processo é oferecida por Jesson et al. (2011),
conforme representado na figura 1.1.
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Figura 1.1: Estágios-chave para uma revisão sistemática

Escopo e mapeamento
Planejamento e protocolo
Documentos
Critérios de inclusão e de exclusão
Busca e mostra dos dados
Avaliação da qualidade
Extração dos dados
Síntese

Fonte: (JESSON et al., 2011, p. 104) (Tradução do autor)
Na literatura especializada, discute-se o protocolo a ser seguido em uma revisão
sistemática de literatura. São apresentadas algumas possibilidades e é possível perceber que a
sistemática exige rigor em seus passos. A seguir, apresenta-se algumas possibilidades.
Teixeira et al. (2016):
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Figura 1.2: Diagrama de fluxo do processo de seleção dos estudos

Definição
Definiçãodo
doproblema
problemade
depesquisa
pesquisa
Definição
Definiçãodos
doscritérios
critériosde
deinclusão
inclusãoeeexclusão
exclusão
Escolha
Escolhados
dosdescritores
descritorespara
parabusca
buscabibliográfica
bibliográfica
Definição
Definiçãodas
dasbases
basesde
dedados
dados
Primeira
Primeiraaplicação
aplicaçãodos
doscritérios
critériosde
deinclusão/exclusão
inclusão/exclusão- -resumo
resumo
Rejeição/exclusão
Rejeição/exclusão

Aceitação
Aceitaçãopreliminar
preliminar

Segunda
Segundaaplicação
aplicaçãodos
doscritérios
critériosde
deinclusão/exclusão
inclusão/exclusão- -resumo
resumo
Rejeição
Rejeiçãodefinitiva
definitiva

Aceitação
Aceitaçãodefinitiva
definitiva

Análise
Análisedos
dosartigos
artigosconsiderando
considerandoevidência
evidênciaeeobjetivos
objetivos
Análise
Análisequantitativa
quantitativa

Análise
Análisequalitativa
qualitativa

Discussão
Discussãoeeconclusão
conclusão

Fonte: Teixeira et al. (2016, p. 191)

Sampaio e Mancini (2006) também oferecem um diagrama, no qual demonstram os
passos que devem ser seguidos:
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Figura 1.3: Descrição geral sobre o processo de revisão sistemática da literatura
Definir a pergunta científica, especificando
Definir a pergunta científica, especificando
população e intervenção de interesse
população e intervenção de interesse
Identificar as bases de dados a serem consultadas;
Identificar as bases de dados a serem consultadas;
definir palavras-chave e estratégias de busca
definir palavras-chave e estratégias de busca

Estabelecer critérios para a seleção dos artigos a partir da busca
Estabelecer critérios para a seleção dos artigos a partir da busca

Conduzir busca na(s) base(s) de dados escolhida(s)
Conduzir busca na(s) base(s) de dados escolhida(s)
e com base nas(s) estratégias(s) definida(s)
e com base nas(s) estratégias(s) definida(s)

Comparar as buscas dos
Comparar as buscas dos
examinadores e definir a seleção
examinadores e definir a seleção

Aplicar os critérios na seleção dos artigos e
Aplicar os critérios na seleção dos artigos e
justificar possíveis exclusões
justificar possíveis exclusões
Analisar criticamente e avaliar todos os estudos incluídos na revisão
Analisar criticamente e avaliar todos os estudos incluídos na revisão
Preparar um resumo crítico, sintetizando as informações disponiPreparar um resumo crítico, sintetizando as informações disponibilizadas pelos artigos que foram incluídos na revisão
bilizadas pelos artigos que foram incluídos na revisão
Apresentar uma conclusão, informando a
Apresentar uma conclusão, informando a
evidência sobre os efeitos da intervenção
evidência sobre os efeitos da intervenção

Fonte: Sampaio e Mancini (2006). Grifos do original.
O crescimento acelerado do volume de conhecimento representa uma limitação para
a revisão sistemática de literatura. Isso implica em que as bases de dados nas quais se pode
encontrar trabalhos apresentam um volume de pesquisas considerável. Diante desta
constatação, o pesquisador se vê na premência de delimitar sua pesquisa e este processo inicia
pela seleção da(s) base(s) de dados a ser(em) pesquisada(s). Sabe-se que uma escolha encerra
sempre uma ou mais renúncias. Nada garante, portanto, que bons trabalhos, que talvez em
muito contribuiriam para bons resultados, acabaram ficando de fora (YOSHINO, 2018, p. 65).
O método de revisão sistemática da literatura apresenta algumas desvantagens,
conforme aponta Yoshino (2018) e Atallah e Castro (1998). De acordo com estes autores, a
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elaboração de uma revisão sistemática requer um tempo de três meses a um ano, sendo
“praticamente impossível fazer uma revisão sistemática sozinho, pois são necessários pelo
menos dois profissionais para avaliar os ensaios clínicos” (ATALLAH; CASTRO, 1998, p.
25). Esta pesquisa não avalia ensaios clínicos, porém, “mesmo em pesquisas com estudos da
literatura publicados, a fase de seleção e avaliação crítica dos estudos é normalmente
realizada por dois ou mais pesquisadores individualmente, para subsequente comparação dos
estudos selecionados” (YOSHINO, 2018, p. 67). Quando não há consenso sobre os estudos
selecionados, há o envolvimento de um terceiro pesquisador. Posteriormente, a seleção é
discutida com os demais investigadores da pesquisa (LANE et al., 2017). A análise por
múltiplos pesquisadores garante uma melhor precisão nos resultados por meio de uma
estratégia de busca e processo de seleção de estudos não tendenciosos.
Uma limitação a mais é que uma revisão sistemática da literatura por um único
investigador corre o risco de apresentar algumas limitações na interpretação e entendimento
dos artigos selecionados, considerando-se que não há uma fase de discussão, refinamento e
organização dos achados em categorias temáticas, o que ocorre quando se trata de pesquisas
realizadas em grupo (YOSHINO, 2018).
Reiterando a limitação que acabamos de expor, Romanovsky e Ens (2006, p. 48)
chamam a atenção para o fato de que “os estados da arte 9 demandam tempo para a realização
das leituras. Em muitas áreas, são produzidas centenas de pesquisas em um só ano”. Com isto,
avolumam-se as pesquisas e o trabalho de revisão sistemática torna-se mais custoso,
demandando uma maior delimitação e a adoção de critérios de inclusão e de exclusão mais
restritivos.
Do mesmo modo que Yoshino (2018), Romanovsky e Ens (2006, p. 48) chamam a
atenção para o fato de que as “para a realização de estado da arte, os estudos realizados por
grupos permitem exame mais abrangente”. Um óbice que surge então é que os grupos
necessitam de encontros periódicos para aproximar as interpretações realizadas e também para
delimitar os estudos realizados individualmente.
Apesar das limitações apresentadas pela revisão sistemática de literatura, esta prática
apresenta um potencial relevante para auxiliar pesquisadores quando se trata de buscar uma
sistematização de determinada área de conhecimento. A prática surgiu na pesquisa médica,
9

É comum a confusão entre revisão sistemática de literatura e pesquisa de estado da arte. Jesson, Matheson e
Lacey (2011) diferenciam: “uma revisão sistemática de literatura é uma pesquisa extensa sobre o que já se
conhece sobre determinado assunto” (p. 74) e “uma revisão de estado da arte inteira o leitor das mais
recentes pesquisas sobre o assunto” (p. 76).
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porém, sua aplicabilidade à área de educação, assim como a qualquer área que produza
conhecimento científico, é vantajosa, por representar economia de tempo e um seguro grau de
precisão, contribuindo para a prática de profissionais que tomam decisões ou que sejam
encarregados de formular políticas. A contribuição da prática é também vantajosa para
acadêmicos que queiram verificar as conclusões a que chegaram estudos relativamente a
algum tópico de pesquisa e assim formular uma proposta de pesquisa que esteja alinhada com
alguma tendência ou ainda que venha a suprir alguma lacuna que se tenha identificado nos
estudos analisados.
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Capítulo 2
TECNOLOGIA

No Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Estácio de
Sá (2019, s. p.), mais especificamente na linha de pesquisa Tecnologias de Informação e
Comunicação nos Processos Educacionais (TICPE), discutimos “o impacto das tecnologias de
informação e comunicação no cenário contemporâneo e suas implicações nos modos de ver,
de viver e de conviver no mundo”. Estas tecnologias reconfiguram a cultura, as relações
sociais e os modos de ser e de estar no mundo e no sítio Programa assegura-se que “refletemse na escola, exigindo a redefinição de suas funções e das práticas docentes, bem como um
novo perfil de educador, capaz de compreender e de lidar adequadamente com essas
mudanças, de modo a valer-se delas para promover a inclusão”. Deste modo, o propósito dos
estudos da linha TICPE do PPGE “concentra-se no impacto da cibercultura e das novas
tecnologias da informação e da comunicação sobre os processos educacionais, analisando as
novas demandas feitas aos atores e aos ambientes de ensino-aprendizagem, bem como as
possibilidades abertas a uma educação inclusiva por esse novo cenário”.
Ainda em relação aos objetivos do PPGE e das discussões conduzidas em seu
âmbito, na ementa da disciplina Educação e Tecnologia I, obrigatória para os mestrandos da
linha de pesquisa, ao serem formulados os objetivos da disciplina, lê-se no sítio eletrônico da
Universidade Estácio de Sá (2019, s. p.): “Problematizar as tecnologias da informação e
comunicação, no contexto da educação, a partir das discussões sobre ideologias, metáforas e
discursos, bem como das formas que esses conceitos assumem nas discussões sobre a
tecnologia educacional”.
A discussão proposta neste capítulo busca contemplar a opção crítica do PPGE e da
linha TICPE e funda-se jovem filosofia da tecnologia. Don Ihde (1993, p. 4) assegura que “a
filosofia é indiscutivelmente a mais antiga das disciplinas acadêmicas praticada
continuamente no ocidente”. A filosofia da tecnologia foi incorporada mais recentemente à
filosofia. “Pelos padrões filosóficos, a filosofia da tecnologia é um campo relativamente
novo” afirma Val Dusek (2009, p. 9). Também para Don Ihde (1993, p. 3), “a filosofia da
tecnologia é uma das mais recentes subespecializações da filosofia” e é um enigma a razão
pela qual a filosofia da tecnologia tenha chegado tão tarde na história do ocidente.
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2.1 Tecnologia e a filosofia da tecnologia
De fato, a filosofia, já desde a Grécia Antiga, local ao qual se atribui ter assistido o
nascimento da atividade filosófica, ocupou-se da tecnologia. Platão defendeu que a tecnologia
imita a natureza e a criação do mundo teria sido a obra de um artesão. Uma contribuição
importante desta época é a de Aristóteles, que observou que a tecnologia completa aquilo que
a natureza não consegue finalizar. Este filósofo fez também a distinção entre coisas naturais
(physis) e artefatos (poiesis), sendo estes últimos gerados apenas por causas externas
humanas, diferentemente das coisas naturais, mantidas por causas internas. Também é
atribuído a Aristóteles ter feito uma distinção entre techné, uma prática e a episteme, um corpo
de conhecimentos, algo semelhante à discussão atual envolvendo ciência e tecnologia (IHDE,
1993).
O tardio interesse da filosofia pela tecnologia é explicado por Val Dusek (2009, p. 9):
em meados do século XIX, filósofos e físicos produziam obras centradas unicamente na
filosofia da ciência. Dusek afirma que os autores desta época tinham “um bocado” a dizer
sobre a ciência, mas pouco disseram sobre a tecnologia, pelo fato de haver o “pressuposto de
que a tecnologia é a simples aplicação da ciência e que a tecnologia é sempre benéfica”
(DUSEK, 2009, p. 9). Por este motivo, a maioria dos filósofos “pensou que havia pouca coisa
de interesse” a dizer sobre a tecnologia.
Em função de vários avanços técnicos, no Renascimento a reflexão sobre tecnologia
foi aprofundada, apontando-se Francis Bacon como principal expoente desta época. No
Novum Organum (1620), apontou a conexão entre a investigação da natureza pela filosofia
natural e a construção de obras técnicas. O pai da filosofia moderna, René Descartes, em seu
Discurso do Método (1637) deu sua contribuição para a formulação da ideologia moderna,
elevando e entronizando o progresso tecnológico. Descartes vaticinou um controle
progressivo do homem sobre a natureza por meio do crescente volume de conhecimentos
provenientes do exercício da filosofa natural (BAGNO; FREITAS; OLIVEIRA, 2019).
O emprego da expressão “filosofia da tecnologia” encontra sua inauguração em Ernst
Kapp, em sua obra Grundlinien einer Philosophie der Technik. Para Dath (2015), com esta
obra Kapp tornou-se o fundador e pai da filosofia da tecnologia, o que é corroborado por
Mitcham (1994, p. 20), que afirma que o filósofo alemão “cunhou a frase ‘filosofia da
tecnologia’”. Em sua obra, Kapp defendia que todos os artefatos técnicos deveriam ser
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tomados como prolongamentos da anatomia humana, no que chamou de Organprojektion10.
Para ele, sempre que estes artefatos técnicos complementam o nosso corpo também
ampliamos nossa própria constituição corpórea imaginária ideal (DATH, 2015). Desde a obra
pioneira de Kapp, muitos outros filósofos se detiveram na análise da filosofia da tecnologia.
Mitcham (1994) enumera Peter Engelmeier, Friedrich Dessauer, Juan David García Bacca,
Mario Bunge, Lewis Mumford, José Ortega y Gasset, Martin Heidegger, Jacques Ellul, John
Dewey e Don Ihde.
O que propriamente se define quando se emprega o termo tecnologia é uma outra
questão. Provavelmente a mais antiga definição do termo seja a de Herborn, datada de 1630,
dicionarizada na enciclopédia de João Henrique Altsted e citada por Gama (1987). Na
enciclopédia citada, formula-se a pergunta retórica “o que é tecnologia?” e a resposta é:

QUID EST TECHNOLOGIA?
Est doctrina praecognoscenda de affectionibus, ordine & divisione
disciplinarum.
Johannis-Henrici Alstedi Ecyclopediae
Herborn, 1630
O QUE É TECNOLOGIA?
É a doutrina fundamental para o conhecimento das relações, da ordem e da
divisão das disciplinas.
Da Enciclopédia de João Henrique Altsted
Herborn, 1630.
(GAMA, 1987, p. 36. Grifos do original)

A definição apresentada relaciona tecnologia com conhecimento necessário para a
organização e para a divisão das disciplinas. A definição é contemporânea de René Descartes,
não por acaso. Da análise do conceito pode-se inferir algumas relações, reflexo da índole
desta época. De forma absoluta, o Iluminismo imprimiu otimismo, fé e esperança no
conhecimento e na ciência e a tecnologia tornou-se herdeira deste otimismo.
Na atualidade, de acordo com Cupani (2016, p. 15) “a complexidade do que a
palavra tecnologia denota reflete-se na diversidade das definições propostas pelos filósofos
que dela trataram” e enumera algumas definições propostas por estes filósofos da tecnologia:

10 Em uma tradução literal, projeção dos órgãos [humanos].
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Tabela 2.1: Definições propostas do termo tecnologia
Autor
Carl Mitcham

Definição
Fabricação e uso de artefatos.

Henryk Skolimowski Uma forma de conhecimento humano endereçada a criar uma realidade
conforme nossos propósitos.
Ian Jarvie

Conhecimento que funciona, knowhow.

Frederick Ferré

Implementações práticas da inteligencia.

Joseph C. Pitt

A humanidade trabalhando [at work].

Martin Heidegger

Colocação da natureza à disposição do homem como recurso.

Mario Bunge

O campo de conhecimento relativo ao projeto de artefatos e a planificação da
sua realização, operação, ajustamento, manutenção e monitoramento, a luz de
conhecimento científico.

Albert Borgmann

Modo de vida próprio da Modernidade.

Jacques Ellul

A totalidade dos métodos a que se chega racionalmente e que tem eficiência
absoluta (para um dado estagio do desenvolvimento) em todo campo de
atividade humana.

Andrew Feenberg

A estrutura material da Modernidade.

Alberto Cupani

Não definiu tecnologia e deixou isso a cargo de seu leitor.

Fonte: Adaptado de Cupani (2016, p. 15-16)
Uma definição de tecnologia é proposta pelo arquiteto e escritor suíço Max Frisch
(1961). De acordo com esta definição,
a tecnologia é um truque que temos de arrumar o mundo de maneira a não
termos de lidar com ele. Mania do técnico de tornar a criação [de Deus] útil
porque ele não a suporta como parceira; não pode fazer nada com ela;
tecnologia como um truque, para, por resistência, excluir o mundo do
mundo, por exemplo, pela diluição do tempo para não ter de vivenciá-lo [o
mundo] (FRISCH, 1961, p. 241).11

A definição de Max Frisch mostra a tecnologia como uma forma de dominar o
mundo e de adaptar a natureza, sem disfarçar um forte pessimismo em relação à tecnologia.
Esta é tratada como uma fonte de poder. A filosofia da tecnologia transita entre aqueles que
veem na tecnologia um símbolo do progresso humano, uma possibilidade de atingir o
supremo bem e aqueles que veem a tecnologia, se não com pessimismo, pelo menos com uma
cautela suficiente para não se cair em euforia.
11 Technik [...] Kniff, die Welt so einzurichten, dass wir sie nicht erleben müssen. [...] die Schöpfung nutzbar
zu machen, weil er sie als Partner nicht aushält, nichts mit ihr anfangen kann; Technik als Kniff, die Welt als
Widerstand aus der Welt zu schaffen, beispielsweise durch Tempo zu verdünnen, damit wir sie nicht erleben
müssen.
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O impulso dado à filosofia da tecnologia no Renascimento deve-se em grande parte
às preocupações de René Descartes e de Francis Bacon sobre a temática do domínio da
natureza (DUARTE, 1993). A concepção de Francis Bacon era da natureza como um elemento
exterior à sociedade humana, separando natureza de sociedade. O que havia entre ambas, na
concepção de Bacon, era uma relação mecânica. O domínio do homem sobre a natureza
ocorria por meio das artes mecânicas. René Descartes modificou esta relação homemnatureza, passando os dois sujeitos a se complementarem. A natureza passa a ser vista como
um recurso. O conhecimento, ao qual Descartes atribuiu um caráter pragmático, criou uma
visão antropocêntrica, colocado o homem no centro do universo. O domínio da natureza, pelo
exercício deste conhecimento, passa a ter um papel central na relação homem-natureza e eleva
a tecnologia ao papel de aliada (OLIVEIRA, 2009). Em função disto, a tecnologia ganha
espaço na vida humana, sendo recebido, via de regra, com grande otimismo. Entretanto, há
uma corrente que não vê a tecnologia com tanto otimismo, criando assim duas correntes, pelo
menos do ponto de vista filosófico, que são antípodas.
2.2 Os enfoques filosóficos fáustico prometeico da tecnologia
Uma boa explicação para o antagonismo de posições e das razões de pensar de cada
uma encontra-se em Neil Postman (1994, p. 11). O autor esclarece que há duas culturas em
oposição, e usa o termo “feroz oposição” para qualificar a relação entre as duas formas de se
ver a tecnologia. Há uma discussão “entre tecnologia e todas as outras pessoas” e “a maioria
das pessoas acredita que a tecnologia é uma amiga leal”. Postman aponta que
há duas razões para isso. Primeiro a tecnologia é uma amiga. Torna a vida
mais fácil, mais limpa e mais longa. Pode alguém pedir mais de um amigo?
Segundo, por causa de seu relacionamento longo, íntimo e inevitável com a
cultura, a tecnologia não convida a um exame rigoroso de suas próprias
consequências. É o tipo de amigo que pede confiança e obediência, que a
maioria das pessoas está inclinada a dar porque suas dádivas são
verdadeiramente generosas (POSTMAN, 1994, p. 12).

Observe-se que com esta afirmativa Postman não necessariamente expressa sua
opinião e seu posicionamento. Logo em seguida adverte que “há o lado nebuloso desse amigo.
Suas dádivas têm um pesado custo” e acusa a tecnologia de destruir “fontes vitais de nossa
humanidade” por meio de um crescimento descontrolado, chegando a criar uma “cultura sem
base moral”, minando “certos processos mentais e relações sociais que tornam a vida humana
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digna de ser vivida”. Conclui este raciocínio afirmando que “a tecnologia tanto é amiga como
inimiga”.
Para explicar a relação entre as duas correntes, Rossi (1989) recorre a duas
metáforas. A primeira, simbolizando os por assim dizer otimistas em relação à tecnologia, são
relacionados ao personagem da mitologia grega Prometeu. Aqueles que veem a tecnologia de
forma crítica são relacionados ao personagem Fausto, do autor alemão Johann Wofgang von
Goethe.
O primeiro grupo, relacionado a Prometeu é aquele que trata a tecnologia como
exclusivamente benéfica e sem efeitos colaterais na sociedade e na cultura. A Prometeu
atribui-se ter roubado o fogo dos deuses, a cujo domínio tirânico se opôs.
Por amor aos homens, deu-lhes o fogo e ensinou-lhes todas as artes. Com
Prometeu, os homens aprenderam a construir casas, a regular suas vidas pelo
ritmo dos céus; com ele, passaram a conhecer a matemática, o alfabeto, a
arte de domar os cavalos e a navegar sobre os oceanos; dele derivaram a
medicina, a arte do vaticínio e a capacidade de extrair os preciosos metais
ocultos na terra (ROSSI, 1989, p. 143).

Com a atitude de dar o fogo aos homens, Prometeu deu a estes o domínio sobre a
natureza, tornando-se, ainda que de forma simbólica, um “herói que se faz intermediário entre
o ‘mundo dos deuses’ e o ‘mundo dos homens’, aquele que possui o poder de acessar estes
dois mundos e se apossar dos segredos mais importantes” (PAIVA, 1999, p. 6). A relação que
se estabelece com a metáfora é que os prometeicos acreditam que a humanidade só se
beneficia, sem efeitos outros que não o benefício, da inserção da tecnologia em suas vidas.
Uma explicação semelhante encontra-se em Martins (2012, p. 36). O autor explica
que “a tradição prometeica liga o domínio técnico da natureza a fins humanos e sobretudo ao
bem humano, à emancipação da espécie inteira e, em particular, das ‘classes mais numerosas
e pobres’”.
Em oposição a este primeiro grupo, há um outro, denominado fáustico, e explicado
recorrendo-se à figura de Fausto, personagem central do romance homônimo do romantismo
alemão de autoria de Johann Wolfgang von Goethe, expoente máximo daquela escola literária.
A pessoa de Fausto “consegue dominar e potencializar ao máximo as forças da natureza em
termos de seus planos de poder” (PAIVA, 1999, p. 7). Para isso, conta com a ajuda de
Mefistófeles, figura que simboliza o diabo e com o qual Fausto faz um pacto: Mefistófeles lhe
dá tudo o que deseja e em troca a alma de Fausto pertence a Mefistófeles. Jaeger (2006, p.
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172) assegura que “o pacto de Fausto com Mefistófeles parece exprimir a lei estrutural da
modernidade e, por conseguinte, também do nosso mundo atual”. Jaeger (2006) explica que
Fausto não consegue repelir Mefistófeles e mandá-lo embora, porque tem sempre junto de si
sua obsessão de consumir pela negação de tudo o que existe. Para Jaeger (2006, p. 173) esta
imagem literária de Goethe simboliza a modernidade, que nega todo o existente com vistas ao
novo, “o ainda-não-existente, o melhor, e tão logo este surja e esteja dado, é por seu turno
condenado como insuficiente em nome de um inatingível estado de felicidade localizado
sempre no futuro, de modo a logo ser obrigado a ‘perecer’”. Esse processo dinâmico da
revolução política e econômica, que reúne em si os momentos da negação e inovação,
caminha ad infinitum.
Para Rüdiger (2016), que igualmente recorre às metáforas de Prometeu e de Fausto, a
explicação está em que o expansionismo da tecnologia coincide com a Revolução Industrial,
durante a qual empregou-se a máquina como recurso para explorar os recursos naturais. Esta
fase foi seguida de outra mudança, com o surgimento da energia elétrica e de sistemas fabris
nos quais o trabalho manual já não estava mais em questão, em função da possibilidade de
automação dos processos. Uma terceira onda evolutiva estaria, segundo o autor, situada em
anos mais recentes, baseando-se não apenas na automação dos processos fabris, desta feita por
meio de linguagens artificiais, mas também voltada a codificar e a manejar o próprio ser
humano. Para o autor, “desencadeia-se um processo sistêmico, cujo sentido é resolver os
problemas da sociedade, por meio do controle tecnológico” (RÜDIGER, 2016, p. 95). Por
estes motivos, a sociedade aprecia a tecnologia com extremo otimismo e de modo acrítico.
Acredita-se que a tecnologia traria apenas vantagens, sem qualquer efeito colateral.
A respeito dos fáusticos, Rüdiger (2016, p. 101) afirma que Adorno e Horkheimer
entendem que “a síntese histórica desse processo [da evolução tecnológica] não convergiu
para a emancipação humana em relação às cadeias de condições econômicas de existência e
de realização individual do ser humano em meio a uma comunidade livre e esclarecida”. Isto
teria ocorrido pelo fato de a tecnologia ter tomado conta do processo de produção cultural,
passando a tecnocracia a colonizar a vida política. Trata-se de uma visão bastante crítica dos
efeitos da tecnologia, não aceitando a posição de se considerá-la destacada do contexto social
na qual está inserida.
Uma explicação para a aparente supremacia que a tecnologia adquiriu nos dias atuais
é exposta em um postulado de Neil Postman (1994). O autor procura explicar como ocorreu o
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processo de reificação da tecnologia e aponta alguns efeitos deste processo. Para ele, parte-se
da premissa inicial de que a tecnologia foi criada e existe para servir o homem. Ocorre,
contudo, que o que determinará a manutenção da veracidade desta premissa é o modo como
se constrói socialmente o relacionamento do homem com a tecnologia. Postman (1994)
advoga uma sociedade móvel em relação a esta questão, partindo-se de uma sociedade
utilizadora de ferramentas, passando por uma tecnocracia e terminando-se em um tecnopólio.
Para Postman (1994), houve uma alteração substancial no relacionamento do homem com a
tecnologia, de modo que, nos dias atuais, a sociedade se rendeu à tecnologia e, usando uma
metáfora, homem e tecnologia são os antagonistas em um jogo de tabuleiro, no qual ocupam
lados opostos e só um destes lados está se movendo e ganhando: o da tecnologia.
Explicando os três distintos momentos evolutivos da relação homem-tecnologia,
Postman (1994) assegura que na sociedade utilizadora de ferramentas o protagonismo é do
humano. A função das ferramentas limita-se a resolver problemas urgentes e específicos da
vida física e não acarreta em uma agressão do artefato à cultura. Exemplifica com o uso dos
moinhos de vento, a força hidráulica e o arado. Uma outra faceta do uso de ferramentas é a
satisfação de necessidades de ordem simbólica na arte, na religião e na política, materializada
na construção de catedrais, castelos e do relógio mecânico.
O incremento do espaço que as tecnologias conseguiram na vida humana faz surgir a
tecnocracia, materializada na criação da indústria da máquina-ferramenta, ou seja, a máquina
que produz ferramentas, que Postman (1994) chamou de tecnocracia. Na medida em que
ocorre uma transformação daquilo que o ser humano percebe como necessidade, ocorre um
enfraquecimento das ideologias, de modo que a cultura é atacada pela tecnologia.
Tecnicamente, o conceito de necessidade difere daquele conhecido pelo senso
comum. Na psicologia – e as ciências da economia aceitam também esta forma de explicar o
conceito de necessidade -, uma tentativa e explicação foi empreendida pelo psicólogo
americano Abraham Maslow. Para ele, as necessidades humanas podem ser hierarquizadas em
uma pirâmide de cinco níveis, estando os níveis relacionados à satisfação de necessidades e à
motivação. Basicamente, Maslow postula que, para o indivíduo, as necessidades vão se
alterando à medida em que vão sendo atendidas e partem das necessidades fisiológicas para as
de segurança, daí para as de afeição, destas para as de valor, culminando com as de
autorrealização. O mérito da pirâmide de Maslow é mostrar que o que se entende por
necessidade não está ligado necessariamente ao biológico, difere entre os indivíduos e é um
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conceito socialmente construído. É relevante, portanto, perceber esta particularidade ao se
enunciar este termo (FELDMAN, 2015; GERRIG, 2016). O conceito de necessidade, da
forma como é postulado por Maslow, no âmbito da sociedade moderna, põe em estreita
relação necessidade com consumo, o que é de alta relevância para a tecnologia como produto
consumível. A conceituação de Maslow nos permite compreender melhor do que Postman
expressa quando fala “daquilo que o ser humano percebe como necessidade”.
No terceiro momento da introdução da tecnologia em uma sociedade, o do
tecnopólio, ocorre a sobreposição da técnica e da tecnologia à tradição de uma sociedade. O
tecnopólio passa a ser um estado de cultura e deixa a sociedade à mercê de seus próprios
dogmas e misticismos. O ritmo de vida e o rumo das sociedades é imposto pelas tecnologias e
consequentemente a burocracia, a especialização e a técnica tornam-se o principal meio de
conhecimento social do homem. Em suma, o homem só encontra seu sentido de vida na
tecnologia (POSTMAN, 1994).
Ao tratar da tecnologia e da hipermodernidade relacionadas à prática psicanalítica,
Kowacs (2014, p. 630) afirma que “a vida privada e de relação dos indivíduos é cada vez mais
permeada pela tecnologia […]. As novas tecnologias e seus frutos alimentam a
hipermodernidade e são por ela alimentadas, criando um cenário mutante e interativo, no qual
se insere o ser humano”. A autora chama a atenção para o fato de que “as novas tecnologias
desempenham um papel fundamental como catalisadoras e facilitadoras das relações humanas
e das ciências”, mas obsta que “também são utilizadas para a promoção de cyberbulling,
manifestações de racismo e formação de agrupamentos que validam e estimulam técnicas
suicidas, transtornos alimentares, pedofilia e outras patologias”. Outro aspecto destacado pela
autora é que a plasticidade cerebral humana, também conhecida tecnicamente por plasticidade
neuronal12, “extensiva e perpétua”, faz o homem “adaptar-se a situações cambiantes, aprender
novos fatos e desenvolver novas habilidades”. Diante disso, adverte que “é preciso considerar
a forma de se comunicar do indivíduo, mas o próprio indivíduo, em seu pensamento e modos
de agir e de relacionar-se” (KOWACS, 2014, p. 631).
Uma abordagem semelhante é proposta pelo professor catalão Andreu Navarra13, em
entrevista a Harbour (2019, p. 2), afirmando que estamos vendo o triunfo de uma religião
12 De acordo com Gazzaniga, Heatherton e Halpern (2018, p. 109), a “plasticidade é a propriedade do cérebro
que lhe permite mudar como resultado de experiência ou lesão. Apesar da grande precisão e especificidade
de suas conexões, o cérebro é extremamente adaptável. No decorrer do desenvolvimento, ao longo de uma
corrente constante de experiências, e após a lesão, o cérebro muda continuamente. Essa propriedade é
conhecida como plasticidade. (Fonte: GAZZANIGA, Michael; HEATHERTON, Todd; HALPERN, Diane.
Ciência Psicológica. 5a ed. Porto Alegre: Artmed, 2018. Grifos do original).
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tecnocrática, que evolui para menos conteúdo e alunos mais idiotas. Estamos servindo à
tecnologia e não a tecnologia a nós” e acrescenta que “há uma geração ausente por causa de
sua concentração nas redes sociais e de sua identidade virtual”. Extingue-se o pensamento
crítico, gerando legiões de alienados, dedicados ao hedonismo diante da tecnologia, perdendose o sentido do porquê das coisas, bastando a aceitação passiva da nova ordem estabelecida. O
que outrora eram as visões e os princípios dos indivíduos que compõem a sociedade, fundados
em hábitos e valores tradicionais, é substituído por uma espécie de amnésia sobre o passado e
tudo passa pelas abordagens e pelas variáveis tecnicistas. É este estágio que Postman (1994)
chama de tecnopólio e expressa sua avaliação de forma não tão severa quanto a de Navarra:
as novas tecnologias mudam aquilo que entendemos como “conhecimento” e
“verdade”; elas alteram hábitos de pensamento profundamente enraizados,
que dão a uma cultura seu senso de como é o mundo – um senso do que é a
ordem natural das coisas, do que é sensato, do que é necessário, do que é
inevitável, do que é real (POSTMAN, 1994, p. 22).

Diante de todas estas constatações, é preciso tentar uma equalização do problema,
buscando soluções possível e viável, sabendo-se que não há soluções definitivas, mas
teorizações que possam explicar melhor a questão.
2. 3 A tecnologia em nossas vidas segundo Feenberg
Uma possibilidade que se apresenta é a formulada por Feenberg. De acordo com
Neder (2011, p. 2) a proposta do filósofo vem em boa hora, porque há “hoje uma preocupação
de uma parte da filosofia e da sociologia das ciências e da tecnologia” em criar uma teoria
crítica para as “condições contemporâneas”. Ao apresentar a obra de Feenberg, o professor
Neder observa que “suas pesquisas lançam um olhar para captar onde e como estão fincadas
as raízes sociais do conhecimento e da tecnologia como racionalidade instrumental em seu
trânsito no mundo do poder, do mercado e da democracia” (NEDER, 2011, p. 2).
Na obra de Feenberg são apresentadas quatro perspectivas de valores sob as quais se
observa a tecnologia no meio social: o determinismo, o instrumentalismo, o substantivismo e
a teoria crítica, da qual é adepto. Depois de apresentarmos a contextualização histórica
proposta por Feenberg (2011), apresentaremos estas perspectivas.

13 Navarra é professor de língua e de literatura no equivalente espanhol do Ensino Médio. Em seu livro faz
uma análise de vários aspectos da realidade de seus alunos. Referência: NAVARRA, Andreu. Devaluación
contínua. Barcelona: Tusquets, 2019.
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Do ponto de vista histórico, Feenberg (2011, p. 39) defende que “nas sociedades
tradicionais, o modo de pensar das pessoas está formado por costumes e mitos que não podem
ser explicados nem justificados racionalmente”, o que proíbe “certos tipos de perguntas que
desestabilizariam seu sistema de crenças”. Feenberg defende ainda que o ponto de inflexão
neste processo é o Iluminismo, que “exigiu que todos os costumes e instituições se
justificassem como úteis para a humanidade”, tornando a ciência e a tecnologia a base para as
novas crenças, reformando a cultura e direcionando-a para a racionalidade. Surgiu assim a
cultura da tecnociência, passando a tecnologia a ser onipresente e os meios técnicos de
pensamento assumindo a predominância sobre outros modos de pensar.
Ao passo que a tecnologia assumiu um papel central em função de sua utilidade,
Feenberg (2011, p. 39-40) adverte que “agora nos movemos para além da utilidade, no sentido
estrito da pergunta quanto ao tipo de mundo e ao modo de vida que emerge em uma sociedade
moderna”. Estas questões ocupam a filosofia da tecnologia e nos ensinam “a refletir sobre o
que tomamos como garantido, especificamente a modernidade racional”.
No seu discurso “o que é a filosofia da tecnologia?”, Feenberg (2011, p. 40) contrasta
o pensamento dos primeiros filósofos a se ocuparem da natureza e da tecnologia. Explica que
os gregos viam a natureza como physis, termo “geralmente traduzido como natureza” e algo
que “surge de si mesmo”. Paralelamente há a poiesis, entendida como a arte prática de fazer e
responsável pela existência de outras coisas no mundo. A techné é o conhecimento que se une
à poiesis para dar origem às coisas feitas que existem no mundo. De modo distinto do de ver
dos gregos, a tecnologia contemporânea
trata a natureza como matérias-primas, não como um mundo que emerge de
si mesmo, uma physis, mas antes como materiais que esperam a
transformação no que quer que desejemos. Esse mundo é compreendido
mecanicamente e não teleologicamente. Está ali para ser controlado e usado
sem qualquer propósito interno (FEENBERG, 2011, p. 43-44).

O autor acrescenta ainda que a modernidade, por meio do pensamento técnico e
analítico, viu-se dotada de uma eficiência e “tornou-se comum ver a modernidade como um
progresso interminável para o cumprimento das necessidades humanas por meio do avanço
tecnológico” (FEENBERG, 2011, p. 44). Em função disso, a pergunta é: “Mas para quais
fins?”. A resposta é pessimista: “As metas de nossa sociedade não podem ser longamente
especificadas em algum tipo de conhecimento” e “permanecem como escolhas arbitrárias
puramente subjetivas e nenhuma essência nos guia. Isso nos conduziu a uma crise da
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civilização, da qual não parece haver fuga: sabemos como chegar lá, mas não sabemos por
que vamos ou até mesmo para onde”. Diante disso, está a humanidade instalada em uma crise
de identidade. No romance Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll o Gato de Ceshire,
perguntado por Alice como se vai a determinado lugar, conclui que “para quem não sabe para
onde vai, qualquer caminho serve” (CARROLL, 2010, p. 81).
Abre-se espaço para interpretações e para teorizações. E elas existem. Feenberg
(2011, p. 45) mostra esquematicamente tais representações de valores sobre a tecnologia
existentes na discussão do assunto pela sociedade contemporânea. Reproduzimos o esquema
de Feenberg na tabela 2.2.
Tabela 2.2: Perspectivas de valores sobre a tecnologia segundo Andrew Feenberg
A TECNOLOGIA É
eixo (A)
AUTÔNOMA

eixo (B)
HUMANAMENTE
CONTROLADA

(1)

(2)

Determinismo

Instrumentalismo

por exemplo: a teoria da

fé liberal no progresso

Neutra

modernização
(3)

(4)

Carregada de valores

Substantivismo

Teoria crítica

meios formam um modo

meios e fins ligados

escolha de sistemas de

de vida que inclui fins

em sistemas

meios-fins alternativos

Fonte: Feenberg (2010, p. 45. Grifos do original)
Explicando cada uma das quatro perspectivas, temos que o determinismo tecnológico
origina-se “na primeira metade do século XX”. O determinismo baseia-se na premissa de que
as tecnologias têm uma base autônoma (MILHANO, 2010, p. 6). Ainda para Milhano (2010,
p. 6), “Feenberg entende como determinista qualquer teoria que apresente a tecnologia como
autônoma e como um invariável imperativo do progresso”.
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Uma explicação do que se trata ao citar este termo é dada pelo próprio Feenberg
(2010, p. 72):
O determinismo se baseia na suposição de que as tecnologias têm uma lógica
funcional autônoma, que pode ser explicada sem se fazer referência à
sociedade. Presumivelmente, a tecnologia é social apenas em relação ao
propósito a que serve e propósitos estão na mente do observador. A
tecnologia se assemelharia assim à ciência e à matemática, devido à sua
intrínseca independência do mundo social.

A diferença entre ciência e matemática de um lado e de tecnologia do outro, para
Feenberg (2010, p. 72) é que “a tecnologia tem impactos sociais imediatos e poderosos”. A
definição de Neder (2011, p. 3) para o determinismo é o “conhecimento do mundo natural que
serve ao homem para adaptar a natureza. Guiado pelo otimismo marxista diante da tecnologia
como força motriz da história”.
A segunda perspectiva de valor sobre a tecnologia é o instrumentalismo. Milhano
(2010, p. 8) explica que por instrumentalista Feenberg entende “qualquer teoria que defina a
tecnologia como um meio neutro subjugado aos desejos/interesses do homem”. A definição de
instrumentalismo proposta por Neder (2011, p. 3) é: “visão moderna otimista da tecnologia
baseada no padrão da fé liberal: trajetória única de progresso e de conhecimento ascendente;
monismo ou unitarismo tecnológico. A tecnologia é ferramenta para realizar necessidades”.
Milhano (2010) sustenta que o principal atributo pelo qual se define a tecnologia no
instrumentalismo é a neutralidade. Para o autor, dois argumentos procuram outorgar a

neutralidade à tecnologia: “1) argumentos que procuram demonstrar a neutralidade da
tecnologia como um caso de neutralidade dos meios instrumentais; 2) argumentos que
procuram demonstrar a neutralidade da tecnologia como um caso de neutralidade
sociopolítica” (MILHANO, 2010, p. 8).
A terceira perspectiva de valor descrita por Feenberg é o substantivismo, designado
por Milhano (2010) também de substancialismo. O substantivismo é entendido por Feenberg
como “qualquer teoria que conceptualize a tecnologia como uma forma de exercer controlos
sobre o homem. Ficou também referido que para esta teoria é a tecnologia que dita
autonomamente o seu próprio desenvolvimento” (MILHANO, 2010, p. 17). A definição
sucinta proposta por Neder (2011, p. 6-7) é que “meios e fins são determinados pelo sistema.
Predomina o pessimismo da primeira geração da Escola de Frankfurt. A tecnologia não é
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instrumental. Incorpora valor substantivo. Não pode ser usada para propósitos diferentes,
sejam individuais, sejam sociais”.
Por fim, a quarta perspectiva descrita por Feenberg é a teoria crítica, à qual o autor se
filia. Esta perspectiva entende que a tecnologia apresenta uma promessa de maior liberdade à
humanidade. Trata-se de uma concessão, porque não se pode desconsiderar os efeitos
catastróficos da tecnologia. A teoria traz uma grande carga de valores, uma vez que está
relacionada sempre às demais dimensões – histórica, social, cultural e econômica –, sendo
mediada pelas opções políticas e éticas das pessoas. Para Feenberg (2003, p. 9), “o problema
não está na tecnologia como tal, senão em nosso fracasso até agora em inventar instituições
apropriadas para exercer o controle humano dela”. É preciso, portanto, elaborar formas mais
democráticas de desenvolver e de projetar a tecnologia.
A teoria crítica é caracterizada por Neder (2011, p. 6-7) como a “opção que oscila
entre o engajamento, ambivalência e resignação”. O mesmo autor observa ainda que a teoria
crítica “reconhece o substantivismo e realiza sua crítica sob o construtivismo sociológico” e
“tem uma filosofia da tecnologia crítica”. Destaca-se também um otimismo “quanto ao
desenvolvimento das formas de controle”. Para Neder, a tecnologia oferece a liberdade. “O
desafio é criar meios nas instituições para o controle. O foco é a escolha dos valores que
regem os sistemas meios-fins alternativos”. Na avaliação de Novaes e Dagnino (2004, p. 193),
baseando-se em uma visão histórica de Feenberg, “a tecnologia não é intrinsecamente boa
nem veio ao mundo para libertar a humanidade da atividade tormentosa de trabalho”. A crítica
de Feenberg é também dirigida à visão triunfalista da tecnologia, por acreditar que as novas
tecnologias “são técnicas de conquista, uma vez que pretendem uma autonomia sem
precedentes e que suas fontes e efeitos sociais estão ocultos” (FEENBERG, 2002, p. 36). A
conclusão de Feenberg aponta para a crença de que é possível compatibilizar a tecnologia e a
democracia, “por considerar que a atual configuração da técnica é uma dentre tantas outras
possibilidades” (NOVAES; DAGNINO, 2004, p. 193).
A teoria crítica deixa uma porta aberta, contrapondo-se à radical crença – prometeica
– na tecnologia e ao pessimismo – fáustico – em relação ao mesmo objeto, a tecnologia, sua
inevitável introdução no meio social, seus inevitáveis efeitos e a avaliação que pode ser feita
deste conjunto. Desloca-se a discussão da tecnologia em si para sua representação e inserção
na sociedade, seus possíveis malefícios e também seu grande potencial. A tecnologia é situada
como produto social, tal como Oliveira (2008, p. 10) postula: “as tecnologias como parte das
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forças produtivas são as materializações da inteligência humana. São produtos da indústria
humana. […] O desenvolvimento da tecnologia só se processara se tiver o meio social
compatível com o seu desenvolvimento”.
A teoria crítica não descarta os pressupostos fáusticos e nem os prometeicos,
deixando espaço para um e para outro. A concretização do ideal postulado pela teoria crítica, a
de um arranjo das forças sociais para que a tecnologia possa ser canalizada para que seja o
feito o bem para a sociedade pelo seu emprego, passa necessariamente pelo conceito de
democracia. O que se entende por democracia é uma questão. Ao ser enunciado, este termo
ativa várias representações acerca de seu significado.
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Capítulo 3
TECNOLOGIA ASSISTIVA
A criação da tecnologia assistiva e a inauguração do uso do termo não são eventos
coincidentes. Ao passo que a criação e o emprego da tecnologia assistiva são antigos, o uso do
termo é recente. Como veremos adiante, é possível determinar com alguma precisão o início
do uso do termo, porém, o momento ou evento que sinaliza que a humanidade passou a se
valer da tecnologia assistiva é tarefa virtualmente impossível. A narração de Cook e Polgar
(2008, p. 9) ajuda a compreender a questão:
apesar de ser tentador ver as tecnologias assistivas e sua indústria como
inovações ocorridas nos últimos 30 anos, para se realmente investigar as
origens deste campo, é necessário retroceder bem mais no tempo. Imagine
que estamos na Idade da Pedra. Nosso amigo Borg quebra a perna em uma
expedição de caça. Como ainda não há gesso disponível, sua perna não é
engessada e quando está curada, ele fica coxo. Determinado a continuar
provendo seu clã, ele improvisa um bastão para auxiliá-lo no caminhar.
Desta maneira foi concebido, fabricado e posto em uso um dos primeiros
dispositivos de tecnologia assistiva.

O amigo imaginário Borg não poderia avaliar que estava criando um dispositivo de
tecnologia assistiva e nem lhe atribuir esta designação.
3.1 Uma tecnologia de uso muito antigo
Para demonstrar que a tecnologia assistiva é de uso muito antigo, Green e Blair
(2011, p. 5) veem a probabilidade de o ábaco, “um dispositivo para contar muito antigo criado
pelos chineses e ainda usado em muitas partes do mundo” ser “o primeiro dispositivo
mecânico para indivíduos com deficiência visual”. Dentre outros exemplos que Green e Blair
(2011, p. 5) citam em sua obra, destaca-se que na primeira metade do século XIX, “Louis
Braille adaptou a ‘écriture nocturne14’que Charles Barbier criou especificamente para que o
exército de Napoleão tivesse a possibilidade de trocar mensagens que pudessem ser lidas à
noite”. Os autores observam ainda que havia muitos outros códigos inventados para os cegos,
“alguns deles com letras românicas em relevo, porém, a versão de Braille tornou-se a mais
popular” (GREEN; BLAIR, 2011, p. 5).
14 Em uma tradução livre e literal, escrita noturna.
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Para justificar a motivação humana que dá origem à tecnologia assistiva, King (1999,
p. 14) cita Esopo, um contador de histórias da Grécia Antiga, ao qual se atribui ter cunhado a
frase “a necessidade é a mãe de todas as invenções”. As pessoas do entorno das PcD via de
regra sentem a necessidade de ajudar este indivíduo a incrementar a sua funcionalidade e
como isso a tecnologia assistiva passou a ser uma prática recorrente. Para exemplificar as
necessidades que foram resolvidas por meio de tecnologia assistiva, King (1999) cita achados
arqueológicos. Da cultura dos etruscos foram achadas dentaduras que estima-se terem sido
usadas no século VI ou VII antes de Cristo (a. C.); narra ainda que o historiador Plínio cita em
suas narrativas uma “mão de ferro” para repor a mão que o general romano Marcus Sergius,
um veterano da segunda guerra púnica (218-201 a. C) e que liderou uma legião contra
Cartago, perdera em outra batalha; cita outro exemplo dos romanos, que, por volta de 300 a. C
teriam produzido “uma perna artificial, feita com partes de metal e de madeira e que foi
encontrada nas cercanias de Cápua, na Itália” (KING, 1999, p. 15). O autor cita ainda outros
exemplos de achados arqueológicos que mostram ser a tecnologia assistiva uma prática
milenar, sem, porém, ter sido designada desta forma.
Sobre o momento histórico de criação da tecnologia assistiva, Galvão Filho (2009, p.
207) assevera que “a utilização de recursos de tecnologia assistiva remonta aos primórdios da
história da humanidade ou até mesmo da pré-história. Qualquer pedaço de pau utilizado como
uma bengala improvisada, por exemplo, caracteriza o uso de um recurso de tecnologia
assistiva”.
A tecnologia assistiva presta, portanto, um longevo serviço à humanidade. As
conquistas tecnológicas mais recentes contribuíram para um uso cada vez mais intenso da
tecnologia em geral e por conseguinte também da assistiva. Um grande impulso dado às
ciências e às tecnologias adveio da II Guerra Mundial. Apesar da dor e do alto custo em vidas
humanas e em recursos materiais consumidos pelo evento, o conflito trouxe substanciais
evoluções tecnológicas e sociais. A reconstrução de um cenário devastado igualmente
proporcionou oportunidades de desenvolvimento. A tecnologia assistiva experimentou
intensivamente do processo naquele período (CONTE; OURIQUE; BASÉGIO, 2007) como
um esforço de reconstrução da sociedade, abalada pelos resultados do conflito. Esta guerra
produziu contingentes consideráveis de mutilados, o que obrigou a uma preocupação mais
intensa com estas pessoas.
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3.2 Conceituando tecnologia assistiva
A evolução da tecnologia assistiva, bem como de sua conceituação, é indissociável
da evolução tecnológica que ocorre no âmbito da sociedade. Ao dissertarmos sobre
tecnologia, assinalamos que a tecnologia é parte do engenho inventivo humano. Neste
contexto, a tecnologia assistiva recorre ao que há no mercado para dar conta de apoiar quem
necessite. A este respeito Cook e Polgar (2008, p. 9) assinalam que
a tecnologia assistiva sempre se baseou nos materiais e estado da arte da
tecnologia disponível aos médicos. Em tecnologia assistiva, os resultados
funcionais são enfatizados acima de todas as outras considerações. Por este
motivo, algumas aplicações têm tido poucas mudanças ao longo de muitos
anos. O bastão de Borg é um exemplo: apesar de a estrutura ter permanecido
a mesma, os materiais mudaram. Entretanto, outras aplicações só se
tornaram possíveis com o avanço da tecnologia.

A tecnologia assistiva deve ser entendida, portanto, como dispositivos e providências
que sejam capazes de prover um resultado funcional, oferecendo possibilidades de realizar
tarefas, incrementar a mobilidade e de, deste modo, melhorar a qualidade de vida do usuário.
A tecnologia assistiva também está muito presente no cotidiano de todos. Conforme
observa Manzini e Santos (2005, p.82),
Os recursos de tecnologia assistiva estão muito próximos do nosso dia-a-dia.
Ora eles nos causam impacto devido à tecnologia que apresentam, ora
passam quase despercebidos. Para exemplificar, podemos chamar de
tecnologia assistiva uma bengala, utilizada por nossos avós para
proporcionar conforto e segurança no momento de caminhar, bem como um
aparelho de amplificação utilizado por uma pessoa com surdez moderada ou
mesmo veículo adaptado para uma pessoa com deficiência.

A pedagogia também tem dado contribuições nesta evolução. A pedagogia do pósguerra passou a valorizar outras questões que antes eram secundárias. Se antes da guerra ela
era desatenta a questões mais humanas e sociais, as preocupações com a educação e as
questões sociais a ela relacionadas passaram a ocupar o centro das atenções da pedagogia,
conforme relata Cambi (1999). A escola passou a caracterizar-se “por um papel social cada
vez mais central e por uma organização cada vez mais aberta e colocar-se em sintonia com
uma sociedade em transformação” (CAMBI, 1999, p. 625). Por um lado, a escola abria-se a
questões sociais, voltando a atenção da pedagogia para questões humanas. Por outro, a
humanidade passava a conhecer avanços tecnológicos consideráveis, decorrentes do evento
guerra e do evento que a sucedeu, a Guerra Fria.
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No decorrer da guerra, entre 1942 e 1946, desenvolveu-se na Escola de Engenharia
Elétrica da Universidade da Pensilvânia, sob a forma de um projeto militar secreto, o Projeto
PX, o Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC), a partir do qual “fundamentase toda a indústria da computação moderna, demonstrando ser possível computação digital de
alta velocidade e com tecnologia a válvula, de tubo de vácuo, material disponível na época”
(MARIA, 2008, p. 12). Ao lançar um míssil contra um alvo, necessitava-se de cálculos
determinados a partir de fatores que mudavam a todo momento,
tais como o tamanho, a inclinação do canhão, temperatura, unidade, tipo de
lançador e projétil. Os cálculos eram feitos manualmente e esta operação
levava horas, intervalo em que os fatores determinantes já se alteravam. Era
preciso criar um dispositivo que calculasse com rapidez, com resposta
instantânea (MARIA, 2008, p. 13).

Os computadores evoluíram muito a partir desta época, diminuindo de tamanho,
ganhando em capacidade de processamento e de armazenamento, de modo a se tornarem
dispositivos domésticos e de uso bastante comum na área de tecnologia assistiva.
O evento subsequente à guerra, a Guerra Fria, motivou a corrida espacial, que
“alavancou o desenvolvimento de novos materiais, da energia fotovoltaica, a miniaturização
do computador e o desenvolvimento da comunicação e da informática” (MARIA, 2008, p.
14).
Todos estes eventos e produtos decorrentes tornam nosso cotidiano repleto de
artefatos tecnológicos de alta sofisticação. Talvez resida aí a tendência, ou tentação, de se
entender o conceito de tecnologia assistiva como equivalente de sofisticadas inovações da
indústria tecnológica dos últimos 30 anos, conforme se mostrou no excerto de Cook e Polgar
acima. Galvão Filho explica que a expressão tecnologia assistiva não encontrou ainda uma
conceituação definitiva, tratando-se de um conceito em desenvolvimento, em “pleno processo
de construção e de sistematização” (GALVÃO FILHO, 2009, p. 207).
Para definirmos então com a precisão possível o que se quer dizer quando se enuncia
o termo tecnologia assistiva, estudamos a origem do termo e a acepção na qual é usado nos
dias atuais. Etimologicamente, o termo tecnologia assistiva tem sua origem no termo em
inglês, assistive technology, introduzido por meio de legislação nos Estados Unidos da
América. O termo, como hoje o utilizamos, com a tecnologia assistiva compreendendo
dispositivos e serviços, foi assim definido pelo TRAID act15 e de acordo com Bain, Dooley e
15 Tecchnology-Related Assistance for Individuals with Desabilities Act 1988, PL 100-47, Title 29, U. S. C.
2201 et seq: U. S. Statutes at Lage, 102, 1044-1065, August 19, 1998. Disponível em
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Leger (1997, p. 2) estas definições foram incorporadas pelo Rehabilitation Act PL 102-569 de
199216, que define tecnologia assistiva como “qualquer item, peça de equipamento, sistema ou
produto, adquirido comercialmente, modificado, customizado e que é usado para incrementar,
manter ou melhorar a capacidade funcional de indivíduos PcD” (COWAN; WINTERGOLD,
2008, p. 141). O termo original na legislação estadunidense foi assistive technology e foi
traduzido no Brasil por tecnologia assistiva, assim como o conhecemos atualmente
(BERSCH, 2017).
Esta definição original contempla alguns aspectos que se mantêm nas definições
mais modernas. O termo “sistema”, usado da forma genérica, compreende também
tecnologias que não são artefatos físicos, como softwares, por exemplo. Outro aspecto
relevante é que a definição contempla a finalidade, focada na alteração, para melhor, da
funcionalidade do indivíduo usuário da tecnologia assistiva.
King (1999, p. 13) pontua que a tecnologia assistiva “pode ser definida em diversos
contextos. Em um sentido mais amplo, poderia se dizer genericamente que se trata de
qualquer ferramenta ou dispositivo usado por qualquer um para alcançar algum propósito”. E
assegura que a “tecnologia assistiva foca-se nas necessidades especiais de pessoas de qualquer
idade e que tenham qualquer tipo de deficiência, seja ela sensorial, motora, cognitiva e/ou
linguística”. Sobre a história e o uso do termo tecnologia assistiva, King (1999, p. 14) afirma
que o termo é de uso bastante recente, “mas o conceito de tecnologia assistiva parece ser tão
antigo quanto a capacidade do ser humano de inovar e de inventar”, corroborando assim a
narrativa de Cook e Polgar (2008), que usaram o personagem fictício Borg para ilustrar seu
pressuposto.
A definição americana contempla não somente dispositivos tecnológicos na
conceituação de tecnologia assistiva. Dell, Newton e Petroff (2007, p. 4) chamam a atenção
para o fato de que, na legislação americana, “a definição legal de tecnologia assistiva consiste
de duas partes: recursos de tecnologia assistiva e serviços de tecnologia assistiva”. Para os
mesmos autores, (p. 4-5), se analisarmos a primeira parte da definição de tecnologia assistiva,
veremos que “um dispositivo de tecnologia assistiva pode ser comprado em uma loja
comercial, pode ser um item que foi comprado e modificado ou pode ainda ser um dispositivo

16

<https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-102/pdf/STATUTE-102-Pg1044.pdf>. Acesso em
21/10/2019.
Rehabilitation Act Amendments of 1992. PL 102-569, Title 29, U. S. C. 701 et seq: U S Statutes at Large,
100, 4344-4488, October 29, 1992. Disponível em <https://mn.gov/mnddc/parallels2/pdf/90s/93/93-TRAVCU.pdf>. Acesso em 21/10/2019.
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que foi customizado para alguma necessidade específica de uma PcD”. Deste modo,
tecnologia assistiva não é necessariamente uma conceituação ligada a algum produto ou
dispositivo produzido em algum estabelecimento especializado, em uma atividade
especializada e de algum modo apartada das práticas industriais e comerciais de determinada
sociedade. Por vezes os dispositivos e serviços podem ser encontrados “na prateleira” do
comércio.
3.3 Tecnologia assistiva no Brasil: definição, uso e ações governamentais
A respeito do emprego e da democratização da tecnologia assistiva no Brasil, trata-se
de uma história muito recente e que ainda está a exigir vultosos investimentos, seja em
formação de pessoal, seja em recursos ou ainda na conscientização de vários segmentos da
sociedade.
A história da tecnologia assistiva no Brasil inicia com a criação do Imperial Instituto
dos Cegos pelo Decreto Imperial nº 1.428 em 12 de setembro de 1854 (BRASIL, 2016). Esta
foi a primeira instituição a usar o sistema Braille nas Américas (SOARES, 2018, p. 27),
assinalando sempre que naquela época não era feito uso da terminologia tal como é usada
atualmente. Lauand (2005), Toyoda e Lourenço (2008) informam que, no Brasil, o interesse
pela tecnologia assistiva teve início em meados da década de 70 do século XX, em especial na
reabilitação. A reabilitação voltava-se para capacitar para a realização de atividades do
cotidiano, voltando-se para a funcionalidade de pessoas idosas e PcD “por meio da criação e
implementação de instrumentos e recursos tecnológicos acessíveis às suas necessidades, com
a finalidade de lhes permitir a superação das barreiras que prejudicavam a participação nos
diferentes ambientes e contextos sociais” (CALHEIROS; MENDES; LOURENÇO, 2018, p.
231).
O Decreto Presidencial 5.296/2004 determinou que se instituísse o Comitê de Ajudas
Técnicas (CAT), entretanto, sem se valer da terminologia “tecnologia assistiva”, designando o
que se entende atualmente por tal de “ajuda técnica” (BRASIL, 2004, p. 9). A criação do CAT
acabou acontecendo em 16 de novembro de 2006, por meio da Portaria 142, do Secretário
Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República (BRASIL, 2006).
Coube ao CAT definir o que se entende oficialmente como tecnologia assistiva, o que
ocorreu em 2009. O termo foi definido da seguinte forma:
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Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica
interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias,
práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à
atividade e participação, de pessoas com deficiência, incapacidades ou
mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de
vida e inclusão social (BRASIL, 2009c, p. 9).

Na mesma oportunidade, o órgão governamental informa que “ajudas técnicas é o
termo anteriormente utilizado para o que hoje se convencionou designar tecnologia assistiva”
(BRASIL, 2009c, p. 9). Adverte também que “a maioria das pessoas pode pensar que esse seja
um tema afeto à ciência e à tecnologia, à saúde, à indústria, à educação etc. Na verdade , é um
conceito muito mais amplo” (BRASIL, 2009c, p. 10) e classifica a tecnologia assistiva como
“um elemento-chave para a promoção dos direitos humanos, pelo qual as pessoas com
deficiência têm a oportunidade de alcançar sua autonomia e independência em todos os
aspectos de suas vidas”.
Percebe-se que a abrangência dada ao termo pela legislação norte-americana
reproduziu-se no contexto brasileiro. Na redação oficial dada ao termo em solo nacional, ao se
envolver bem mais que somente artefatos tecnológicos, alcançando “recursos”, sem definir
objetivamente quais, “metodologias”, “estratégias”, “práticas” e “serviços”, sem nominar de
que itens se trata, ofereceu-se à sociedade uma conceituação de larga amplitude. Comparando
a definição brasileira e a norte-americana, conclui-se que a brasileira é ainda mais abrangente.
Uma definição não oficial é proposta por Bersch (2009, p. 15) que assim define
tecnologia assistiva:
um conjunto de recursos que promovem o acesso e a participação dos alunos
com deficiência na aprendizagem, com o apoio de serviços que têm por
objetivo identificar os problemas enfrentados por seus alunos e propor
intervenções interdisciplinares que envolvam o design, a reabilitação e a
educação.

Ainda na tentativa de definir o termo, no que se refere à função da tecnologia
assistiva, Bersch (2009, p. 15) aponta que os serviços de tecnologia promovem a avaliação, o
desenvolvimento, a seleção e a implementação de recursos, metodologias e práticas para
“promover a superação de barreiras e construir as condições necessárias ao desenvolvimento
educacional dos alunos com deficiência.” Percebe-se nesta definição que há uma tentativa de
definir com mais precisão o que a conceituação oficial menciona como metodologias.
Em um outro documento, Bersch (2013, p. 2) propõe a seguinte definição para o
termo: “um auxílio que promoverá a ampliação de uma habilidade funcional deficitária ou
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possibilitará a realização da função desejada e que se encontra impedida por circunstância de
deficiência ou pelo envelhecimento”. Nesta conceituação a autora usa genericamente o termo
“auxílio”, com o que resume recursos – no sentido de dispositivos ou artefatos – e os outros
elementos contidos na definição oficial – metodologias, estratégias, práticas e serviços.
Da mesma forma, Galvão Filho e Damasceno (2008, p. 5) propõem uma definição,
afirmando que tecnologia assistiva é “toda ferramenta, recurso ou processo com a finalidade
de proporcionar uma maior independência e autonomia para a pessoa com deficiência”.
Definido o termo, compreendemos que o termo tecnologia assistiva designa uma
vasta área de atuação e que tem por escopo promover a independência e a autonomia da PcD,
como afirmam os autores que visitamos em nossa breve revisão até aqui.
Entretanto, para que haja um verdadeiro benefício para o público-alvo da tecnologia
assistiva – “pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua
autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social” (BRASIL, 2009c, p. 9) – é
preciso que sejam praticadas ações coordenadas por parte do aparato estatal. Uma forma de se
verificar se o estado está agindo nesta direção, é listar e avaliar as iniciativas tomadas e
consubstanciadas na forma de diplomas legais. Ao definirmos o termo, tratamos do uso do
termo tecnologia assistiva no contexto norte-americano em função de ter sido neste que o uso
se consolidou. Em relação às políticas públicas e às iniciativas de governo a análise será
restrita ao ambiente nacional.
Antes, porém, de apreciarmos o que prevê a legislação brasileira, é relevante
ressalvar que a simples edição de qualquer dispositivo legal não significa que tudo se
resolverá por meio de um automático desencadeamento de medidas, culminando em um final
feliz. Hannah Arendt (2008, p. 35) assevera que caso se queira “mudar uma instituição, uma
organização ou entidade pública existente no mundo, então só se pode renovar sua
constituição, suas leis, seus estatutos e esperar que tudo mais se produza por si mesmo”. Isso
significa dizer que a mudança encontra na iniciativa legislativa um impulso significativo, o
que Arendt (2008) chama de mediação subjetiva. De acordo com Lima Júnior e Santana
(2010, p. 2) esta mediação “não pode se se materializar e não é tangível, mas existe e está
vinculada ao mundo objetivo, formando a esfera dos negócios humanos, a ‘teia das relações
humanas’”.
Neste sentido, há que ser considerada o que postula Feenberg (2010), ao associar-se à
teoria crítica. A tecnologia em si não é boa e nem má, apenas o arranjo das forças sociais
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providenciará a canalização do potencial de benefícios possíveis para a sociedade. A
consideração de que as soluções não estão na tecnologia em si, mas nos arranjos feitos no
âmbito da sociedade, via criação de uma sinergia, por meio da mediação subjetiva, é a chave
para compreender o andamento do processo.
No Brasil, uma série de medidas governamentais tratam direta ou indiretamente de
tecnologia assistiva. Um destaque cabe à função do CAT. No dizer de Galvão Filho (2009)
resultam da ação deste órgão alguns pontos relevantes a respeito da tecnologia assistiva no
Brasil. São eles:
 a definição da tecnologia assistiva como uma área de conhecimento;
 a definição da tecnologia assistiva como uma área marcada pela multidisciplinaridade;
 a fixação dos objetivos de promoção da funcionalidade de pessoas com deficiência,
mobilidade reduzida ou idosas visando a autonomia, a independência, a qualidade de
vida e a inclusão social destes grupos de pessoas;
 a abrangência da tecnologia assistiva, compreendendo produtos, recursos, estratégias,
práticas, processos, métodos e serviços; e
 o alinhamento das diretrizes do desenho universal com as da tecnologia social na área
(GALVÃO FILHO, 2009; SOARES et al., 2017).
As iniciativas de governo mais relevantes são as seguintes:
a) Lei 7.853 de 24/10/1989.
Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração
social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora
de Deficiência (CORDE), institui a tutela jurisdicional de interesses
coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério
Público, define crimes, e dá outras providências (BRASIL, 1989).

Dentre outras disposições, a garantia de oferta obrigatória da educação especial em
redes públicas de ensino está incluída nesta lei, bem como a criação de rede de serviços
especializados em reabilitação (SOARES et al., 2017). Outro aspecto é que neste diploma
legal se faz uso do termo “portador de deficiência”, atualmente em desuso.
Esta lei foi regulamentada pelo Decreto 3.298 de 20/12/1999, conforme letra i,
adiante;
b) Lei 8.112 de 11/12/1990: “Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos
civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais” (BRASIL, 1990). O
parágrafo 2o do artigo 5o desta lei prevê o seguinte:
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Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever
em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam
compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão
reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso
(BRASIL, 1990).

c) Lei 8.160 de 08/01/1991: “Dispõe sobre a caracterização de símbolo que permita a
identificação de pessoas portadoras de deficiência auditiva” (BRASIL, 1991).
d) Lei 8.383 de 30/12/1991: “Institui a Unidade Fiscal de Referência, altera a
legislação do imposto de renda e dá outras providências” (BRASIL, 1991a).
O artigo 72 e seu inciso IV preveem o seguinte:
Art. 72 - Ficam isentas do IOF as operações de financiamento para a
aquisição de automóveis de passageiros fabricados no território nacional de
até 127 HP (cento e vinte e sete horse-power) de potência bruta, segundo a
classificação normativa da Society of Automotive Engineers (SAE), e os
veículos híbridos e elétricos, quando adquiridos por:
[…]
IV: “pessoas portadoras de deficiência física, atestada pelo Departamento de
Trânsito do Estado onde residirem em caráter permanente, cujo laudo de
perícia médica especifique” (BRASIL, 1991, grifos do original);

e) Lei 8.899 de 29/06/1994: “Concede passe livre às pessoas portadoras de
deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual” (BRASIL, 1994).
Esta lei foi regulamentada pelo Decreto 3.691 de 19/12/2000, determinando a
disponibilização de dois assentos por viagem reservados às pessoas com deficiência
(BRASIL, 2000);
f) Lei 9.394, de 20/12/1996: “Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional”.
No comentário de Mizrahi e Cícero (2016, p. 57) “a Lei nº 9.394/1996 apresenta-se
como um marco de transformação no contexto educacional brasileiro para pessoas com ou
sem deficiência. Sabe-se que a convivência com o diferente é transformadora se forem
considerados os valores e conceitos sociais”.
g) Lei 9.610 de 19/02/1998: “Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos
autorais e dá outras providências”.
Esta lei prevê o seguinte:
Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:
I - a reprodução:
[…]
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d) de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de
deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita
mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para
esses destinatários (BRASIL, 1998);

h) Decreto 3.076 de 01/06/1999 “Cria, no âmbito do Ministério da Justiça, o
Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência (CONADE) e dá outras
providências” (BRASIL, 1999).
i) Decreto 3.298 de 20/12/1999: “Regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de
1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência,
consolida as normas de proteção, e dá outras providências” (BRASIL, 1999a). Este
regulamento, além de dar disposições sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência, amplia os direitos e a proteção ao deficiente (SOARES et al. 2017);
j) Lei 10.048 de 08/11/2000: “Dá prioridade de atendimento às pessoas que
especifica, e dá outras providências” (BRASIL, 2000).
Em seu artigo 1o, a lei prevê: “As pessoas com deficiência, os idosos com idade igual
ou superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e
os obesos terão atendimento prioritário, nos termos desta Lei”.
k) Lei 10.098 de 19 /12/2000: “Estabelece normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida, e dá outras providências” (BRASIL, 2000a);
l) Lei 10.436 de 24/04/2002: “Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e
dá outras providências” (BRASIL, 2002).
Em seu artigo 1o a lei reza que “é reconhecida como meio legal de comunicação e
expressão a Língua Brasileira de Sinais – Libras e outros recursos de expressão a ela
associados”, dando assim à Língua Brasileira de Sinais o status de “meio legal de
comunicação e expressão, entre outros recursos que podem ser associados a ela” (SOARES et
al., 2017, p. 13);
m) Decreto 5.296 de 02/12/2004:
Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá
prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de
dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida, e dá outras providências (BRASIL, 2004).
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Dentre outras providências relevantes desta lei, destaca-se a contida em seu artigo
66, criando o Comitê de Ajudas Técnicas (CAT):
A Secretaria Especial dos Direitos Humanos instituirá Comitê de Ajudas
Técnicas, constituído por profissionais que atuam nesta área, e que será
responsável por:
I - estruturação das diretrizes da área de conhecimento;
II - estabelecimento das competências desta área;
III - realização de estudos no intuito de subsidiar a elaboração de normas a
respeito de ajudas técnicas;
IV - levantamento dos recursos humanos que atualmente trabalham com o
tema; e
V - detecção dos centros regionais de referência em ajudas técnicas,
objetivando a formação de rede nacional integrada.
§ 1o O Comitê de Ajudas Técnicas será supervisionado pela CORDE e
participará do Programa Nacional de Acessibilidade, com vistas a garantir o
disposto no art. 62.
§ 2o Os serviços a serem prestados pelos membros do Comitê de Ajudas
Técnicas são considerados relevantes e não serão remunerados (BRASIL,
2004);

n) Decreto 6.214 de 26/09/2007:
Regulamenta o benefício de prestação continuada da assistência social
devido à pessoa com deficiência e ao idoso de que trata a Lei no 8.742, de 7
de dezembro de 1993, e a Lei 10.741, de 1o de outubro de 2003, acresce
parágrafo ao art. 162 do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, e dá outras
providências (BRASIL, 2007);

o) Decreto 6.949, de 25/08/2009: “Promulga a Convenção Internacional sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York,
em 30 de março de 2007”;
p) Decreto 6.980 de 13/10/2009:
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em
Comissão da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da
República, dispõe sobre o remanejamento de cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores - DAS, altera o Anexo II ao Decreto
no 6.188, de 17 de agosto de 2007, que aprova a Estrutura Regimental e o
Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão do Gabinete Pessoal do
Presidente da República, e dá outras providências (BRASIL, 2009b);

q) Decreto 7.612 de 17/11/2011: “Institui o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa
com Deficiência - Plano Viver sem Limite” (BRASIL, 2011).
Em seu artigo 1o, este decreto prevê:
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Fica instituído o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência –
Plano Viver sem Limite, com a finalidade de promover, por meio da
integração e articulação de políticas, programas e ações, o exercício pleno e
equitativo dos direitos das pessoas com deficiência, nos termos da
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e
seu Protocolo Facultativo, aprovados por meio do Decreto Legislativo nº
186, de 9 de julho de 2008, com status de emenda constitucional, e
promulgados pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009 (BRASIL,
2011, grifo do original).

No âmbito deste plano “estão previstas ações como o acesso a financiamento
facilitado para compra de produtos assistivos e veículos adaptados e prioridade na matrícula
em programas, como o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(PRONATEC)” (SOARES et al., 2017, p. 14); e
r) Lei 13.146, de 06/06/2015: “Institui a Lei Brasileira da Pessoa com Deficiência
(Estatuto da Pessoa com Deficiência)” (BRASIL, 2015).
Além destas iniciativas legais, Soares et al. (2017, p. 15) destacam que em 2012 “foi
marcado pela inauguração do Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva
(CNRTA), o qual localiza-se no Centro de Tecnologia da Informação (CTI), na cidade de
Campinas (São Paulo)”. No sítio eletrônico do CNRTA informa-se que suas atribuições “se
fundamentam na formação de uma rede de pesquisa voltada ao desenvolvimento de
tecnologia assistiva.”17
Percebe-se que há uma profusão de diplomas legais que tratam do assunto, o que
sugere que há um movimento na direção de tornar a tecnologia assistiva de fato uma
facilidade disponível a qualquer um. Entretanto, é preciso apreciar também o que ocorre no
âmbito da escola e até mesmo da sociedade em relação ao tema. Uma luz é lançada sobre a
questão nos estudos de Borges e Tartuci (2017), Calheiros Mendes e Lourenço (2017),
Manzini e Santos (2005) e Galvão Filho (2011).
Ao pesquisar “as concepções de tecnologia assistiva por parte de professores do
atendimento educacional especializado”, Soares (2018, p. 33) identificou nestes estudos a
conclusão de que estes professores “não conhecem ou não dominam os recursos de tecnologia
assistiva”. De acordo com o que Soares (2018, p. 33) identificou naqueles estudos, “a maioria
das professoras concebia tecnologia assistiva como tecnologias da informação e comunicação
ou equipamentos eletrônicos”. Uma outra questão revelada por Soares (2018, p. 33) é que há
uma imprecisão do que sejam serviços, metodologias, práticas e estratégias e ampara-se no
17 Fonte: <https://www.cti.gov.br/pt-br/cnrta>. Acesso em 22/10/2019.
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estudo de Borges e Tartuci (2017) para atribuir esta confusão ao fato de que o CAT não
definiu estes termos com a suficiente clareza.
Além do problema da “imprecisão conceitual”, da “falta de formação dos
profissionais envolvidos no atendimento do aluno com deficiência no contexto escolar”,
Soares (2018, p. 33) identificou também “dificuldade no acesso a recursos de tecnologia
assistiva”. Além destes problemas, Soares (2018, p. 34) relata o que constatou nos estudos de
Galvão Filho (2009a, 2009b), conduzidos em Salvador, na Bahia. De acordo com o relato, “os
resultados dos estudos apontaram para uma complexa realidade vivenciada pelos profissionais
da escola diante de práticas e modelos educacionais ultrapassados, rígidos e excludentes”.
A imprecisão conceitual afeta também as PcD e suas famílias. A “identificação
equivocada de duas áreas de estudos e pesquisas distintas: a informática na educação especial
ou TIC18 na educação especial, sendo confundidas com a tecnologia assistiva na educação”
(SOARES, 2018, p. 34). Um outro problema identificado no estudo de Soares (2018, p. 36)
está relacionado ao custo das tecnologias assistivas que representariam um “fator limitante
para usuários e instituições de assistência e essa clientela [a de PcD]”.
As diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado na educação
básica foram baixadas pela Resolução nº 4, da Câmara de Educação Básica do Conselho
Nacional de Educação, em 2 de outubro de 2009 (BRASIL, 2009a). Em seu artigo 2 o, a
Resolução reza que
Art. 2o – O AEE tem como função complementar ou suplementar a formação
do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade
e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na
sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem (BRASIL, 2009a, p. 1).

Na avaliação de Soares (2018, p. 38), “não há uma definição para o que sejam
serviços e estratégias, dificultando ou até mesmo impossibilitando a compreensão destes
conceitos”. Tornando a questão ainda um pouco mais delicada, na avaliação de Soares (2018,
p. 38), “em alguns momentos a Resolução faz referência a estratégia em uma perspectiva
pedagógica”, com sinonímia de “utilização de determinados procedimentos para se alcançar
um objetivo de ensino” e em outros pontos faz menção à tecnologia assistiva como “adoção
de medidas para a promoção da máxima autonomia e independência da pessoa com
deficiência, considerando sua funcionalidade nos mais variados contextos”.

18 Tecnologias da informação e da comunicação.
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Nos resultados de um estudo conduzido com professores em escolas públicas do
estado do Paraná, Oshima e Ross (2016, p. 15) relatam que professores participantes de um
programa designado “Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE)” conduzido
naquelas escolas “apontaram como principal obstáculo para o seu emprego, o não saberem
utilizar as ferramentas e os recursos dessa tecnologia”.
Em um relato sobre os projetos conduzidos pelo Instituto Nacional de Tecnologia
(INT) relacionados com tecnologia assistiva, Mizrahi e Cicero (2016, p. 55) assinalam que o
Brasil conquistou avanços significativos em “aspectos relacionados a economia, políticas
públicas e direitos civis, bem como na área de pesquisa científica e tecnológica”.
Complementam o raciocínio destacando a importância estratégica que ciência e tecnologia
alcançaram “para o desenvolvimento do país a partir da aplicação dos resultados de pesquisas
científicas, desenvolvidas em universidades e institutos de pesquisas, que atendem a
demandas

nacionais

e

geram

bem-estar

social”.

Finalizam

observando

que

o

“desenvolvimento de soluções de acessibilidade para pessoas com deficiência é um tema de
pesquisa que mobiliza vários grupos, revelando-se uma lacuna a ser preenchida com
conhecimento e disseminação de seus resultados para a sociedade”.
Na continuação de seu relato, Mizrahi e Cicero (2016, p. 56) assinalam que
ainda que existam políticas públicas nacionais inclusivas, as redes de ensino
público das cidades brasileiras de grande porte, em sua maioria, não
possuem condições satisfatórias que permitam à população de estudantes
com algum tipo de deficiência física permanente ter acesso à educação. Essa
situação é ainda mais alarmante no caso dos alunos oriundos da parcela mais
carente da população. Entre as questões que agravam o problema, estão
sistema educacional precário, falta de oportunidades de emprego e baixo
acesso aos meios de comunicação e à informação. As redes públicas de
ensino brasileiras carecem de ferramentas, metodologia e infraestrutura
física que garantam à população de estudantes condições de acesso ao ensino
e às possibilidades de inclusão (MIZRAHI; CICERO, 2016, p. 56).

A avaliação dos autores é a de “a inexistência de soluções tecnológicas, a
indisponibilidade ou seu custo elevado podem manter essas barreiras à participação da pessoa
com deficiência na sociedade”.
Na avaliação de Lima Júnior e Santana (2010, p. 2) a simples inserção da tecnologia
assistiva nas redes públicas de ensino por si só não garante a inclusão. Na avaliação dos
autores “trazer o uso das tecnologias assistivas dentro de uma proposta de inclusão das
pessoas com deficiência nas escolas públicas regulares, requer muito mais do que exigir leis,
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decretos e resoluções”. Para que a inclusão ocorra, “é necessária uma mudança da estrutura
social e esperar uma implicação de todos na mudança”.
Verifica-se assim que as promessas que em princípio a tecnologia assistiva apresenta
estão distantes da efetiva realização, dependendo de fatores externos à tecnologia e ligados à
sociedade para que tal benefício se concretize. A teoria crítica de Feenberg (2011) aponta para
este fato. A questão não está em malefícios ou em benefícios automáticos e incontestáveis da
tecnologia em si, senão na aparente incapacidade da sociedade em equalizar os meios e a
tornar a tecnologia um meio de libertação.
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Capítulo 4
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
A educação inclusiva pode ser entendida como uma maneira contemporânea de
conceber a educação. Mais do que isso, é uma maneira de arranjar dentro do espaço escolar as
diversidades que naturalmente cada sociedade apresenta e oferecer a todos integrantes desta
uma oportunidade de se desenvolverem afetiva e cognitivamente. Este é um processo em
evolução constante, fruto da
4.1 Breve histórico da educação inclusiva
A designação educação inclusiva é de uso ainda recente e resultante de um longo
percurso histórico. No Brasil, por um longo período, a educação das pessoas com deficiência
era denominada de educação especial e tomou um novo rumo, passando a ser designada de
educação inclusiva mais recentemente (ROPOLI et al., 2010). A evolução experimentada pela
questão do tratamento dispensado à PcD não é de natureza apenas semântica, com a mera
substituição de termos. O tratamento que as PcD têm recebido varia no tempo e no espaço. Na
Grécia Antiga, prevalecia o modelo espartano do culto ao belo, do vigor e da perfeição física
dos homens, resultando em um enfoque peculiar. Naquele tempo, de acordo com Silva (1987),
a criança, ao nascer, era entregue aos sábios para que estes a avaliassem e emitissem um
parecer sobre se era conveniente mantê-la na sociedade. Caso contrário, os sábios a
arremessavam de um penhasco. Também no Império Romano os deficientes eram
“abandonados e deixados à própria sorte, como o faziam os povos primitivos, ou era morto”
(AKASHI; DAKUZAKU, 2001, p. 31).
Com o advento da Idade Média, conforme Pessotti (1984), predomina o pensamento
cristão. Os deficientes passaram a ser titulares de uma alma, o que lhes garantia o direito à
vida, porém, não necessariamente uma vida digna. Durante esse período, havia a presença da
caridade, mas também do castigo: ao mesmo tempo em que aos deficientes eram
proporcionados abrigo e alimento, também lhes eram impostos castigos quando incorriam em
condutas consideradas imorais. A solução encontrada para as PcD foi mantê-las confinadas e
segregadas. Acreditava-se que a segregação era uma forma de caridade, pois lhes garantia
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abrigo e alimentação. De acordo com Aranha (2006, p. 97), nesta época, Deus era considerado
a fundamentação de qualquer ação pedagógica e a “educação surge como instrumento para
um fim considerado maior, a salvação da alma e a conquista da vida eterna”.
Com o Renascimento, os deficientes passaram a ser uma questão da ciência, que
inicialmente tratou-os como doentes, o que ainda é uma prática na atualidade. O homem
deixou de ser um escravo da ira divina, alterando a vida das pessoas pobres, enfermas e
marginalizadas e também das pessoas com problemas físicos, sensoriais ou mentais (SILVA,
1987). No século XVII, as descobertas no campo da biologia, da medicina e da saúde mantêm
a deficiência no campo da saúde, passando a ser tratada como enfermidade, como sendo de
origem orgânica. Assim, passou a ser tratada com medicamentos. De acordo com Mazzotta
(1996, p. 16), entretanto, a situação dos deficientes pouco mudou, porque até o século XVIII
“as noções a respeito da deficiência eram basicamente ligadas a misticismo e a ocultismo, não
se construindo bases científicas para o desenvolvimento de noções realísticas”. Simplesmente
não se compreendia a noção de diferenças individuais e assim não havia como avaliar uma
pessoa com deficiência de modo realístico.
No século XX, conforme relato de Silva (1987), o enfoque do tratamento e da
assistência oferecidos aos deficientes experimentou avanços. As duas guerras mundiais
produziram consideráveis contingentes de mutilados, obrigando a adoção de medidas que
proporcionassem tratamento médico e acompanhamento psicológico a essas pessoas, tanto na
Europa, como nos Estados Unidos. O desenvolvimento de especialidades médicas e de
programas de reabilitação específicos também favoreceu crianças portadoras de deficiências.
Visitando brevemente a história da inclusão, Serra (2005, p. 33) observa que
a ideia de inclusão nasce relacionada com a pessoa diferente, portadora de
uma deficiência. Mas, o caminho até aí foi longo... A forma como a
sociedade foi encarando as pessoas deficientes está ligada aos fatores
econômicos, sociais e culturais de cada época. Os deficientes foram objeto,
desde a Antiguidade, de um tratamento especial, desde o serem vistas como
possuídas pelo demônio, na Idade Média, a serem consideradas produto e
castigo de transgressões morais, ou como criminosas ou loucas a serem
internadas em hospícios, nos séculos XVIII e XIX.

A autora afirma que, do ponto de vista social, sempre foram aspectos mais amplos da
vida em sociedade que determinaram que tratamento dar às pessoas com deficiência e que as
soluções dadas passam pelo seguinte continuum em “fases sucessivas: i) a asilar, ii) a
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assistencial, em ambientes segregados, iii) a da educação, integração e participação” (SERRA,
2005, p. 33). A autora divide esta história em três grandes períodos, que são:
o 1º período – dos esquecidos e escondidos – em que houve preocupações
asilares e segregativas, sendo as crianças mantidas longe da vista do público,
face às críticas e segregação da sociedade em geral relativamente aos não
normais;
o 2º período – do despiste e segregação – que correspondeu aos anos 50 e 60
estando no apogeu o modelo médico e as técnicas psicométricas, com maior
ênfase na classificação e diagnóstico complexo do que na educação,
segregando-os, na expectativa de lhes oferecer cuidados médicos,
psicológicos, sociais e educativos com maior controle, mas também para
libertar a sociedade do espectro da sua presença;
o 3º período – de identificação e ajuda – iniciado nos anos 70, pela
“revolução silenciosa”, coroada pela lei americana, 94-142, em 1975, que
veicula, em matéria de educação, direitos iguais para todos os cidadãos e
estipula que, de um ponto de vista político e social, e no plano educativo, os
deficientes deverão frequentar o ensino universal e gratuito adaptado às suas
necessidades (SERRA, 2005, p. 33).

Analisando a escola no período do pós-guerra, Cambi (1999, p. 625) afirma que “a
instituição-escola, nos países industrializados e socialmente mais avançados, caracterizou-se
por um papel social cada vez mais central e de uma organização cada vez mais aberta, cada
vez mais capaz de colocar-se em sintonia com uma sociedade em transformação.” Cambi
(1999, p. 625-626) acrescenta que “de 1945 até hoje, nesses países, a escola caracteriza-se: 1.
pelo seu crescimento no sentido social; 2. pelo seu papel no desenvolvimento econômico; 3.
pela função exercida na ordem democrática; 4. pelas fortes tensões”. Com esta nova postura
da escola no período do pós-guerra, temas como a educação especial entraram definitivamente
na pauta e foram gradativamente ganhando espaço e importância.
Também no período após o término da II Guerra Mundial foi criada a Organização
das Nações Unidas (ONU)19. Já em dezembro do ano de sua criação, a ONU editou a
Declaração Universal dos Direitos humanos, de cujo primeiro artigo se lê: “Todos os seres
humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos” (DECLARAÇÃO UNIVERSAL
DOS DIREITOS HUMANOS, 1948, p. 4). A situação das pessoas com deficiência passou,
desde então, a ser tema de debates públicos e de ações políticas nos países participantes,
passando a deficiência a ser vista como uma questão social e política. A partir da criação da
ONU e da percepção de que as pessoas devem ser tratadas com igualdade e dignidade sem
19 A ONU foi criada em fevereiro de 1945, na cidade de São Francisco, EUA, resultando de conferências de paz
realizadas no final guerra. Assinaram inicialmente a Carta das Nações Unidas 50 países, excluindo os que
haviam feito parte do Eixo. Fonte: <https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/criacao-onu-apos-iiguerra-mundial.htm>. Acesso em 23/10/2018.
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qualquer distinção, vários eventos em nível planetário elevaram a questão da PcD a uma
questão política central, tendo como consequência o surgimento de políticas públicas voltadas
para este grupo de pessoas.
Um evento relevante foi a celebração em 1990, na cidade de Jomtien, na Tailândia, da
Conferência Mundial de Educação para Todos (MENEZES; SANTOS, 2001). De acordo com
Castro (2000, p. 11), o evento “influenciou fortemente a agenda das políticas educacionais dos
países em desenvolvimento na década de 90”. Conforme informa a autora, no Brasil, os
resultados da Declaração de Jomtien orientaram a elaboração do Plano Decenal de Educação
para Todos (1994-2003).
Naquele evento, tratou-se, dentre outras questões, da educação inclusiva. No número
5 do artigo 3, cujo título é “universalizar o acesso à educação e promover a equidade”, a
Declaração de Jomtien prevê que
as necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de
deficiências requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que
garantam a igualdade de acesso à educação aos portadores de todo e
qualquer tipo de deficiência, como parte integrante do sistema educativo
(UNICEF, 1990).

Um outro marco decisivo na direção de ações na educação especial foi a Conferência
Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais: Acesso e Qualidade, celebrada em 1994 na
cidade de Salamanca, na Espanha (BRASIL, 2003). Do evento resultou a Declaração de
Salamanca, fundamental na temática da educação inclusiva. Nesta declaração “são analisadas
mudanças necessárias para favorecer a capacitação das escolas para atender a todas as
crianças, sobretudo as que apresentam necessidades educacionais especiais” (BRASIL, 2003,
p. 7). O Brasil, sendo signatário da Declaração de Salamanca, adotou os princípios nela
estatuídos. Dentre estes princípios, a declaração consagra o seguinte:
Cada criança tem características, interesses, capacidades e necessidades de
aprendizagem que lhe são próprios; os sistemas educativos devem ser
projetados e os programas aplicados de modo que tenham em vista toda a
gama dessas diferentes características e necessidades; as pessoas com
necessidades educativas especiais devem ter acesso às escolas comuns, que
deverão integrá-las numa pedagogia centrada na criança, capaz de atender a
essas necessidades (BRASIL, 2003, p. 16).
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Da maneira que se articulou a educação especial na Conferência de Salamanca, a
educação fundamental passa a ser um direito indisponível20.
Um outro evento que deu continuidade e impulsionou as políticas de eliminação das
discriminações contra as pessoas com deficiência foi a convenção da Guatemala, de 1999.
Abreu et. al. (2007, p. 14) relatam que
em 1999, o Brasil participou de uma convenção internacional de direitos
humanos, denominada “Convenção Interamericana para a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de
Deficiência”, realizada na Guatemala, e incorporou o texto da aludida
Convenção, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, por meio do Decreto
Legislativo 198, de 13 de junho de 2001, determinando a sua execução e
cumprimento, através de Decreto 3.956, do Presidente da República, datado
de 08 de outubro de 2001.

A convenção da Guatemala prevê a
Eliminação de todas as formas de discriminação contra pessoas portadoras
de deficiência e o favorecimento pleno de sua integração à sociedade. Define
a discriminação como toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada em
deficiência, ou em seus antecedentes, consequências ou percepções, que
impeçam ou anulem o reconhecimento ou exercício, por parte das pessoas
com deficiência, de seus direitos humanos e suas liberdades fundamentais
(BRASIL, 2001).
A análise do caminho que levou o processo educativo à educação especial e à educação
inclusiva merece um espaço maior que aquele dedicado à questão nestas páginas. Entretanto, afasta-se
do escopo desta pesquisa esta análise mais profunda, bastando a compreensão da viva dinamicidade da
questão.
4.2 O caminho até a inclusão no Brasil

Certamente que todos os eventos internacionais apresentados acima repercutiram no
Brasil. Para compreender a questão em nível nacional, é preciso também considerar a história
da educação no país. No período colonial, de 1500, data do descobrimento, até 1808, data da
vinda da família imperial para o Brasil, fugida do assédio de Napoleão à capital Lisboa, o
20 “Alguns direitos o sujeito pode, por ato de vontade, deixar de titularizar e outros, não. Os primeiros são os
disponíveis. O titular pode aliená-los de seu patrimônio, por meio de negócio jurídico, seja transferindo-os a
outro sujeito, seja renunciando a eles. [….] Por outro lado, os direitos indisponíveis são os que a lei considera
tão importantes que impede até mesmo o seu titular de abrir mão deles. O direito aos alimentos, por exemplo,
é indisponível. Alguém pode deixar de exercê-lo por orgulho ou desconhecimento, mas ninguém pode
validamente renunciar a ele ou transferi-lo a terceiros. Todo direito disponível é renunciável e todo direito
indisponível, irrenunciável.” Fonte: COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil: Parte Geral, Volume 1.
5ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 124.
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Brasil é objeto da expansão comercial e colonial da Europa. A empresa colonial estava voltada
para o povoamento e a organização econômica da colônia, de modo que pudesse vir a atender
as necessidades de mercado da metrópole. Havia uma aristocracia, composta por proprietários
de terras e escravos, de início índios, depois negros africanos e sendo o poder detido pelos
senhores de engenho (ARANHA, 2006; NOVAIS, 1985).
Na educação, os jesuítas desembarcaram em solo brasileiro em 1549, sob a chefia do
padre Manuel da Nóbrega, que, apenas quinze dias depois de sua chegada, funda uma escola
de ler, escrever, contar e cantar em Salvador, dando início à história da educação em solo
nacional (PAIVA, 2006; ARANHA, 2006). De acordo com Tezani (2004, p. 15), “o ensino
ministrado pelos jesuítas estava desvinculado da realidade vivida na colônia, sendo
desinteressado de cultura geral básica sem qualificação para o trabalho e uniforme, sem
perspectiva de transformação social”. Seguia-se o Ratio Studiorum21 e ensinava-se a língua, a
gramática e a dialética – o argumento e a retórica.
Em 1760, o Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal, expulsou os jesuítas
dos domínios portugueses e, por conseguinte, também do Brasil (SECO; AMARAL, 2006).
Em consequência, a educação passou para as mãos do estado. De acordo com Niskier,
a organicidade da educação jesuítica foi consagrada quando Pombal os
expulsou levando o ensino brasileiro ao caos, através de suas famosas ‘aulas
régias’, a despeito da existência de escolas fundadas por outras ordens
religiosas, como os beneditinos, os franciscanos e os carmelitas (NISKIER,
2001, p. 34).

A educação permaneceu no caos por todo o tempo restante do período colonial. Em
relação à educação especial, Mantoan (2006, p. 1) assegura que a educação especial tem início
no Brasil “no século XIX”. A autora atribui a oferta dos serviços às PcD a iniciativas de
particulares, “inspirados por experiências norte-americanas e europeias”, trazidas “por alguns
brasileiros que se dispunham a organizar e a implementar ações isoladas e particulares para
atender a pessoas com deficiências físicas, mentais e sensoriais”. A autora ressalva ainda que
estas “iniciativas não estavam integradas às políticas públicas de educação e foi preciso o

21 “O Ratio Studiorum preceitua a formação intelectual clássica estreitamente vinculada à formação moral
embasada nas virtudes evangélicas, nos bons costumes e hábitos saudáveis, explicitando detalhadamente as
modalidades curriculares; o processo de admissão, acompanhamento do progresso e a promoção dos alunos;
métodos de ensino e de aprendizagem; condutas e posturas respeitosas dos professores e alunos; os textos
indicados a estudo; a variedade dos exercícios e atividades escolares; a frequência e seriedade dos exercícios
religiosos; a hierarquia organizacional; as subordinações.” Fonte: NEGRÃO, 2000, p. 155. Grifo nosso).
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passar de um século aproximadamente para que a educação especial passasse a ser uma das
componentes de nosso sistema educacional”.
Ainda para Mantoan, “no início dos anos [19]60 é que essa modalidade de ensino foi
instituída oficialmente, com a denominação de ‘educação dos excepcionais’”. A autora divide
a história das PcD em “três grandes períodos: de 1854 a 1956 – marcado por iniciativas de
caráter privado; de 1957 a 1993 – definido por ações oficiais de âmbito nacional; de 1993.... –
caracterizado pelos movimentos em favor da inclusão escolar” (MANTOAN, 2006, p. 2).
Os eventos internacionais e a nova configuração política do Brasil a partir dos anos
1980 oportunizaram uma ampla discussão de vários temas e também de avanços sociais.
Como resultado deste processo, a Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada
em 1988 e atualmente em vigor no país (BRASIL, 1988) é um documento oficial
fundamental. Em seu artigo 208, inciso III, a Constituição prevê que o dever do Estado com a
educação será efetivado mediante a “garantia de atendimento educacional especializado aos
portadores (sic) de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino” (BRASIL, 1988).
Também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) (BRASIL,
1996) é documento fundamental relativamente à educação. Este documento contempla a
educação especial, classificando-a, no parágrafo 1o do artigo 58, como “modalidade de
educação escolar”, passando a ser oferecida “preferencialmente na rede regular de ensino”,
para educandos portadores de necessidades especiais. A LDBEN prevê ainda o atendimento
especializado, respeitando-se as peculiaridades dos educandos da educação especial.
Sobre a Lei nº 9.394/1996 (BRASIL, 1996), Mizrahi e Cicero (2016, p. 57) a
classificam “como um marco de transformação no contexto educacional brasileiro para
pessoas com ou sem deficiência”. E acrescentam que “a convivência com o diferente é
transformadora se forem considerados os valores e conceitos sociais”. Uma “escola
democrática propicia a aprendizagem com a valorização da experiência entre diversas
subjetividades”. Este contexto permite que “os alunos com ou sem deficiência podem
aprender juntos”.
Em 2001, entrou em vigor a Lei 10.172 (BRASIL, 2001), aprovando o Plano
Nacional de Educação. Neste documento legal, a educação especial é classificada como
modalidade de educação escolar e a lei obriga que a sua oferta nos diferentes níveis de ensino.
Classifica ainda como importante a garantia de vagas no ensino regular para os diversos graus
e tipos de deficiência. O texto dispõe também que a flexibilidade e a diversidade são
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igualmente importantes, tendo em vista que o espectro das necessidades especiais é variado e
também porque as realidades são diversificadas no país.
No mesmo ano, entraram em vigor as Diretrizes Nacionais de Educação Especial na
Educação Básica, de cujo texto se destaca:
A inclusão postula uma reestruturação do sistema educacional, ou seja, uma
mudança estrutural no ensino regular cujo objetivo é fazer com que a escola
se torne inclusiva, um espaço democrático e competente para trabalhar com
todos os educandos, sem distinção de raça, classe, gênero, ou características
pessoais, baseando-se no princípio de que a diversidade não deve ser só
aceita como também desejada (BRASIL, 2001, p. 42).

Em 2006 foi instituído o Comitê de Ajudas Técnicas (CAT), vinculado à
Subsecretaria Nacional de Direitos da Pessoas com Deficiência, órgão da Secretaria Especial
dos Direitos Humanos (SEDH), da Presidência da República (BRASIL, 2009c). O CAT foi
instituído pela Portaria n° 142, de 16 de novembro de 2006, do Secretário Especial dos
Direitos Humanos da Presidência da República e atende ao disposto no artigo 21 da Lei nº
10.098, de 20 de dezembro de 2000 (BRASIL, 2000) e no artigo 66 do Decreto nº 5.296, de
02 de dezembro de 2004 (Brasil, 2004). A criação do CAT deu grande impulso ao uso de
tecnologia assistiva no país, conforme dissertamos no capítulo correspondente, nesta
dissertação. Destaca-se que este evento conectou, no âmbito da legislação brasileira, os
interesses da educação inclusiva e da tecnologia assistiva.
Em 25 de agosto de 2009, por meio da promulgação do Decreto 6.949, o Brasil
aderiu à Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU e seu
protocolo facultativo, impulsionando aos debates sobre o assunto (BRASIL, 2009). A
Assembleia Geral da ONU aprovou a convenção por unanimidade em dezembro de 2006 e
prevê a proibição de excluir crianças do sistema educacional sob a alegação de deficiência,
garante a possibilidade de acesso das crianças ao ensino fundamental em igualdade de
condições, as adaptações necessárias com vistas a garantir a educação e a adoção de efetivas
medidas individualizadas que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social compatível
(BERSCH, 2009).
A mudança de educação especial para educação inclusiva representa um passo e é
mais do que uma alteração meramente léxica. Representa uma nova forma de ser e de estar
das PcD no mundo. Os professores londrinos Frederickson e Cline (2009, p. 69) asseguram
que “historicamente, quando se percebia que as crianças tinham dificuldades, eram colocadas
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junto com outras crianças, cujas dificuldades eram percebidas como similares”. Observam
ainda os autores que a isso era feito em função de se ter uma equipe treinada para atender
estas crianças e facilitar a vida tanto de profissionais, quando das crianças que necessitavam
deles, porém, na prática, isso significava a segregação destas crianças, bem como pode
restringir o acesso a oportunidades educacionais importantes. Observam que “inclusão e
participação são essenciais para a dignidade humana, para o divertimento e para o exercício
dos direitos humanos” (p. 70).
Um dos efeitos do processo evolutivo reflete-se na nomenclatura empregada para
designar as PcD. Em um estudo que resume esta designação, Sassaki (2003, p. 6) explica que
tende-se a usar o termo pessoa portadora, o que, entretanto, está equivocado, tendo em vista
que “a condição de ter uma deficiência faz parte da pessoa e esta pessoa não porta dua
deficiência. Ela tem uma deficiência”. E acrescenta que “uma pessoa só porta algo que possa
não portar, deliberada ou casualmente”. O autor também resume as formas pelas quais as PcD
foram designadas no país:
Tabela 4.1: Formas de referir-se às pessoas com deficiência
Época

Termo

No começo da história e durante séculos “os inválidos”
Século XX até por volta de 1960

“os incapacitados”

De 1960 a 1980

“os defeituosos”

De 1981 a 1987

“pessoas deficientes”

De 1988 a 1993

“pessoas portadoras de deficiências”

De 1990 até hoje

“pessoas com necessidades especiais

Na mesma época acima

“pessoas especiais”

Junho de 1994

“pessoas com deficiência”

Maio de 2002
Fonte: Sassaki 2003, p. 1-4, adaptado).

“portadores de direitos especiais

Assim, a escola vai ganhando novos rumos. Aos poucos, passa da escola da educação
especial à escola inclusiva. A mudança é lenta, mas os propósitos da escola inclusiva são
nomeadamente distintos daqueles da escola especial. A este respeito, Ropoli (2010) afirma
que:
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ao se articular com a escola comum, na perspectiva da inclusão, a educação
especial muda seu rumo, refazendo caminhos que foram abertos tempos
atrás, quando se propunha a substituir a escola comum para alguns alunos
que não correspondiam às exigências do ensino regular.
A mudança de rumos implica uma articulação de propósitos entre a escola
comum e a educação especial, ao contrário do que acontece quando tanto a
escola comum como a especial constituem escolas dos diferentes, dividindo
os alunos em normais e especiais e estabelecendo uma cisão entre esses
grupos, que se isolam em ambientes educacionais excludentes (ROPOLI,
2010, p. 18).

O termo educação especial passa então a ser substituído pela noção de educação
inclusiva, por razões humanitárias e políticas, conforme explica parecer do Grupo de Trabalho
da Política Nacional de Educação Especial, do MEC:
O movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, cultural,
social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os
estudantes de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo
de discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional
fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e
diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de
equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção
da exclusão dentro e fora da escola (BRASIL, 2008, p. 5).

A evolução histórica e a percepção que a sociedade foi adquirindo da PcD levaram a
uma nova concepção de escola, agora não mais especial, porém, inclusiva. Esta nova
denominação representa bem mais do que uma simples mudança de nomenclatura ou
pretensão de ocultar algum incômodo problema. Trata-se de uma nova percepção em relação
aos direitos da PcD na sociedade e na vida de todas as pessoas. Ao tratar do direito à
diversidade, Aranha (2004), em documento elaborado sob os auspícios do MEC, observa que
a Constituição de 1988 garante acesso e permanência a todos em igualdade de condições. No
mesmo documento, a autora oferece uma definição de escola inclusiva:
Escola inclusiva é aquela que garante a qualidade de ensino educacional a
cada um de seus alunos, reconhecendo e respeitando a diversidade e
respondendo a cada um de acordo com suas potencialidades e necessidades
(ARANHA, 2004, p. 8).

Ao se abordar o tema educação inclusiva se está, portanto, diante de um termo a que
se chegou com o sacrifício de muitos e no caminho de uma longa história. É relevante a
percepção de que não se trata somente de oferecer vaga ao deficiente no ensino regular: é
preciso criar uma nova concepção de sujeito, seja formando adequadamente os professores
que trabalharão a questão, bem como criando um ambiente propício no ambiente escolar, bem
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como empregando meios tecnológicos adequados e suficientes. A própria legislação expressa
esta preocupação. Exemplifiquemos com as Diretrizes Nacionais de Educação Especial na
Educação Básica. o texto já citado nesta seção da pesquisa prevê que “a inclusão postula uma
reestruturação do sistema educacional, ou seja, uma mudança estrutural no ensino regular cujo
objetivo é fazer com que a escola se torne inclusiva”. O texto descreve a escola inclusiva
ainda como “um espaço democrático e competente para trabalhar com todos os educandos,
sem distinção de raça, classe, gênero, ou características pessoais, baseando-se no princípio de
que a diversidade não deve ser só aceita como também desejada” (BRASIL, 2001, p. 14).
A respeito destas diretrizes, Pereira e Damasceno (2017, p. 32) expressam que “essas
perspectivas legais configuram uma educação para a alteridade, para a equidade de
oportunidades e para a atenção aos direitos”. E alertam que
a formação do pedagogo há de ser constituída numa dimensão pluricultural,
em que as abordagens curriculares e didáticas sejam pautadas na superação
dos preconceitos, na afirmação de direitos humanos e no pluralismo de
ideias/concepções. Nesse sentido, é importante que a educação efetive o
direito à diferença, baseado na práxis do respeito e da equiparação de
oportunidades (PEREIRA; DAMASCENO, 2017, p. 32-33).

Ainda no campo da formação de professores, em 2002 a Resolução CNE/CP nº
1/2002 (BRASIL, 2002), tratando sobre diretrizes curriculares para a formação de professores
da educação básica e de educação inclusiva, afirma que a formação deve incluir
conhecimentos sobre crianças, adolescentes, jovens e adultos, incluindo neste universo as
especificidades dos alunos PcD. Esta preocupação com os alunos PcD passa a ser obrigatória
e a oferta de vagas na escola regular faz surgir a percepção de que não se trata de
simplesmente matricular o aluno PcD. É preciso investir na preparação de todo o ambiente.
Mizrahi e Cicero (2016, p. 57-58) informam que
o Plano Nacional de Educação orienta o sistema educacional no que diz
respeito à pessoa com deficiência a partir da oferta de um atendimento
educacional especializado, atribuindo-lhe aspectos de transversalidade da
educação especial na educação infantil. Admite-se a necessidade de revisão
sobre as práticas metodológicas, didáticas, tecnológicas e outras afins,
considerando-se os recursos disponíveis ao suporte de atendimento a esse
novo modelo de Educação. Levando-se em conta tal orientação, as questões
relacionadas à formação de professores se apresentam como pontos
fundamentais para garantir bons resultados no processo de educação da
pessoa com deficiência.
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A escola inclusiva é, desta forma, celebrada como um ideal a ser buscado na prática
cotidiana da vida escolar. Entretanto, a análise de diversos trabalhos e de diversas pesquisas
permite concluir que este ideal proposto está ainda distante de se concretizar na prática. Tanto
no emprego de tecnologias assistivas, como na prática da educação inclusiva, recorrentes são
os exemplos de pesquisas que revelam que, em sua formação, os professores pouco ou
nenhum contato tiveram com estes temas. Pletsch (2009, p. 144) observa que “nos últimos dez
anos, ocorreram avanços importantes em relação à formação de professores no Brasil, não
apenas em termos de legislação, mas também em relação à produção do conhecimento
acadêmico voltado para o tema”. Observa ainda que a formação destes profissionais deve
atender a demandas e a “desafios da atualidade”. O estudo da autora mostrou também “que os
professores, de modo geral, não se sentem capacitados para receber um aluno com
deficiência, apesar de acreditarem nos méritos da inclusão” (PLESCH, 2009, p. 147). A autora
constata que
de maneira geral, as licenciaturas não estão preparadas para desempenhar a
função de formar professores que saibam lidar com a heterogeneidade posta
pela inclusão. Isso é preocupante, pois os alunos bem ou mal estão sendo
incluídos e cada vez mais as salas de aula se diversificam, embora,
evidentemente, não no ritmo desejado. Em outras palavras, trata-se de uma
inclusão precarizada (PLETSCH, 2009, p. 150).

Sob uma outra perspectiva, a questão da precarização da inclusão é problematizada
por Campos (2017, p. 1), naquilo que o autor chama de “exclusão de dentro”. Segundo ele, há
um estranhamento, pelo fato de se falar “muito em inclusão os textos atuais, sem se discutir o
que é ‘exclusão’, como se as medidas, princípios da chamada ‘inclusão’ fossem auto
evidentes”. Um segundo motivo do estranhamento o autor identifica ao recordar-se de um
texto de Bourdieu e Champagne, no qual os autores franceses relatam que, no sistema daquele
país de acesso ao ensino superior, os mecanismos cuidam para que os jovens advindos de
classes sociais mais baixas acabem tendo acesso somente a carreiras técnicas, quer dizer, “não
têm acesso às carreiras que garantem um maior acúmulo de capital econômico” (CAMPOS,
2017, p. 1). Um terceiro motivo é visto pelo autor pelo fato de haver um processo que ele
chama de
naturalização da noção de inclusão, como se o simples acesso físico à
escola significasse que alguém está promovendo um processo inclusivo: ou
ou a existência de recursos tais como um intérprete, um mediador, um
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acompanhante pedagógico, uma sala de atividades especializadas, pudessem
assegurar um processo inclusivo (CAMPOS, 2017, p. 2, grifos do original).

O postulado do autor é o de que dois movimentos são perceptíveis em relação ao
processo de inclusão. Por um lado, percebe-se “em textos, pesquisas, livros, autores e outros
sujeitos envolvidos afirmam uma atitude, um julgamento, uma posição favorável à inclusão,
como princípio ou valor ideal”. Ao mesmo tempo, em várias situações estes sujeitos afirmam
que “em suas escolas ou instituições ‘a inclusão parece não funcionar muito bem...’ ou que ‘a
inclusão que está acontecendo na escola, não é a que deveria ser...’.” Para o autor, “uma ação
de inclusão que ‘não está funcionando’ tem como resultado favorecer ou fortalecer a exclusão,
ou até produzir novas formas, não existentes antes, de exclusão”. Acrescenta que uma política
pública ou medida governamental “mal aplicada pode gerar novas formas de discriminação”.
A conclusão do autor a respeito deste aspecto é a de que “a inclusão ideal – como puro valor
abstrato, ‘todos têm direito a tudo’ - da ‘inclusão cotidiana’ aponta para o fato de que ações
que deveriam ser inclusivas estão reforçando processos excludentes” (CAMPOS, 2017, p. 2,
grifos do original).
Um segundo problema é identificado por Campos no fato de não haver mais uma
discussão sobre exclusão. “Praticamente ninguém mais discute o que é a EXCLUSÃO, não se
discute mais sobre quais processos sociais impactam sobre cada sujeito com força excludente
e atingindo suas próprias constituição e imagem como sujeito social” (CAMPOS, 2017, p. 2,
grifo do original). E assinala que para muitos autores fica subentendido que “a exclusão é a
mesma para todos os envolvidos”. O resultado é que a soma da naturalização da chamada
inclusão com a “omissão das discussões sobre a exclusão acabam por anular os efeitos
simbólicos, políticos e culturais que o paradigma da exclusão poderia trazer à tona nossas
formas de analisar e intervir nas situações em que o sujeito se encontra vulnerável”.
Após discutir a noção de exclusão, Lima e Campos concluem que “não existe
‘exclusão’, o que existe são formas precárias, instáveis e marginais de inclusão” (LIMA;
CAMPOS, 2015, p. 641, grifo do original).
A precariedade da inclusão está relacionada ao contexto histórico. Serra (2005, p. 34)
reconhece que para que “em educação se mudem as atitudes é preciso que se mudem as
representações” das pessoas, explicando que com isto se quer dizer que “a sociedade teria de
encarar de outro modo as pessoas ‘diferentes’ na vida comunitária, na escola”. Este processo
efetivamente tomou impulso e a autora explana que o processo teve início em diferentes
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lugares – Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Alemanha, Itália – de diferentes modos,
mas caminhando sempre da integração para a inclusão. Em alguns países, os termos
integração e inclusão são considerados sinônimos. No Brasil, contudo, “há uma tendência a
diferenciá-los” (MANTOAN, 1998). Na integração há um investimento “na possibilidade de
indivíduos com deficiência frequentarem escolas comuns de ensino, cujos currículo e método
pedagógicos estão voltados para crianças consideradas ‘normais’” (CAMARGO; BOSA,
2009, p. 69). As mesmas autoras explicam que “na inclusão muda-se o foco do indivíduo para
a escola. Neste caso, é o sistema educacional e social que deve adaptar-se para receber a
criança deficiente” (CAMARGO; BOSA, 2009, p. 69). Para Sassaki (1997), o paradigma da
integração foi defendido durante as últimas cinco décadas e pode ser identificado pelas três seguintes
formas de inserção:
- pura e simples daquelas pessoas com deficiência que conseguiam ou
conseguem, por méritos pessoais e profissionais, utilizar os espaços físicos e
sociais, bem como seus programas e serviços, sem nenhuma modificação por
parte da sociedade (escola comum, empresa comum, clube comum etc.);
- daquelas pessoas com deficiência que necessitavam ou necessitam de
alguma adaptação específica no espaço físico comum ou no procedimento da
atividade comum a fim de poderem, só então, estudar, trabalhar, ter lazer,
enfim, conviver com pessoas sem deficiência;
- de pessoas com deficiência em ambientes separados dentro dos sistemas
gerais. Por exemplo: escola especial junto à comunidade; classe especial
numa escola comum; setor separado dentro de uma empresa comum; horário
exclusivo para pessoas deficientes num clube comum, etc. (SASSAKI, 1997,
p. 34-35).

O autor observa que esta forma de integração, apesar dos méritos que apresenta, não
deixa de ser segregativa.
Sobre a integração, Serra (2005, p. 35) entende o conceito como “colocação dos
alunos com deficiência no mesmo espaço escola/aula” e observa que este processo foi
gradativamente evoluindo. A autora aponta o Regular Education Initiative, dos Estados
Unidos, como o ponto de inflexão no qual se passou de integração para inclusão. O ponto de
partida teria sido uma forte crítica ao enfoque na deficiência, próprio das práticas de
integração escolar. Trata-se de “uma tentativa muito importante de implementar um único
sistema educativo, por meio da unificação da educação especial e da educação regular: todos
os alunos sem exceção devem ser escolarizados em aulas regulares e receber uma educação
eficaz” (SÁNCHEZ, 2005, p. 8). A autora postula que o movimento foi coroado com a
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Declaração de Salamanca, embora Bueno afirme ter analisado detidamente esta Declaração e
que nela “não há uma única referência à educação inclusiva” (BUENO, 2008, p. 72).
A educação inclusiva passa assim por um processo lento, contínuo e infindável. A
questão central contraposta via de regra é a tolerância. Tornou-se lugar comum postular que a
tolerância é a chave para que a inclusão se efetive, conforme expressa Serra (2005, p. 45):
A educação para a tolerância e para a interdependência implica o
desenvolvimento pessoal e um sentimento de estima pela humanidade, de
apreço pela sua aventura colectiva e de valoração das suas diversas culturas,
como expressão dos dramas de vida de cada povo. Então há que reinventar
uma escola com consciência intercultural (ou de personalidade cósmica) que
passa pela realização da vontade de “descobrir” o outro, cultivar o fascínio
perante o “diferente”, compreender que a suma pobreza individual se
combate no encontro pleno com os outros.

Da análise do conjunto de trabalhos, monografias, pesquisas, artigos, teses,
documentos legais, dentre tantos outros gêneros textuais possíveis, diversas e múltiplas são as
questões levantadas. Estas questões passam por recursos, formação de professores, políticas
públicas, representações de atores envolvidos, sentimentos de estima, dentre muitos outros. O
que é possível concluir é que não há uma solução miraculosa, disponível em algum escaninho,
prateleira, comércio, repartição pública ou instância governamental. Há uma vasta seara de
estudos e de ações a serem implementadas, com vistas a levar adiante este processo que a
humanidade assiste ao longo de toda a sua existência. Certamente que avanços científicos e
tecnológicos sempre colaboram para avanços, porém, também não está só aí a senha para a
solução de toda a questão. É só mais um componente.
Ao se analisar mais detidamente a história da educação, enfatizando na educação
inclusiva, identifica-se a infinitude de um processo dialético.
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Capítulo 5
CAMINHO METODOLÓGICO

O objetivo deste capítulo é demonstrar como se procedeu no planejamento e na
operacionalização de toda a pesquisa. Pretende-se que o leitor tenha o esclarecimento de todos
os passos dados pelo pesquisador, de modo a visualizar de que modo a pesquisa foi
idealizada, conduzida e concluída.

5.1 Revisão sistemática de literatura
No primeiro capítulo desta dissertação, foi apresentada uma discussão sobre a
revisão sistemática de literatura, caracterizando-a e diferenciando-a dos demais tipos de
revisão de literatura praticados academicamente. Este capítulo apresenta o caminho percorrido
por esta pesquisa, tendo por base os ensinamentos expostos naquele primeiro capítulo. GarcíaPeñalvo (2017, p. 9) define a revisão sistemática de literatura como “um tipo de revisão que
coleta e analisa criticamente múltiplos estudos ou trabalhos de pesquisa por meio de um
processo sistemático”. Kitchenham e Charters (2007, p. vi) apontam que “uma revisão
sistemática da literatura é um meio de avaliar e de interpretar toda a pesquisa disponível e
relevante a respeito de uma questão de pesquisa específica, um tópico ou fenômeno de
interesse”. As revisões sistemáticas pretendem apresentar uma avaliação de um tópico de
pesquisa usando uma metodologia confiável, rigorosa e auditável. Para Gisbert e Bonfill,
(2004), as revisões sistemáticas são pesquisas científicas em si mesmas, seguindo métodos
predeterminados e uma montagem dos estudos originais dos quais sintetizam os resultados.
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5.2 Motivações e planejamento da pesquisa
Inicialmente, é relevante situar o que motivou a pesquisa. Para se realizar um estudo
de revisão sistemática da literatura sobre um tema específico, Bettany-Saltikov e McSsherry
(2016, p. 15) observam que “o tópico específico que é selecionado pode originar-se de
diferentes disparadores” e exemplificam: “um estudante pode se interessar por um tópico em
função de uma aula ou de um módulo sobre determinado assunto ou de alguma questão
profissional com a qual o estudante venha a ser confrontado”. No nosso caso
especificamente, nosso Trabalho de Conclusão de Curso na Licenciatura em Pedagogia,
recentemente concluído, constou de uma pesquisa bibliográfica sobre o histórico da educação
especial/educação inclusiva. Bettany-Saltikov e McSsherry (2016) observam ainda que a
questão deve ser atual e que tenha projeção na mídia, o que vem ocorrendo, função de um
movimento pela vida independente, conforme observam Bersch e Tonolli (2006), de modo
que a “o tema tecnologia assistiva insere-se obrigatoriamente nas conversas, nos debates e na
literatura” (BERSCH; TONOLLI, 2006, p. 2).

Definida a motivação da pesquisa, passou-se a esboçar um plano para viabilizar a sua
operacionalização. De acordo com Guimarães (2018, p. 26), “a preocupação com a qualidade
do desenvolvimento de todas as etapas de uma revisão sistemática é fundamental para a
obtenção de resultados consistentes sobre o ponto de vista científico, permitindo que a
pesquisa seja utilizada e continuada por outros pesquisadores”. Por este motivo, são
imprescindíveis um minucioso planejamento e uma meticulosa documentação de todo o
trabalho da revisão sistemática da literatura.

O fluxograma constante da figura 5.1 demonstra esquematicamente os passos dados
no planejamento e na operacionalização da pesquisa.
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Figura 5.1: Fluxograma da pesquisa
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5.3 Revisão narrativa da literatura, hipóteses e pesquisa exploratória
A pesquisa inicia com uma revisão da literatura – a referência aqui é a uma revisão
narrativa –, que permitiu situar a revisão sistemática como metodologia e modalidade de
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pesquisa relevante e a tecnologia assistiva e a educação inclusiva como temáticas centrais na
pesquisa do emprego das tecnologias nos processos educacionais, foco da linha de pesquisa
na qual se insere este trabalho.
A pesquisa partiu das hipóteses de que há uma produção acadêmica razoável nos
diversos programas de pós-graduação stricto sensu no país contemplando a questão da relação
entre a tecnologia assistiva e a educação inclusiva e a de que não há revisões sistemáticas de
literatura mostrando e analisando estes grandes campos temáticos. É importante iniciar
qualquer nova revisão sistemática verificando as revisões sistemáticas existentes. A este
respeito, García-Peñalvo (2017, p. 30) ensina que “não faz sentido propor uma revisão
sistemática que já tenha sido feita antes”, exceto se ficar evidente que as revisões anteriores
foram tendenciosas ou estejam já ultrapassadas por, por exemplo, “terem sido publicados
novos e relevantes estudos após a realização destas revisões”.
Para comprovar ou não as hipóteses, foi realizada uma pesquisa exploratória. Sobre
estudos exploratórios, Sampieri, Collado e Lucio (2013, p. 101) explicam que estes são
realizados “quando o objetivo é examinar um tema ou um problema de pesquisa pouco
estudado, sobre o qual temos muitas dúvidas ou que não foi abordado antes”. Explicam
também que “os estudos exploratórios são como realizar uma viagem a um lugar
desconhecido, do qual não vimos nenhum documentário nem lemos algum livro, mas que
tivemos conhecimento porque alguém simplesmente fez um rápido comentário sobre o lugar”.
Mais adiante, acrescentam que “os estudos exploratórios servem para […] obter informação
sobre a possibilidade de realizar uma pesquisa mais completa relacionada com um contexto
particular, pesquisar novos problemas, identificar conceitos ou variáveis promissoras”. Como
não havia a certeza de que o tipo de pesquisa que se tinha em mente havia ou não sido
realizada e também se a produção acadêmica sobre as duas grandes temáticas centrais –
educação inclusiva e tecnologia assistiva – já haviam sido pesquisadas da forma pretendida, a
pesquisa exploratória mostrou-se o instrumento adequado para buscar resposta para estas
questões.
Inicialmente, foram buscados na rede mundial de computadores trabalhos de revisão
sistemática da literatura sobre tecnologia assistiva e sobre educação inclusiva e ainda que
estes trabalhos tivessem sido realizados no âmbito de pesquisas de pós-graduação. Seguindose estritamente estes critérios de busca,não foi encontrado nenhum resultado que satisfizesse
os critérios de busca, mostrando que algum trabalho de revisão sistemática de literatura sobre
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o assunto tivesse sido empreendido antes. O trabalho que mais se aproximou dos critérios é o
de Nunes et al. (20020), cuja composição do corpus abrange uma quantidade de trabalhos
muito maior do que a desta dissertação. O artigo em questão abrange dados obtidos em 356
teses e dissertações, buscadas especificamente em programas de pós-graduação em educação
e em psicologia, e os dados analisados foram focados na “pessoa com necessidades
especiais”. Desta forma, concluiu-se que uma pesquisa realizada sob as premissas e os
parâmetros aqui propostos não havia ainda sido empreendida. Buscou-se então no Catálogo
de Teses e Dissertações da CAPES (Plataforma Sucupira) por trabalhos que tratassem das
temáticas centrais desta pesquisa. A pesquisa exploratória novamente comprovou as duas
hipóteses – a de que há uma vasta produção contemplando o campo temático e a de que não
há revisões sistemáticas –, verificando-se a relevância, a oportunidade e a viabilidade da
pesquisa.
5.4 Definição do problema de pesquisa e formulação dos objetivos
Passou-se a tratar então da definição do problema de pesquisa, formulando-se
também objetivos a serem alcançados. Para viabilizar a revisão sistemática da literatura, é
necessário que o pesquisador responda a dois questionamentos, conforme é explicado por
García-Peñalvo, 2017, p. 29).
Primeiro questionamento:
Uma revisão sistemática de literatura é necessária? Deve-se questionar que
hipótese se está tentando comprovar e como se sabe que é necessária uma
revisão. Está convencido de que não há já uma revisão sistemática [sobre o
tema proposto]? Quem utilizará os resultados da revisão e de que maneira
utilizará estes resultados?
Segundo questionamento:
Os recursos necessários estão disponíveis? Uma revisão sistemática pode ser
dispendiosa em termos de tempo, energia, dinheiro e de revisor. Há recursos
disponíveis? Sabe-se em que pode implicar? Há apoio de informação para
ajudar na busca, e os fundos para cobrir a obtenção de cópias de artigos e de
livros? Há outros revisores para ajudar com a obtenção e a seleção dos
estudos para a revisão?

A pesquisa exploratória mostrou a carência de revisões sistemáticas da literatura
sobre os temas centrais pesquisados nesta pesquisa. Do mesmo modo, estão disponíveis os
recursos e a motivação da pesquisa.
Passou-se então à formulação das questões que norteiam a pesquisa. Decidiu-se
buscar no corpus a ser extraído, montado e interpretado resposta para as seguintes questões:
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(1) que tipo de trabalhos de doutorado e de mestrado têm sido produzidos sobre
tecnologia assistiva e educação inclusiva no nível stricto sensu no Brasil?;
(2) qual(is) abordagem(ens) teórica(s) te(ê)m sido privilegiada(s)?;
(3) quais ambientes – escola pública ou escola privada – têm sido privilegiados
nestes estudos?;
(4) como são caracterizados estes ambientes?;
(5) a que conclusões chegam estes trabalhos?;
(6) em que categorias podem ser ordenados estes trabalhos?; e
(7) quais perspectivas se apresentam na área?
No que se refere aos objetivos de uma revisão sistemática da literatura, GarcíaPeñalvo (2017, p. 7) afirma que “o objetivo fundamental do trabalho de revisão é tentar
identificar o que se conhece a respeito do tema pesquisado e o que permanece desconhecido”.
O objetivo geral a ser alcançado é realizar uma revisão sistemática das teses de doutoramento
e das dissertações de mestrado produzidas no Brasil sobre educação inclusiva e tecnologia
assistiva do ano de 2012 até o ano de 2018, caracterizando estes trabalhos e identificando
lacunas a serem pesquisadas.
5.5 Definição da base de dados e dos termos de busca
O próximo passo foi a definição da base de dados. O repositório selecionado foi o
Catálogo de Teses e Dissertações da Plataforma Sucupira da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo fato de nesta plataforma os
programas

de

pós-graduação

e

pesquisa

credenciados

no

país

obrigatoriamente

disponibilizarem as produções acadêmicas. Deste modo, o trabalho de pesquisa torna-se
efetivo e racional. Para se obter a totalidade da produção nacional, não há a necessidade de se
pesquisar os sítios eletrônicos dos programas individualmente.
O passo seguinte foi o estabelecimento dos termos de busca. A respeito do
estabelecimento destes termos, Booth, Sutton e Papaioannou (2016, p. 114) esclarecem que
uma busca por uma questão complexa inicia-se com os conceitos-chave e exemplificam que
para uma busca sobre “education programmes to teach type 1 diabetic patients how to selfmanage they condition effectively” provavelmente se inicie a busca pelos termos ‘selfmanagement’, ‘diabetes’ e ‘education’ como ponto de partida. A partir desta busca inicial,
examina-se os títulos e identifica-se os trabalhos relevantes, verificando também a lista de
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referências destes trabalhos no intuito de verificar outros trabalhos de relevância. Este
procedimento possibilitará uma visão da literatura existente sobre a questão pesquisada.
O ensinamento de Booth, Sutton e Papaioannou (2016) reforçou o cabimento e a
importância da pesquisa exploratória, iniciando com os termos centrais da pesquisa. Ficou
evidente que a busca apenas pelo conceito educação inclusiva ou pelo conceito tecnologia
assistiva retornava uma excessiva quantidade de resultados, sendo que uma grande parte
destes trabalhos não relacionava os dois grandes temas entre si, um ponto que é fundamental
para a relevância do trabalho nesta pesquisa. Pesquisou-se como se resolve esta questão e
mostrou-se que o uso de operadores booleanos 22 é a solução correta. Por esta razão, a decisão
foi trabalhar com o operador booleano AND, por ser aditivo, como sugere a pesquisa. Houve
também a restrição do resultado da busca mediante o uso de aspas para cada conceito 23. A
pesquisa exploratória mostrou também que alguns trabalhos que atenderiam os critérios
contemplados na pesquisa não eram apresentados nos resultados das buscas. Para identificar a
razão do problema, foram lidos alguns trabalhos aleatoriamente e verificadas as palavraschave. Verificou-se que era comum o uso de plurais e do termo genérico “inclusão” e do
termo “inclusão escolar” para educação inclusiva. Em função disso, decidiu-se pela ampliação
dos termos da pesquisa, de modo a proceder múltiplas buscas, inserindo os termos adicionais
e no sentido de se buscar os trabalhos que contemplassem os critérios de busca.
Após a análise, os termos de busca foram definidos conforme demonstrado na tabela
5.1:

22 Operadores booleanos são palavras que têm o objetivo de definir para o sistema de busca como deve ser feita
a combinação entre os termos ou expressões de uma pesquisa. São eles: AND (e), OR (ou) e NOT (não). O
operador AND restringe a pesquisa, equivalendo à expressão: “com todas as palavras”. Os resultados
recuperados devem conter um termo e o outro. Fonte: OLIVEIRA, Mônica. Operadores booleanos. Sistema
de Bibliotecas PUC/RIO, 2009. Disponível em <http://www.dbd.puc-rio.br/wordpress/?p=116>. Acesso em
02/09/2019.

23 Existem diversos tipos de pesquisa que podem ser realizadas na Internet por cada usuário. Os mecanismos de
busca oferecem sempre uma pesquisa para usuários iniciantes (sempre o mais simples e rápido possível), e
uma pesquisa avançada, que pode incluir diferentes combinações de palavras-chave ou frases do assunto
buscado. A diferença entre as duas está nos resultados; na pesquisa avançada o usuário consegue ser mais
específico e diminuir o número de resultados buscados e permite que o usuário utilize diferentes
combinações lógicas de palavras para uma busca. Exemplos de operações de busca avançada: [...] “” – ao
colocar aspas antes e depois das palavras, o usuário indica para o mecanismo de busca que ele pode
responder sua pergunta com esta palavra exatamente do mesmo modo que foi digitada na busca. Ex.
“Perfume Ralph Lauren” (só podem aparecer resultados que tenham este nome no texto exatamente com a
grafia que foi escrita pelo usuário). Fonte: ALMEIDA, Patrick Scripilliti Bahia de. Otimização de websites
para mecanismos de busca na Internet: uma contribuição do Ergodesign. Dissertação de Mestrado.
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em
<https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/10375/10375_4.PDF>. Acesso em 17/09/2019.
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Tabela 5.1: Descritores usados nas buscas
Nº da busca

Termos da busca

1

“inclusão” AND “tecnologia assistiva”

2

“inclusão” AND “tecnologias assistivas”

3

“inclusão escolar” AND "tecnologia assistiva”

4

“inclusão escolar” AND "tecnologias assistivas”

5

“educação inclusiva” AND “tecnologia assistiva”

6
“educação inclusiva” AND “tecnologias assistivas”
Fonte: elaboração do autor
A pesquisa exploratória contemplou várias outras buscas e a análise dos resultados
das buscas mostrou que os termos e a metodologia de busca adotados como demonstrado na
tabela 5.1 atendiam os critérios do que se pretende pesquisar neste trabalho.
5.6 Formulação dos critérios de inclusão e de exclusão
O passo seguinte foi a definição dos critérios de inclusão e de exclusão. A pesquisa
exploratória mostrou que há uma quantidade considerável de trabalhos que envolvem um ou
outro dos temas e das palavras-chave desta pesquisa. Identificou-se então a necessidade de
delimitar o campo de pesquisa. Hidalgo Landa et al. (2011, p. 47) chamam a atenção para o
fato de que “em muitos campos de conhecimento é impossível revisar a totalidade da
literatura disponível em função da grande quantidade disponível. É necessário fazer uma
seleção e desenvolver uma estratégia de se obter um corpus representativo e útil para o
trabalho”. Uma das ferramentas para filtrar os trabalhos encontrados é examiná-los
individualmente e aplicar critérios de inclusão e de exclusão. Estes critérios são previamente
estabelecidos.
Ainda sobre os critérios de inclusão e de exclusão, Pereira e Bachion (2006, p. 493)
asseveram que
os estudos sobre revisão sistemática da literatura preconizam que os artigos
devem ser selecionados mediante critérios de inclusão e de exclusão
preestabelecidos, os quais compõem um teste de relevância inicial, composto
por listas de perguntas claras que geram resposta afirmativa ou negativa.

Ainda para Pereira e Bachion (2006, p. 493), “supõe-se que o pesquisador tenha em
mão a íntegra dos artigos”. Seguindo este princípio, serão rejeitados trabalhos não publicados
na íntegra na base de dados definida para a pesquisa.
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Os critérios de inclusão e de exclusão estão ligados, portanto, a aspectos formais e a
aspectos semânticos dos trabalhos a serem incluídos ou excluídos. Os critérios semânticos
dizem respeito ao conteúdo. Nesta pesquisa é relevante que tratem das duas grandes temáticas
pesquisadas – educação inclusiva e tecnologia assistiva. Do ponto de vista formal, destacamse a expressão das palavras-chave, a existência da íntegra do trabalho, a redação no idioma
oficial do país, estarem dentro do lapso temporal e a vinculação a um programa de pósgraduação no nível determinado.
Desta forma, serão aplicados os seguintes critérios de inclusão, passando a ser
considerados os trabalhos que:
(1) Contenham entre as palavras-chave “educação inclusiva” e “tecnologia assistiva”;
(2) Tenham sido defendidos/apresentados entre os anos de 2012 e 2018;
(3) Terem sido publicados na íntegra no Banco de Teses e Dissertações da CAPES;
(4) Estarem redigidos no idioma português; E
(5) Fazerem parte de um Programa de Pós-Graduação stricto sensu, exceto mestrado
profissional24.
Para operacionalizar a avaliação individual dos trabalhos, serviu de apoio a ficha
auxiliar apresentada na tabela 5.2.
Tabela 5.2: Ficha auxiliar de avaliação de publicação
1o TESTE DE RELEVÂNCIA
BUSCA Nº

ARTIGO Nº

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO/EXCLUSÃO

SIM NÃO DÚVIDA

1. O estudo trata de EI e de TA
2. Publicação do resumo e da íntegra Catálogo CAPES
3. Está dentro do lapso temporal definido
4. Apresentado a um PPGE
5. Redação em língua portuguesa
AVALIAÇÃO
INCLUÍDO ( ) EXCLUÍDO ( )
Fonte: Adaptado de Olsen (1995). (Tradução do autor)

Obs.:

Uma questão relativa aos critérios de inclusão e de exclusão está relacionada ao lapso
temporal contemplado pela pesquisa. Na revisão narrativa da literatura, verificou-se que nem
24 Inicialmente, os trabalhos resultantes de mestrados profissionais fariam parte do corpus, entretanto, em
função da quantidade de dados retornada, optou-se pela aplicação deste filtro.
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a literatura especializada, nem os artigos científicos e nem os trabalhos acadêmicos
estabelecem critérios mais rigorosos quando se trata de definir um lapso temporal para a
busca pelo corpus da revisão. Em discussões acadêmicas ocorridas em sala de aula, verificouse que há uma corrente que advoga a adoção de um critério rigoroso e justificável para a
delimitação deste lapso temporal, ao passo que outra corrente advoga que não há a
necessidade deste rigor, bastando esclarecer exatamente de que lapso temporal se trata,
mencionando os motivos que levaram o pesquisador a tomar esta decisão. Inicialmente, nossa
decisão recairia sobre a pesquisa em um lapso temporal como uma década. Porém, a pesquisa
exploratória revelou que na base de dados selecionada não havia trabalhos disponíveis antes
da entrada em operação da Plataforma Sucupira. Neste portal estavam disponíveis trabalhos
na íntegra apenas a partir de 2012. Os dados dos trabalhos anteriores a esta data constam
cadastrados no portal, porém sem a íntegra. Como foi estabelecido como um dos critérios de
inclusão a existência da íntegra do trabalho, somente serão considerados trabalhos
disponibilizados na plataforma a partir de 2013 e que estejam disponíveis na íntegra na
Plataforma Sucupira. A inclusão de trabalhos anteriores a esta data demandaria a busca destes
trabalhos por outros meios, tais como a pesquisa em sítios eletrônicos dos respectivos
programas de pós-graduação ou o contato via e-mail com os respectivos programas. Na
prática, isso comprometeria a qualidade final da pesquisa no que se refere à replicabilidade
dela, pelo fato de que o resultado obtido provavelmente em momento seria o mesmo por
envolver subjetividades.
5.7 Extração e organização dos dados
A primeira busca de dados foi realizada na pesquisa exploratória, obedecendo a
critérios de busca explicados por Booth, Sutton e Papaioannou (2016), conforme foi
dissertado anteriormente. Esta busca retornou uma quantidade considerável de trabalhos.
Decidiu-se então verificar que trabalhos eram relevantes para o escopo da pesquisa e quais
traços em comum apresentavam, no intuito de padronizar a busca. Os trabalhos foram então
analisados considerando a aplicação dos filtros disponibilizados para a busca no Catálogo de
Teses e Dissertações da CAPES. Aqueles filtros que forneciam trabalhos que não fizessem
uma relação entre educação inclusiva e tecnologia assistiva foram desabilitados. Com base
nas possibilidades oferecidas pela Plataforma Sucupira, foi elaborada a ficha auxiliar
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constante da tabela 5.3, que denominamos de etiqueta de busca 25 e que apoiou o trabalho de
extração dos dados, de modo a sintetizar de modo prático e de fácil visualização todos os
parâmetros utilizados nas buscas.
Tabela 5.3: Etiqueta de busca
1. LOCAL DA BUSCA: Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES
2. DATA DA BUSCA:
3. TERMOS DE BUSCA:
4. FILTROS APLICADOS: REGISTROS INICIAIS:

REGISTROS FINAIS:

4.1. TIPO:
4.2. ANO:
4.4. AUTOR: Sem aplicação de filtros
4.4 ORIENTADOR: Sem aplicação de filtros
4.5 BANCA: Sem aplicação de filtros
4.6. GRANDE ÁREA DE CONHECIMENTO:
4.7. ÁREA DE CONHECIMENTO:
4.8. ÁREA AVALIAÇÃO:
4.9. ÁREA DE CONCENTRAÇÃO:
4.10. NOME DO PROGRAMA: sem aplicação de filtros
4.11. INSTITUIÇÃO: sem aplicação de filtros
4.12. BIBLIOTECA: sem aplicação de filtros
Fonte: Elaboração do autor, adaptado de Catálogo de Teses e Dissertações CAPES

Após a extração, uma análise preliminar demonstrou que alguns trabalhos constavam
de duas ou até de mais listas das seis que foram elaboradas após a extração dos dados.
25 As etiquetas preenchidas com os dados das buscas encontram-se no apêndice 2 a esta dissertação.
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Constatou-se assim a necessidade de comparar as listas entre si. Para tanto, foi elaborada a
seguinte fórmula de comparação:
Tabela 5.4: Representação gráfica do cruzamento entre os grupos
Grupos
Combinações possíveis
1

1

(1-2; 1-3; 1-4; 1-5; 1-6)

2

2

(2-3; 2-4; 2-5; 2-6)

3

3

(3-4; 3-5; 3-6)

4

4

(4-5; 4-6)

5

5

(5-6)

6
Fonte: Elaboração do autor

6

O resultado final dos cruzamentos compõe o corpus da pesquisa.
5.8 Leitura dos resumos e/ou busca dos objetivos e aplicação dos critérios de
inclusão e de exclusão
Uma discussão constante nas revisões sistemáticas da literatura e na análise de
trabalhos acadêmicos em geral relaciona-se aos resumos destes trabalhos. Inicialmente, a
pesquisa partiria unicamente dos dados disponibilizados nos resumos dos trabalhos
selecionados para comporem o corpus da pesquisa. Entretanto, já na revisão narrativa da
literatura, quando este tópico foi pesquisado, verificou-se que há este questionamento a
respeito do assunto. Discute-se se é ou não cabível ler os trabalhos na íntegra ou se se deve
trabalhar apenas com os dados dos resumos. A respeito do assunto, Ferreira (2002) alerta que
os resumos, em seu corpo, deveriam trazer elementos essenciais da pesquisa, como o que se
deseja investigar e os consequentes objetivos a serem alcançados –, a trajetória metodológica
e a discussão dos resultados da investigação. Entretanto, os resumos nem sempre são escritos
com o devido cuidado. Por este motivo, comumente informam mal o leitor a respeito da
pesquisa que tentam sumarizar, conforme já foi dissertado. Ferreira (2002, p. 268) afirma que
nem todo resumo traz em si mesmo e de idêntica maneira todas as
convenções previstas pelo seu gênero: em alguns falta a conclusão da
pesquisa, em outros falta o percurso metodológico, Ainda em outros pode ser
encontrado um estilo mais narrativo.
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Em função da possibilidade de a redação do resumo ter sido negligenciada, corre-se
alguns riscos, conforme adverte Ferreira (2002, p. 266):
há sempre a sensação de que sua leitura a partir apenas dos resumos não lhe
dá a ideia do todo, a ideia do que “verdadeiramente” trata a pesquisa. Há
também a ideia de que ele esteja fazendo uma leitura descuidada do resumo
o que significará uma classificação equivocada do trabalho em um
determinado agrupamento, principalmente quando se trata de enquadrá-lo
quanto à metodologia, teoria ou mesmo tema.

Diante da constatação de que os resumos nem sempre merecem a atenção que lhes
deveria ser dispensada, a leitura da íntegra da pesquisa, por mais trabalhosa que seja a tarefa,
é altamente recomendável (FERREIRA, 2002). Diante desta discussão, optou-se por procurar
os objetivos no corpo dos trabalhos sempre que estes não tenham sido informados no
respectivo resumo, o que se mostrou cabível e necessário, tendo em vista que muitos dos
trabalhos não apresentavam os objetivos em seu resumo.
A aplicação dos critérios de inclusão e de exclusão ocorre após a consolidação dos
objetivos, conforme dissertado no subcapítulo anterior. A tarefa é apoiada pela ficha auxiliar
de avaliação de publicação constante da tabela 5.2 e consiste na aplicação dos critérios
constantes do item 3.7, acima.
5.9 Análises quantitativa e qualitativa do corpus
A análise quantitativa consta de uma série de tabulações, mostrando todos os dados
numéricos possíveis sobre o corpus da pesquisa. São demonstrados em tabelas e em gráficos
os dados que demonstram:
- síntese geral dos resultados encontrados;
- quantidade de teses e de dissertações;
- trabalhos encontrados na íntegra no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES;
- teses e dissertações por instituição de ensino;
- teses e dissertações por estado;
- teses e dissertações por região geográfica nacional; e
- trabalhos por ano de produção.
Para a análise estatística dos dados, foi contratada uma empresa de consultoria
estatística, conforme relatório constante do apêndice 3 a esta dissertação. A ela foram
fornecidas as tabelas elaboradas pelo autor e a partir destas o técnico da empresa elaborou os
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gráficos e uma correspondente leitura destes. Para este trabalho, foi empregado o software
Excel 2016.
A análise dos trabalhos considerando os objetivos é uma tarefa que antecede a
criação de categorias. Os objetivos são analisados extraindo-se deles as palavras-chave e a
partir destas são criadas categorias que embasarão a análise qualitativa.
Na análise qualitativa, os trabalhos são organizados em categorias, de acordo com o
que Bardin (2011) denomina de categorização por acervo, isto é, operacionaliza-se não
fornecendo categorias prévias, resultando em uma categorização analógica e progressiva dos
elementos. Para Bardin (2011, p. 147) “a categorização é uma operação de classificação de
elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e, em seguida, por reagrupamento
segundo o gênero (analogia)”. Ainda a respeito de categorização, Carlomagno e Rocha (2016)
destacam que a categorização é uma atividade da análise de conteúdo e que a criação de
categorias apropriadas é fundamental, nas quais devem ser distribuídos os trabalhos
levantados. Para proceder a categorização, Bardin (2011, p. 149) mostra que ela pode
empregar dois processos inversos. De acordo com o primeiro processo, as categorias são
fornecidas previamente e reparte-se os elementos nas categorias à medida que vão sendo
encontrados. O segundo processo possível é a operacionalização não se fornecendo categorias
prévias, que a autora chama de “procedimento 'por acervo'” e que resulta da classificação
analógica e progressiva dos elementos. A autora observa ainda que existem boas e más
categorias, ressaltando que para serem consideradas boas, elas devem possuir as qualidades de
(a) exclusão mútua, (b) homogeneidade, (c) pertinência, (d) objetividade e fidelidade e (e)
produtividade.
Para Carlomagno e Rocha (2016), devem ser observadas cinco regras fundamentais
na construção de categorias, que são (a) regras claras de inclusão ou exclusão, (b) exclusão
mútua das categorias (exclusividade), (c) homogeneidade, o que significa que as categorias
não devem ser muito amplas, (d) as categorias devem contemplar todas as categorias e o
“outro” deve ser meramente residual e (e) objetividade, sem subjetivismos (“confiabilidade”).
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Capítulo 6
APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Uma revisão sistemática da literatura contempla uma fase de síntese e de análise dos
dados no intuito de coletar e de interpretar os dados a respeito dos documentos selecionados.
Este processo permite o conhecimento individual e a coleta de dados por artigos, lendo-se os
resumos destes trabalhos (NAKAGAWA et al., 2017). Uma próxima fase é a apreciação do
conjunto, verificando-se as conexões e os relacionamentos dos trabalhos entre si (JESSON et
al. 2011). Para consubstanciar esta parte da revisão sistemática da literatura, os passos a serem
dados são uma análise quantitativa e uma análise qualitativa dos dados.
A respeito de análises quantitativas e de análises qualitativas, no campo científico, há
uma discussão sobre se valorizar prioritariamente os dados mensuráveis, portanto, os
quantitativos, os que seriam demonstráveis, com isso emprestando sólida validade externa à
pesquisa. Val Dusek (2009, p. 15) especula que se o pressuposto de que “se a ciência é
simplesmente uma descrição direta e não interpretada das coisas como elas são, não maculada
por vieses e limitações culturais, então a ciência é simplesmente um espelho da realidade”. O
tópico é criar uma metodologia de pesquisa que impeça a subjetividade humana de adentrar
na interpretação dos fatos e, portanto, na construção desta verdade. Para viabilizar a
empreitada, criou-se o “conceito de paradigma” que “alcançou extraordinário sucesso na
‘história das ciências’, em especial na história das chamadas ciências ‘duras’ e no âmbito das
‘ciências naturais’” (BARROS, 2010, p. 427). Foi Thomas Kuhn (2011) quem introduziu o
conceito de paradigma e o relacionou às ciências naturais e exatas, nas quais “é especialmente
intensa a ideia de que a comunidade científica deve entrar em acordo com relação a certas
questões paradigmáticas”.
A partir de um ponto de vista positivista, portanto, somente dados quantificáveis
poderiam ser considerados científicos. As “correntes positivistas e neopositivistas definem
como científicas somente as pesquisas baseadas na observação de dados da experiência e que
utilizam instrumentos de mensuração sofisticados” (SERAPIONI, 2000, p. 188). Asseguram
que os métodos qualitativos não apresentam resultados confiáveis. Nas ciências sociais, por
outro lado, “os contingentes de cientistas sociais e humanos associados aos diversos
paradigmas habitam mundos diferentes’” (BARROS, 2010, p. 432). os assim chamados
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teóricos qualitativistas, que, segundo Serapioni (2000, p. 188), sustentam que os
quantitativistas, não “se colocam no lugar do sujeito” e assim “não realizam investigações
válidas”. Entretanto, existe já abundante literatura sobre este debate, “mas ainda poucos são
os trabalhos que tentam desenvolver caminhos e estratégias de integração, bem
fundamentadas, entre as perspectivas qualitativa e quantitativa” (SERAPIONI, 2000, p. 188).
Uma parte significativa da literatura sobre o tema, porém, está ainda preocupada em enfatizar
a contraposição entre as duas abordagens, utilizando justaposições superficiais das
ferramentas mais simples dos dois métodos (STECKLER et al., 1992).
A respeito da demanda entre quantitativo e qualitativo, Minayo (2001, p. 15) esclarece
que
é necessário afirmar que o objeto das ciências sociais é essencialmente
qualitativo. A realidade social é o próprio dinamismo da vida individual e
coletiva com toda a riqueza de significados dela transbordante. Essa mesma
realidade é mais rica que qualquer teoria, qualquer pensamento e qualquer
discurso que possamos elaborar sobre ela. Portanto, os códigos das ciências
que por sua natureza são sempre referidos e recortados são incapazes de a
conter. As ciências sociais, no entanto, possuem instrumentos e teorias
capazes de fazer uma aproximação da suntuosidade que é a vida dos seres
humanos em sociedades, ainda que de forma incompleta, imperfeita e
insatisfatória. Para isso, ela aborda o conjunto de expressões humanas
constantes nas estruturas, nos processos, nos sujeitos, nos significados e nas
representações.

A análise quantitativa do corpus apreciado não exclui a análise qualitativa e viceversa. Nesta pesquisa, os objetivos são mostrar tanto as quantidades quanto as qualidades
identificáveis no corpus e interpretar o conteúdo das pesquisas analisadas, com o intuito de
levantar o que se tem pesquisado, a que conclusões se tem chegado e identificar
possibilidades de pesquisas futuras. Estas informações tanto podem provir da quantidade
quanto da qualidade dos trabalhos.
O filósofo da tecnologia Val Dusek (2009, p. 80) assegura que “a matemática oferece
probabilidades e distribuições precisas” e afirma que
a racionalidade científica é mais ampla que a racionalidade matemática. A
ciência envolve a matemática, mas também envolve a observação e o
experimento. A sustentação ou confirmação de hipóteses e teorias científicas
por indícios não envolve a necessidade e a certeza de uma prova matemática
ou algoritmo. As hipóteses e teorias científicas não são certas, mas, na
melhor das hipóteses, prováveis. Mesmo a estimativa da probabilidade ou
grau de apoio ou crença justificada em enunciados científicos não é
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mecânica. Ciência envolve adivinhação e julgamento (VAL DUSEK, 2009,
p. 81).

Embora a discussão envolvendo as interpretações quantitativa e qualitativa dos dados
de um determinado corpus esteja alijada do escopo desta pesquisa, apresentamo-la de modo
muito sumário com o intuito de justificar a opção pelos dois modos de abordar os dados. O
objetivo deste capítulo é apresentar, na parte quantitativa, os dados numéricos que foram
coletados e organizados a partir do corpus da pesquisa e, na parte qualitativa, apresentar as
respectivas interpretações destes dados.
Sobre a análise de conteúdo, Bardin (2011, p. 38) a define “como um conjunto de
técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de
descrição do conteúdo das mensagens”.
6. 1 Análise quantitativa
Após o levantamento e da avaliação sobre inclusão e sobre exclusão, foi procedida
uma análise quantitativa, constando da tabulação de diversos dados sobre as buscas e sobre as
pesquisas, apresentando sempre uma representação gráfica destes dados e sua respectiva
interpretação. Sobre a pesquisa quantitativa, Bardin (2011, p. 15) informa que
desde o princípio do século, durante cerca de quarenta anos, a análise de
conteúdo desenvolveu-se nos Estados Unidos. Nesta época o rigor científico
invocado é o da medida, e o material analisado é essencialmente jornalístico.
A Escola de Jornalismo da Colúmbia dá o pontapé de saída e multiplicam-se
assim os estudos quantitativos dos jornais. É feito um inventário das
rubricas, segue-se a evolução de um órgão de imprensa, mede-se o grau de
“sensacionalismo” dos seus artigos, comparam-se os semanários rurais e os
diários citadinos. Desencadeia-se um fascínio pela contagem e pela medida
(superfície dos artigos, tamanho dos títulos, localização na página). Por outro
lado, a Primeira Guerra Mundial deu lugar a um tipo de análise que se
amplifica quando da Segunda: o estudo da propaganda. [...] O behaviorismo
dita a sua lei nas ciências psicológicas de então nos Estados Unidos. Rejeita
a introspecção intuitiva em benefício da psicologia comportamental objetiva.

Os primeiros dados numéricos foram obtidos nas buscas feitas no Catálogo de Teses
e Dissertações da CAPES. A busca por teses e dissertações sem a aplicação de filtros
retornava uma quantidade excessiva de trabalhos. Além disso, muitos trabalhos não estavam
relacionados ao escopo desta pesquisa. A disponibilização de filtros naquele repositório
permitiu buscar trabalhos que atendessem melhor aos critérios estabelecidos. Os filtros foram
analisados e aplicados.
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Tabela 6.1: Resultado geral das buscas
Resultados
Busca

Inicial
(sem filtros)

Após
filtragem

1

268

54

2

129

19

3

60

12

4

28

7

5

76

18

6

37

10

Totais
598
120
Fonte: elaboração do autor com dados do Catálogo CAPES
Figura 6.1: Resultado geral das buscas (antes e depois da aplicação de filtros)

Fonte: elaboração do autor com dados do Catálogo CAPES
A interpretação da figura 6.1 mostra que dos 268 trabalhos obtidos na busca 1
restaram 54 trabalhos após a filtragem; dos 129 trabalhos obtidos na busca 2 restaram 19
trabalhos após a filtragem; dos 60 trabalhos obtidos na busca 3 restaram 12 trabalhos após a
filtragem; dos 28 trabalhos obtidos na busca 4 restaram 7 trabalhos após a filtragem; dos 76
trabalhos obtidos na busca 5 restaram 18 trabalhos após a filtragem; por fim, dos 37 trabalhos
obtidos na busca 6 restaram 10 trabalhos após a filtragem.
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Após a pesquisa dos dados, verificou-se que alguns trabalhos figuravam em duas ou
até mais relações. Para evitar a duplicidade dos trabalhos, foi feito um cruzamento dos dados,
conforme exposto na tabela 6.2, quando da exposição da metodologia, nesta dissertação.
Figura 6.2: Resultado após o cruzamento dos grupos

Fonte: elaboração do autor com dados do Catálogo CAPES
A interpretação da figura 6.2, permite concluir que dos 54 trabalhos restantes na
busca 1 após a filtragem, permaneceram ainda os 54 trabalhos após a realização dos
cruzamentos; dos 19 trabalhos restantes na busca 2 após a filtragem, não permaneceu nenhum
trabalho após os cruzamentos; dos 12 trabalhos restantes na busca 3 após a filtragem, não
permaneceu nenhum trabalho após os cruzamentos; dos 7 trabalhos restantes na busca 4 após
a filtragem, permaneceram 3 trabalhos após os cruzamentos; dos 18 trabalhos restantes na
busca 5 após a filtragem, permaneceram 5 trabalhos após os cruzamentos; por fim, dos 10
trabalhos restantes na busca 6 após a filtragem, permaneceram 7 trabalhos após os
cruzamentos.
Após os cruzamentos, foi procedida a busca do trabalho integral, tendo em vista que
um dos critérios de exclusão é a não disponibilidade da íntegra da pesquisa no Portal da
CAPES.
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Tabela 6.2: Resultado após o cruzamento e a busca pelos trabalhos na íntegra
Resultados
Busca

Inicial
Após
Após
(sem filtros) filtragem cruzamentos

Após busca do
trabalho integral

1

268

54

54

45

2

129

19

0

-

3

60

12

0

-

4

28

7

3

2

5

76

18

5

3

6

37

10

7

6

Totais

598

120

69

57

Fonte: elaboração do autor com dados do Catálogo CAPES

Após a busca a íntegra dos textos das pesquisas e da respectiva aplicação do critério
de exclusão, foi procedida a leitura e a aplicação do critério de exclusão.

Tabela 6.3: Síntese geral dos resultados das buscas e da aplicação dos critérios de exclusão
Resultados
Busca Inicial (sem
Após
Após
Após busca do

Após leitura

filtros)

filtragem

cruzamentos

trabalho integral

1

268

54

54

45

44

2

129

19

0

-

-

3

60

12

0

-

-

4

28

7

3

2

2

5

76

18

5

3

0

6

37

10

7

6

4

Totais
598
120
69
Fonte: elaboração do autor com dados do Catálogo CAPES
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A partir de então estava definido o corpus da pesquisa. Os trabalhos que atenderam
aos critérios de inclusão estão listados a seguir, divididos entre dissertações de mestrado e
teses de doutorado.
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Tabela 6.4: Teses que compõem o corpus da pesquisa
Nº

Título

Ano

Instituição

Est

1

Tecnologia assistiva das salas de recursos
multifuncionais: avaliação de dispositivos
para adequação postural

2013

Universidade Estadual Paulista
SP
Júlio de Mesquita Filho (Marília)

2

Programa de alfabetização para alunos com
paralisia cerebral Marília

2016

Universidade Estadual Paulista
SP
Júlio de Mesquita Filho (Marília)

3

Formação de professores de educação física
para inclusão educacional usando tecnologia
assistiva

2015

Universidade Estadual Paulista
SP
Júlio de Mesquita Filho (Marília)

4

Usabilidade da plataforma PortáctiL:
avaliação de professores e alunos

2017

Universidade Estadual Paulista
SP
Júlio de Mesquita Filho (Marília)

5

Estudo da usabilidade de software telemático 2017
em dispositivos móveis com interface háptica
e acústica para deficientes visuais

Universidade Estadual Paulista
SP
Júlio de Mesquita Filho (Marília)

6

Formação continuada do professor de
educação física em tecnologia assistiva
visando a inclusão

2015

Universidade Estadual Paulista
SP
Júlio de Mesquita Filho (Marília)

7

Acessibilidade no ensino superior:
instrumento para avaliação, satisfação dos
alunos com deficiência e percepção de
coordenadores de cursos

2014

Universidade Estadual Paulista
SP
Júlio de Mesquita Filho (Marília)

8

Formação continuada em serviço para
professores da educação infantil sobre o
brincar

2016

Universidade Estadual Paulista
SP
Júlio de Mesquita Filho (Marília)

9

O programa um computador por aluno
(PROUCA) e a inclusão de alunos com
deficiência

2014

Universidade Federal do Rio
Grande do Sul

RS

10

Movimentos inclusivos à participação de
surdos na educação a distância: um estudo de
caso no curso de Formação Continuada em
Tecnologias da Informação e Comunicação
Acessíveis

2016

Universidade Federal do Rio
Grande do Sul

RS

11

Ações colaborativas em comunicação
alternativa para crianças com deficiência no
ensino infantil

2015

Universidade do Estado do Rio
de Janeiro

RJ

12

Tecnologia assistiva e computacional:
contribuições para o atendimento
educacional especializado e desafios na
formação de professores

2015

Universidade Federal do Espírito ES
Santo

13

As vivências de pessoas adultas com
transtorno do espectro autista na relação com
a escolaridade e concepções de mundo.

2018

Universidade Federal de Alagoas AL

14

Políticas públicas e a visibilidade da pessoa
com deficiência: estudo de caso do Projeto
Curupira

2014

Universidade Federal do
Amazonas

AM
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15

O direito à educação e a igualdade de
oportunidades na universidade: percursos de
estudantes com deficiências no ensino
superior a distância no Brasil e na Espanha

2015

Universidade Federal de Minas
Gerais

MG

Ano

Instituição

Est

Fonte: elaboração do autor com dados do Catálogo CAPES
Tabela 6.5: Dissertações que compõem o corpus da pesquisa
Nº

Título

1

Processo de prescrição e aplicação de
adaptações de acesso ao computador na
paralisia cerebral

2013

Universidade Estadual Paulista
SP
Júlio de Mesquita Filho (Marília)

2

A Tecnologia Assistiva nas salas de
Atendimento Educacional Especializado –
AEE no município de Teresina - PI

2014

Universidade Federal do Piauí

3

Tecnologia assistiva e perfil funcional dos
alunos com deficiência física nas salas de
recursos multifuncionais

2015

Universidade Estadual Paulista
SP
Júlio de Mesquita Filho (Marília)

4

Tecnologia assistiva e práticas de letramento
no atendimento educacional especializado

2015

Universidade Federal de Goiás

GO

5

Formação de professores atuantes em salas
de recursos: identificação e uso de tecnologia
assistiva

2017

Universidade Federal de São
Carlos

SP

6

Desenho universal e tecnologia assistiva:
implementação de atividades pedagógicas
para aluna com paralisia cerebral em classe
comum

2018

Universidade Federal de São
Carlos

SP

7

Teclado virtual silábico-alfabético:
Tecnologia Assistiva para Pessoas com
Deficiência Física

2013

Universidade Federal do Rio
Grande do Sul

RS

8

O uso da tecnologia educacional e da
tecnologia assistiva na escolarização de
estudantes com deficiência no município de
CORUMBÁ (MS)

2017

Universidade Federal do Mato
Grosso do Sul

MS

9

Modelos táteis sobre o sistema reprodutor
feminino: um estudo exploratório com uma
estudante cega

2016

Universidade Federal do Espírito ES
Santo

10

Boas práticas de acessibilidade na Educação
Superior: Tecnologia assistiva e desenho
universal

2017

Universidade Federal de Juiz de
Fora

MG

11

Soluções assistivas : dialética dos processos
de relações entre pessoas com deficiência e
contextos laborais

2014

Universidade Federal do Rio
Grande do Sul

RS

12

Tecnologia assistiva para alunos com baixa
visão nas escolas estaduais de São Luís:
utilização na classe comum e na sala de
recurso multifuncional

2015

Universidade Federal do
Maranhão

MA

PI
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13

Tecnologia assistiva na perspectiva das
professoras de atendimento educacional
especializado no sudeste goiano

2014

Universidade Federal de Goiás

GO

14

Biblioteca Virtual de Soluções Assistivas:
Educação e Trabalho

2015

Universidade Federal do Rio
Grande do Sul

RS

15

Surdocegos e os desafios nos processos
socioeducativos: os mediadores e a
tecnologia assistiva

2018

Universidade Metodista de São
Paulo

SP

16

A tecnologia assistiva na inclusão laboral: o
que dizem as pesquisas

2016

Universidade do Estado do Rio
de Janeiro

RJ

17

Análise da inclusão das crianças cegas na
educação regular: um olhar para a tecnologia
assistiva

2016

Universidade do Vale do Itajaí

SC

18

Tecnologia Assistiva: analisando espaços de
acessibilidade às pessoas com deficiência
visual em universidades públicas

2014

Universidade Estadual Paulista
Júlio de Mesquita Filho
(Araraquara)

SP

19

A utilização dos jogos digitais como recurso
pedagógico no desenvolvimento de crianças
com transtorno do espectro do autismo

2018

Universidade Federal do Rio de
Janeiro

RJ

20

Livro Digital Acessível: Possibilidades e
Limites do uso da Tecnologia Assistiva

2015

Universidade Cidade de São
Paulo

SP

21

O processo da inclusão de pessoas com
deficiência visual na educação superior a
distância no Brasil

2016

Universidade Estadual de
Maringá

PR

22

A acessibilidade do sujeito surdo e as
tecnologias assistivas no ensino superior:
regulamentação e perspectivas

2018

Universidade Regional Integrada RS
do Alto Uruguai e das Missões

23

Comunicação alternativa: participação de
alunos com deficiência não oralizados na
rotina pedagógica

2018

Universidade Estadual Paulista
SP
Júlio de Mesquita Filho (Marília)

24

Práticas Pedagógicas com o Plano Ceibal
para a Inclusão Escolar: estudo de caso em
escolas do Uruguai

2013

Universidade Federal do Rio
Grande do Sul

25

Democratização da Educação na Escola
Pública: Inclusão de Estudantes com
Deficiência Visual

2015

Universidade Federal Fluminense RJ

26

Atividade docente e inclusão: as mediações
da consultoria colaborativa

2013

Universidade Federal de Alagoas AL

27

Sistema scala e deficiência motora:
contribuições na inclusão de uma aluna com
paralisia cerebral na rede regular de ensino

2014

Universidade Federal do Rio
Grande do Sul

RS

28

As tecnologias de comunicação alternativa a
serviço da diversidade: a contribuição do
software Boardmaker® With Speaking
Ddynamically pro v.6 na educação inclusiva
de alunos com paralisia cerebral no

2013

Universidade de Caxias do Sul

RS

RS

107
município de Vacaria
29

Implante Coclear: discursos e processos de
normalização dos sujeitos surdos

2014

Universidade Federal do Rio
Grande do Sul

RS

30

Políticas e práticas de educação inclusiva
para pessoas com deficiência visual: o caso
da escola de música de Brasília

2018

Universidade Católica de Brasília DF

31

Processo de Inclusão no Contexto da
Deficiência Visual: dificuldades, desafios e
perspectivas

2013

Universidade Federal do
Maranhão

MA

32

Tecnologias digitais em experiências de
letramentos de jovem com deficiência
intelectual na escola inclusiva

2017

Universidade do Vale do Itajaí

SC

33

Conferências Nacionais dos direitos das
pessoas com deficiências 2006, 2008, 2012:
Educação em debate

2017

Universidade Federal de São
Carlos

SP

34

Formação de professores e saberes docentes:
limites e possibilidades do atendimento
educacional especializado no centro de
referência de educação de jovens e adultos
Prof. Severino Uchoa (2014)

2015

Universidade Tiradentes

SE

35

O uso do acervo do Programa Nacional
Biblioteca da Escola em uma perspectiva
inclusiva

2015

Universidade Estadual Paulista
Júlio de Mesquita Filho
(Presidente Prudente)

SP

Fonte: elaboração do autor com dados do Catálogo CAPES

A tabela 6.6 e a figura 6.3 mostram a composição do corpus entre dissertações de
mestrado e teses de doutorado.

Tabela 6.6: Totais dos trabalhos
Tipo de trabalho Total
Tese

15

Dissertação
35
Fonte: elaboração do autor com dados do Catálogo CAPES
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Figura 6.3: Distribuição dos trabalhos (tese/dissertação)

Fonte: elaboração do autor com dados do Catálogo CAPES
A interpretação da figura 6.3 mostra que 70% (n = 35) dos trabalhos obtidos foram
dissertações de mestrado, enquanto que os 30% (n = 15) restantes foram teses de doutorado.
Tabela 6.7: Resultados por estado
Ordem
Estado

Nº de trabalhos

1

Rio Grande do Sul

18

2

Santa Catarina

2

3

Paraná

1

4

São Paulo

17

5

Rio de Janeiro

4

6

Espírito Santo

1

7

Minas Gerais

2

8

Distrito Federal

1

9

Goiás

2

10

Sergipe

1

11

Alagoas

2

12

Piauí

1

13

Maranhão

2

14

Amazonas

1

15
Mato Grosso do Sul
1
Fonte: elaboração do autor com dados do Catálogo CAPES
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Figura 6.4: Trabalhos por estado

Fonte: elaboração do autor com dados do Catálogo CAPES

Da interpretação dos resultados apresentados na figura 6.4 destaca-se que o estado de
São Paulo foi o estado com o maior percentual de trabalhos obtidos, obtendo 32,14% (n = 18)
do total de trabalhos, seguido pelo estado do Rio Grande do Sul, com um percentual de
17,86% (n = 10); os estados com a menor quantidade de trabalhos obtidos foram os estados
do Paraná, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Piauí e Amazonas, cada um destes
com 1,79% (n = 1) do total de trabalhos.

Tabela 6.8: Resultados por região geográfica
Ordem
Região
Nº de trabalhos
1

Norte

1

2

Nordeste

6

3

Centro-Oeste

3

4

Sudeste

24

5

Sul

21

Fonte: elaboração do autor com dados do Catálogo CAPES
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Figura 6.5: Resultados por região geográfica
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Fonte: elaboração do autor com dados do Catálogo CAPES

De acordo com os resultados apresentados na figura 6.5, verifica-se que a maior parte
dos trabalhos obtidos proveio da região Sudeste, com um percentual de 52% (n = 26) dos
trabalhos, seguida pela região sul com 26% (n = 13) dos trabalhos; em contrapartida, a região
norte foi a que apresentou o menor percentual de trabalhos, com apenas 2% (n = 1) do total de
trabalhos.

Tabela 6.9: Teses e dissertações por ano
Quantidade
Ordem Ano
Teses Dissertações
1

2013

1

6

2

2014

3

6

3

2015

5

8

4

2016

3

4

5

2017

2

5

6
2018
1
6
Fonte: elaboração do autor com dados do Catálogo CAPES

111
Figura 6.6: Teses e dissertações por ano

Fonte: elaboração do autor com dados do Catálogo CAPES

A interpretação da figura 6.6 mostra que o ano em que foi produzido o maior número
de dissertações foi o de 2015, com 8 dissertações. Com relação às teses, o maior número
obtido foi também do ano de 2015, com um total de 5 trabalhos; o ano de 2016 foi o que
deteve o menor número de dissertações, com um total de 4 trabalhos, enquanto que os anos de
2013 e 2018 foram os que detiveram o menor número de trabalhos obtidos.

Tabela 6.10: Teses produzidas por instituição
Ordem

Instituição

Quantidade



Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho

8



Universidade Federal do Rio Grande do Sul

2



Universidade Federal do Espírito Santo

1



Universidade do Estado do Rio de Janeiro

1



Universidade Federal de Alagoas

1



Universidade Federal do Amazonas

1



Universidade Federal de Minas Gerais

1
Total

Fonte: elaboração do autor com dados do Catálogo CAPES

15
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Tabela 6.11: Dissertações produzidas por instituição
Ordem

Instituição

Quantidade

1.

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho

5

2.

Universidade Federal do Piauí

1

3.

Universidade Federal de Goiás

2

4.

Universidade Federal de São Carlos

3

5.

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

6

6.

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

1

7.

Universidade Federal do Espírito Santo

1

8.

Universidade Federal de Juiz de Fora

1

9.

Universidade Federal do Maranhão

2

10.

Universidade Metodista de São Paulo

1

11.

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

1

12.

Universidade do Vale do Itajaí

2

13.

Universidade Federal do Rio de Janeiro

1

14.

Universidade Cidade de São Paulo

1

15.

Universidade Estadual de Maringá

1

16.

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões

1

17.

Universidade Federal de Alagoas

1

18.

Universidade Federal Fluminense

1

19.

Universidade de Caxias do Sul

1

20.

Universidade Católica de Brasília

1

21.

Universidade Tiradentes

1
Total

Fonte: elaboração do autor com dados do Catálogo CAPES

35
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Figura 6.7: Pesquisas produzidas por instituição
Universidade Federal de Minas Gerais
Universidade Federal do Amazonas
Universidade Federal de Alagoas
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Universidade Federal do Espírito Santo
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Universidade Tiradentes
Universidade Católica de Brasília
Universidade de Caxias do Sul
Universidade Federal Fluminense
Universidade Federal de Alagoas
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões
Universidade Estadual de Maringá
Universidade Cidade de São Paulo
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Universidade do Vale do Itajaí
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Universidade Metodista de São Paulo
Universidade Federal do Maranhão
Universidade Federal de Juiz de Fora
Universidade Federal do Espírito Santo
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Universidade Federal de São Carlos
Universidade Federal de Goiás
Universidade Federal do Piauí
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho

2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
4,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
4,00%
2,00%
2,00%
4,00%
2,00%
2,00%
2,00%
12,00%
6,00%
4,00%
2,00%
26,00%

Fonte: elaboração do autor com dados do Catálogo CAPES
Da interpretação da figura 6.7 conclui-se que a instituição que deteve o maior
percentual de trabalhos obtidos foi a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho,
com um total de 26% dos trabalhos, seguida pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
com um percentual de 12% e pela Universidade Federal de São Carlos, com 6% do total de
pesquisas do corpus.
6.2 Análise qualitativa
A análise qualitativa compreendeu uma apreciação geral dos objetivos, da
metodologia e dos resultados das pesquisas. Inicialmente, apresenta-se uma apreciação geral
da metodologia aplicada. Em seguida, com base nos objetivos e nos resultados das pesquisas,
é apresentada uma categorização, na qual as pesquisas estão organizadas em seis categorias.
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Estes dados foram buscados inicialmente nos resumos. Sempre que o resumo não os
apresentasse, recorreu-se ao corpo do trabalho para a obtenção destes dados.
Embora esteja fora do escopo desta pesquisa, uma breve análise da qualidade dos
resumos é relevante, tendo em vista o importante papel que desempenham em relação à
organização e à difusão do conhecimento científico produzido. A apreciação dos resumos
evidencia que recomendações da NBR 6028/2003 não são observadas na sua respectiva
redação. Em relação ao que deve conter um resumo, aquela normatização elenca: “O resumo
deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a
extensão destes itens dependem do tipo de resumo (informativo ou indicativo) e do tratamento
que cada item recebe no documento original” (ABNT, 2003, p. 2). A não observância dos
critérios de redação destes resumos resulta em prejuízo tanto para quem busca as informações,
quanto para os trabalhos a que deveriam servir. Aquele que busca a informação acaba não a
encontrando e o trabalho com o resumo redigido de maneira incorreta acaba não difundindo o
na conhecimento que se produziu ali, restando perdida uma oportunidade, o que, em última
análise, pode acarretar prejuízo ao leitor e aos resultados que aquela pesquisa poderia
alcançar.
Em relação ao tipo de pesquisa que se pretende desenvolver, afirma-se tratar de
“pesquisa descritiva”, de “análise do movimento e do controle”, de “transcrição,
categorização e análise de conteúdo” e de “narrativa de vida”, sendo a unidade de análise a
“vivência”.
A a análise da descrição da metodologia nas pesquisas permite concluir ainda por
uma incorreta interpretação do real significado do que seja metodologia da pesquisa.
Tomemos como exemplo a recorrência da afirmação de que no estudo se trata de uma
“pesquisa exploratória”. Em um dos trabalhos pode-se ler: “A pesquisa realizada é
exploratória, pois se refere a um tema abordado com pouca frequência em pesquisas
empíricas no Brasil e pauta-se na abordagem qualitativa”. De acordo com o ensinamento de
Sampieri, Collado e Lucio (2013, p. 101), a pesquisa exploratória serve “para nos tornar
familiarizados com fenômenos relativamente desconhecidos, obter informações sobre a
possibilidade de realizar uma pesquisa mais completa relacionada a um contexto particular”.
Em outro estudo, a abordagem metodológica foi assim expressa: “foi utilizada uma
abordagem metodológica que permitiu conhecer essa realidade por meio das vozes das
pessoas com deficiência, que lutam para conquistar o direito de acesso ao ensino superior e a
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sua permanência nele”. Em outro trabalho, a metodologia é narrada da seguinte forma:
“Tratou-se de pesquisa documental, de campo, qualitativa sob a forma de estudo de caso. Para
a coleta de dados utilizaram-se análise documental e entrevistas semiestruturadas”.
A apreciação das abordagens metodológicas permite verificar uma quase unânime
declarada opção pela pesquisa qualitativa. Não houve nenhuma pesquisa que declaradamente
tivesse abordado seu objeto de estudo de forma exclusivamente quantitativa. Houve apenas
dois casos de teses e dois de dissertações nas quais a metodologia enunciada foi a qualiquantitativa, combinando dados qualitativos e dados quantitativos. O parâmetro de
classificação é binário, sendo as duas opções contempladas “pesquisa qualitativa” e “pesquisa
quantitativa” pelo fato de as pesquisas, sempre que apresentavam uma classificação da
metodologia aplicada, apresentavam este tipo de classificação. Houve trabalhos que
apresentaram a classificação quali-quantitativa.
O resumo das informações obtidas a respeito da metodologia é apresentado na tabela
6.12.
Tabela 6.12: Abordagem metodológica aplicada
Metodologia aplicada

Tese

Dissertação

Totais

Não foi expressamente citada no resumo

9

18

27

Qualitativa

4

15

19

Quantitativa

-

-

-

Quali-quantitativa

2

2

4

Totais
Fonte: elaboração do autor com dados do Catálogo CAPES

15

35

50

Para tentar compreender a razão, ou as razões, que conduz/em ao desequilíbrio tão
severo da balança em favor da abordagem qualitativa, buscamos argumentos em Matos (2014,
p. 1), para quem a comunidade científica das ciências sociais discute “há quase um século a
oposição entre métodos quantitativos e métodos qualitativos” e aponta uma “supremacia dos
‘métodos qualitativos’ na última década”. Para a autora, a história desta guinada pode ser
explicada em fases históricas, nas quais desempenhariam um papel relevante a Escola de
Chicago (1925-30), a Escola de Colúmbia (1940-1950) e na fase mais recente, a emergência
do interacionismo.
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A Escola de Chicago revolucionou a sociologia. Para Eufrasio (1995, p. 38), a
sociologia norte-americana evoluiu com a Escola “pelas teorizações originais, as técnicas de
pesquisa empírica e os temas de investigação que se introduziu” e explica que a sociologia
estadunidense evoluiu a partir de “uma motivação inicial filantrópica e favorável à reforma
social, de feição progressista, e sua disputa com os argumentos conservadores tirados da
economia política clássica e do evolucionismo e do darwinismo social” (EUFRASIO, 1995, p.
39). A unidade básica de estudo que interessava a esta escola eram os modos de interação
social. A respeito da metodologia “nós éramos muito mais ecléticos em relação a métodos do
que as pessoas que conhecíamos e que estavam em outas instituições. Assim, achávamos que
era preciso fazer entrevistas, coletar dados estatísticos, ir atrás de dados históricos”
(BECKER, 1996, p. 186). Pela inovação das metodologias, havia a necessidade de defendêlas e Becker afirma que “não havia nada demais nisso, tudo isso me parece puro bom senso,
mas muitas pessoas tinham uma espécie de apego religioso a métodos de pesquisa”. O
professor afirma ainda que, pelo fato de as pesquisas terem sido feitas em Chicago, “era
fundamental compreender o contexto em que se davam os fatos estudados” (BECKER, 1996,
p. 186).
Já a Escola de Colúmbia surgiu na universidade homônima, sendo uma espécie de
“multinacional da pesquisa. O objetivo do Bureau era fornecer dados de pesquisas a clientes
para satisfazer demandas mercadológicas e publicitárias” (MARTINS, 2004, p. 297). Estas
pesquisas eram financiadas por recursos exteriores à universidade. Para Martins (2004) “esse
tipo de pesquisa retoma o modelo das ciências exatas e naturais” e que “o paradigma adotado
era o de uma ciência asséptica, objetiva e, por isso, descomprometida com juízos de valor”
(MARTINS, 2004, p. 297). No final dos anos 1950 este formalismo metodológico, também
chamado de neocientificismo ou de empirismo abstrato, começou a ser criticado e nos anos
1960 e 1970 foi contestado de forma mais veemente. Todo este contexto leva a uma
rediscussão tanto das ciências sociais quanto das ciências naturais de modo a se questionar “a
concepção clássica de ciência” (MARTINS, 2004, p. 298).
Uma outra hipótese a respeito da preferência pelos métodos qualitativos na pesquisa
em educação é levantada por Vilela (2014, p. 454), para quem a explicação está no surgimento
daquilo que designa nova sociologia educacional, surgida nos anos 1970 em reação à teoria da
reprodução, de caráter estruturalista e que não conseguia mais explicar satisfatoriamente as
relações de poder no interior da escola. Para a autora, passa-se de “estudos empíricos de
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acompanhamento e controle de categorias de análise quantitativas e seus fundamentos
funcionalistas” para “o interesse em observar os alunos em sua interação com a instituição,
com os professores e com o conhecimento escolar”, sendo este último aspecto “fortalecido
pelas novas pesquisas”.
A nova abordagem representou uma nova forma de fazer pesquisa. Vilela (2003, p.
455) afirma que
em consequência da mudança de interesse, registrou-se também o
deslocamento de parâmetros para a pesquisa. Tanto a epistemologia quanto
os métodos quantitativos foram considerados inadequados para elucidar as
relações de controle e de poder embutidos nas práticas escolares, nos
currículos e nos conteúdos disciplinares. Assim, novos suportes
epistemológicos foram buscados em teorias ou mesmo em movimentos
teóricos, que priorizavam a metodologia interpretativa, que concebe os
sujeitos envolvidos nas pesquisas como atores sociais e, portanto, que as
práticas sociais são socialmente construídas. Essa corrente britânica se abre
para a Sociologia Compreensiva de Weber, para o Interacionismo Simbólico,
para a Sociologia Fenomenológica e para a Etnometodologia. O
procedimento metodológico preferido passou a ser a observação do cotidiano
das instituições escolares, do que decorreu um aperfeiçoamento de
estratégias metodológicas para estudos de campo na pesquisa educacional:
observação participante, estudo de caso, estudos etnográficos.

Uma questão relativa aos métodos quantitativos está relacionada com a identificação
destes com o positivismo. Para Lacerda (2009, p. 319), “é mais ou menos consensual no
âmbito das Ciências Sociais que a palavra ‘Positivismo’ tem um significado negativo, assim
como que já possuiu um significado positivo”. Lacerda (2009, p. 319) afirma ainda que, no
Brasil, atribui-se aos positivistas terem estado “na raiz do regime militar de 1964”. O autor
enumera ainda o positivismo jurídico, o comportamentalismo psicológico e o positivismo na
história todos sendo considerados “variações, ou melhor, aplicações do positivismo original,
vinculado à filosofia e à sociologia”.
Ao fazer uso do termo “positivismo” no capítulo II de sua obra, Martins (2012) faz
uma ressalva, explicando o que significa exatamente o termo em sua obra e explica que o faz
pelo seguinte motivo:
Usamos o termo “positivismo” para designar o movimento histórico da
“filosofia positiva”, de modo a obviar às associações negativas e deslocadas
que o termo “positivismo”, hoje um dos mais divulgados dislogismos das
ciências sociais e humanas, pode veicular na mente de muitos leitores
(MARTINS, 2012, p. 36).
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O cuidado da explicação de Martins acentua a acepção negativa dada ao termo
positivismo. Assim, a opção pelo “pesquisa qualitativa” pode estar mais fortemente ligada a
esta associação, que, com o uso de uma premissa falsa, torna qualquer pesquisa quantitativa
um fruto do positivismo, do que propriamente a crença na pesquisa qualitativa. Assim, a
pesquisa quantitativa caiu de prestígio na área das ciências humanas e sociais e a gangorra
deslocou-se em direção à pesquisa qualitativa.
6.2.1 Categorização das pesquisas
O filósofo alemão Theodor Adorno tomou de Walter Benjamin o conceito de
constelação. Benjamin postulou que “as ideias se relacionam aos fenômenos, como as
constelações às estrelas” (BENJAMIN, Apud SILVA, AZEREDO, BITTENCORT, 2016, p.
280). É daí que Farina (2017, p. 10), citando Adorno, escreve que “uma constelação exige
uma perspectiva. Os astros ordenam-se diante de nossos olhos quando os observamos de um
certo ângulo; o equilíbrio das constelações é precário, sempre na iminência de se quebrar”.
Aplica-se ao processo de categorização de pesquisas científicas, empreitada que
empreendemos nesta pesquisa. O processo de categorização exige um exercício de reflexão e
de decisão por parte do pesquisador, relacionando as ideias aos fenômenos. Trata-se de
identificar, ou de definir, ou ainda de propor, o alinhamento – frágil – dos astros. Não há
certezas, apenas coerência. Para sistematizar suficientemente bem a condução deste processo,
recorremos à iluminação de Bardin (2011), parâmetro técnico clássico e seguro para tanto.
Antes de entrar no detalhamento de cada categoria individualmente, apresentamos
algumas considerações de caráter geral, aplicáveis a todas as pesquisas do corpus. Uma visão
tecnófila perpassa a totalidade dos estudos. A discussão a respeito de uma visão crítica da
tecnologia não está em questão em nenhuma das pesquisas. O projeto prometeico sai,
portanto, em ampla vantagem. Fica evidenciado também o caráter prático emprestado aos
estudos. A quase totalidade destes estudos está voltada pra estudar o processo de inclusão e/ou
de uso de artefatos de uma forma pragmática, não havendo estudos que se debrucem sobre
questões teóricas e filosóficas da tecnologia, da educação inclusiva e da relação entre estes
dois campos. Há, inclusive, um bom número de trabalhos que, em seus resultados, apontam
sugestões e apontam providências a serem tomadas em contextos nos quais os estudos foram
conduzidos. Tentar explicar este aspecto somente pode ser feito correndo-se riscos. A leitura
de alguns trabalhos permite, entretanto, associar este aspecto às vivências dos próprios
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professores, que vivem uma rotina sobrecarregada, são confrontados com uma realidade e
com problemas que não foram preparados para enfrentar e resolver. A referência que se faz é à
educação inclusiva e ao manuseio de artefatos tecnológicos. Não são raros os relatos de
professores que asseguram que não tiveram, em sua formação inicial, qualquer preparo para
uma ou outra questão. Em consequência, quando estes professores decidem por estudos no
nível stricto sensu, elegem os problemas que mais os afligem no seu cotidiano como tema
central de sua pesquisa. Resulta também daí que, em grande parte dos trabalhos, o estudo
esteja voltado para a resolução de um problema pontual.
Após a aplicação dos critérios de inclusão e de exclusão, foi iniciado o processo de
leitura flutuante, de análise dos objetivos e dos resultados. A leitura da pesquisa, ou de parte
dela, ocorreu somente nos casos em que o resumo não oferecia dados suficientes para a
categorização.
Foram identificadas e nomeadas seis categorias, sendo os trabalhos distribuídos
dentro delas, como mostra a tabela 6.13, e conforme será explicado na exposição de cada
categoria, adiante.
Tabela 6.13: Classificação das categorias e distribuição das respectivas pesquisas
Pesquisas
Ord.
Categoria
Teses26

Totais

Dissertações27

1

Estudo de artefato tecnológico

1, 4, 5, 9

1, 6, 7, 9, 19, 23, 27, 28, 35

13

2

Prática docente

2

2, 3, 4, 8, 12, 13, 24, 26

9

3

Políticas públicas

14, 15

20, 25, 30, 31, 33

7

4

Formação de professores/
formação continuada

3, 6, 8, 12

5, 34

6

5

Infraestrutura

7, 10

10, 14, 16, 17, 18, 21, 22

9

11, 15, 29, 32

6

6 Identidades
11, 13
Fonte: elaboração do autor com dados do Catálogo CAPES

Para a divisão do corpus em categorias, foi procedido de acordo com o segundo
processo descrito por Bardin (2011), denominado por ela de ‘por acervo’. O primeiro passo
foi a operacionalização sem o fornecimento de categorias prévias, resultando na classificação
analógica e progressiva dos elementos. Inicia-se com uma leitura denominada de flutuante e
26 Informações baseadas na tabela 6.4.
27 Informações baseadas na tabela 6.5.
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na qual o pesquisador foi identificando elementos que permitiram a posterior categorização.
Esta leitura é procedida repetidas vezes. Os critérios aplicados foram de classificação e de
agregação, entendendo-se categoria como uma forma de pensamento. Santos (2011, p. 386)
explica que as “categorias são vistas como rubricas ou classes que agrupam determinados
elementos reunindo características comuns”. Para criar as categorias, o pesquisador segue
“critérios semânticos (temas), sintático (verbos, adjetivos e pronomes), léxico (sentido e
significado das palavras – antônimo ou sinônimo) e expressivo (variações na linguagem e na
escrita)”. Por meio deste processo é possível reunir um bom número de informações. Na
primeira etapa, denominada de inventário, são isolados os elementos comuns e na segunda,
que tem o nome de classificação, são divididos os elementos e aí são organizadas as
categorias. O nome atribuído a cada categoria coube a este pesquisador.
Após a distribuição das pesquisas nas categorias, os trabalhos foram numerados
sequencialmente dentro das categorias, de acordo com fórmula mostrada na tabela 6.14,
recebendo nova numeração.
Tabela 6.14: Fórmula de numeração dos trabalhos dentro das categorias
1a posição

2a posição

3a posição

4a posição

Identificação da categoria Hífen separador

Tese/Dissertação

Ordinal

1, 2, 3, 4, 5 ou 6
Fonte: elaboração do autor com dados do Catálogo CAPES

T/D

1, 2, 3...

6.2.1.1 Análise das categorias
6.2.1.1.1 Categoria “Estudo de artefato tecnológico”
Nesta categoria foram agrupadas quatro teses de doutorado e nove dissertações de
mestrado, conforme segue:
Tabela 6.15: Teses de doutorado inseridas na categoria estudo de artefato tecnológico
Nº

Título

Ano

Instituição

UF

1-T1 Tecnologia assistiva das salas de recursos

2013

Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita
Filho (Marília)

SP

1-T2 Usabilidade da plataforma PortáctiL: avaliação de

2017

Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita
Filho (Marília)

SP

multifuncionais: avaliação de dispositivos para
adequação postural
professores e alunos
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1-T3 Estudo da usabilidade de software telemático em

2017

dispositivos móveis com interface háptica e acústica
para deficientes visuais

Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita
Filho (Marília)

1-T4 O programa um computador por aluno (PROUCA) e 2014 Universidade Federal do
a inclusão de alunos com deficiência

SP

RS

Rio Grande do Sul

Fonte: elaboração do autor com dados do Catálogo CAPES
Tabela 6.16: Dissertações de mestrado inseridas na categoria estudo de artefato tecnológico
Nº

Título

Ano

Instituição

1-D1 Processo de prescrição e aplicação de adaptações

2013

Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita
Filho (Marília)

SP

1-D2 Desenho universal e tecnologia assistiva:

2018

Universidade Federal de
São Carlos

SP

1-D3 Teclado virtual silábico-alfabético: Tecnologia

2013

Universidade Federal do
Rio Grande do Sul

RS

1-D4 Modelos táteis sobre o sistema reprodutor

2016

Universidade Federal do
Espírito Santo

ES

1-D5 A utilização dos jogos digitais como recurso

2018

Universidade Federal do
Rio de Janeiro

RJ

1-D6 Comunicação alternativa: participação de alunos

2018

Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita
Filho (Marília)

SP

1-D7 Sistema scala e deficiência motora: contribuições

2014

Universidade Federal do
Rio Grande do Sul

RS

1-D8 As tecnologias de comunicação alternativa a

2013

Universidade de Caxias do
Sul

RS

1-D9 O uso do acervo do Programa Nacional Biblioteca

2015

Universidade Estadual
SP
Paulista Júlio de Mesquita
Filho (Presidente Prudente)

de acesso ao computador na paralisia cerebral

implementação de atividades pedagógicas para
aluna com paralisia cerebral em classe comum
Assistiva para Pessoas com Deficiência Física
feminino: um estudo exploratório com uma
estudante cega
pedagógico no desenvolvimento de crianças com
transtorno do espectro do autismo
com deficiência não oralizados na rotina
pedagógica

na inclusão de uma aluna com paralisia cerebral na
rede regular de ensino
serviço da diversidade: a contribuição do software
Boardmaker® With Speaking Ddynamically pro
v.6 na educação inclusiva de alunos com paralisia
cerebral no município de Vacaria
da Escola em uma perspectiva inclusiva

Fonte: elaboração do autor com dados do Catálogo CAPES
Objetivos das pesquisas desta categoria:
1-T1 – verificar eficácia de artefato;
1-T2 – avaliar usabilidade de artefato;
1-T3 – avaliar aplicativo;

UF
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1-T4 – identificar alunos com deficiência usuários de laptops educacionais; analisar
os processos inclusivos dos alunos com deficiência, observando alguns princípios; destacar os
indicadores de inclusão nos cenários escolares, observando categorias;
1-D1 – descrever processo de acesso a artefato; verificar efeitos do uso de artefato;
1-D2 – analisar implementação de recurso de tecnologia assistiva;
1-D3 – desenvolver artefato (teclado virtual);
1-D4 – descrever utilização de artefato (modelos táteis);
1-D5 – investigar processo de ensino e de aprendizagem; compreender processo de
relação entre PcD e tecnologia assistiva; identificar quais elementos são considerados na
construção de tecnologia assistiva; analisar espaço virtual dos jogos;
1-D6 – planejar, intervir e avaliar em sala para uso de artefato;
1-D7 – desenvolver artefato;
1-D8 – mapear o movimento em direção à educação inclusiva em uma localidade
determinada; identificar e analisar contribuições de artefato no processo; identificar práticas
de uso de artefato; e
1-D9 – analisar a acessibilidade de leitura com uso de artefato.
Esta é a categoria que reúne o maior número de pesquisas do corpus, sendo assim a
mais abrangente. Nela, foram incluídos todos os estudos que se ocupam do estudo de um
artefato. Este estudo pode ser tanto o estudo do material em si, tal como uma proposta de
desenvolvimento de determinado equipamento ou software, como também o estudo do uso do
artefato, seja este de desenvolvimento próprio ou disponível no comércio, em um contexto,
seu uso e seus efeitos e resultados no uso. Estudos que se ocupam da mesma temática, porém,
que enfatizam a prática docente, foram incluídos nesta outra categoria.
Da análise das terminologias usadas nas pesquisas agrupadas nesta categoria, o termo
“ferramenta” aparece cinco vezes nos 13 estudos. Também usa-se a terminologia “solução
tecnológica” e “resolução”. Também é recorrente a constatação de que o artefato “pode
resolver” alguma questão, mas que, em muitos casos, falta algo. O estudo 1-T2, por exemplo,
conclui que “existe necessidade de melhorias no aplicativo e sugere-se o uso” do artefato no
auxílio à alfabetização. O estudo 1-T4 conclui que “o que predomina é um acolhimento
escolar dos alunos na escola […], sem que haja a devida atenção aos princípios de
customização, mobilidade e conectividade”. Não fica clara a relação entre os elementos
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citados, porém, é possível concluir que há algo que deva ser feito para se alcançar alguma
eficiência.
Ao tratar de processos de intervenção na prescrição e no treinamento do uso de
determinado artefato e constatar que a introdução de ajustes “de forma gradativa, com um
mínimo possível de modificação do design [do artefato], pode melhorar a funcionalidade na
paralisia cerebral”, o estudo 1-D1 conclui genericamente que “este indício favorece condutas
no uso da tecnologia para garantir a oportunidade de acesso ao currículo pelo aluno com
deficiência”.
O estudo 1-D2 analisou o uso de tecnologia assistiva, sem especificar entretanto de
que artefato se trata, de forma otimista, apontou para o fato de que o emprego de tecnologia
assistiva ajudava a resolver problemas e contribuiu pra “uma maior dinâmica na sala de aula e
aprendizado para todos os alunos”, sem contudo detalhar de que dinâmica se trata e de que
forma se avaliou ou mensurou o incremento de aprendizado por todos os alunos. Mais
adiante, encerrando a conclusão o estudo aponta genericamente que “o estudo mostrou a
contribuição na resolução de problemas acerca do processo de escolarização do aluno com
paralisia cerebral a partir da implementação e avaliação de recursos de tecnologia assistiva
por meio do desenho universal, proporcionando independência e autonomia no aprendizado
dos conteúdos escolares”. Embora este estudo não aponte de que artefato tecnológico se trate,
apenas avaliou a propriedade de se introduzir a tecnologia em sala, concluindo pelos aspectos
positivos de tal providência, optamos por inserir o estudo nesta categoria.
O estudo 1-D3 estudou o desenvolvimento de determinado artefato tecnológico e
concluiu que “o potencial de desenvolvimento tecnológico para aproveitamento dos mais
diversos potenciais humanos foi observado nesta validação”, avaliando a utilização do
artefato considerado de forma muito positiva. Mais adiante, conclui-se que “de forma geral,
os dados mostram que o [artefato] pode atender a necessidade de escrita dos participantes em
suas expectativas, sendo funcional, usável e acessível”. O estudo conclui que “as
considerações convidam para a reflexão do potencial humano, da força da vida em seus
anseios e aspirações, e do quão provisório e imprevisível pode ser o termo impossível”.
A dissertação 1-D4 foi focada no estudo de um artefato específico, em uma disciplina
específica, com uma estudante cega. O estudo nada concluiu sobre o artefato, porém, analisou
a situação social da estudante, afirmando que as dificuldades “são mais de ordem social do
que biológica”. Atribui este fato à circunstância de que a família da estudante não estaria
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dando continuidade às ações empreendidas na sala de recursos, o que retardaria o alcance da
autonomia por parte da cega e a colocaria “em desvantagem perante a sociedade”. A análise
conclusiva do estudo também aponta que “a escola comum, na qual a estudante cega estudava
[...] não é integrativa e nem inclusiva, ela está nesse entre meio, porém, é complexa e
paradoxal, mas também não é excludente”.
As conclusões da pesquisa 1-D4 apresentam uma discrepância em relação às outras
pesquisas da categoria por terem sido voltadas para a situação social da aluna sujeito da
pesquisa. As demais pesquisas da categoria concluem sobre artefatos e a pesquisa aqui em
apreciação, embora tenha formulado o objetivo de estudar um artefato, conclui pela qualidade
das condições existenciais e de inclusão oferecidas à estudante e também avalia a escola,
concluindo que ela não exclui, mas também não inclui.
O estudo 1-D5 investigou “o processo de ensino e aprendizagem de pessoas com o
transtorno do espectro autista”. A proposta do estudo enuncia ainda outros interesses de
estudo: (a) buscar compreender a relação das pessoas autistas com a tecnologia; (b) quais
elementos são considerados na construção de jogos digitais educativos; e (c) analisar se o
espaço virtual do jogo favorece a aprendizagem, utilizando outra relação com o espaço-tempo
e o lúdico. O estudo constatou que os jogos favorecem a aprendizagem de crianças com o
transtorno, porém, que “muitos aspectos foram suscitados e questionados, como por exemplo,
como as aprendizagens de pessoas com o transtorno são entendidas por aqueles que criam tais
ferramentas”. A conclusão do estudo questiona ainda “quais as metodologias de aprendizagem
são utilizadas por tais jogos” e qual “o papel do professor na construção dessas ferramentas e
o quanto o lúdico é mencionado por estudiosos, mas não definido nas abordagens”. O
fechamento do estudo é a afirmativa que “ainda restaram muitas questões” e que estas “levam
a refletir sobre a utilização dessas ferramentas com pessoas com o transtorno”.
O estudo 1-D6 se propôs a “planejar, intervir e avaliar recursos e estratégias” para o
uso de um artefato “em sala de aula comum, favorecendo a alunos com paralisia cerebral não
oralizados participarem da atividade pedagógica”. As conclusões do estudo enfatizam a
importância do planejamento na realização das atividades e para viabilizar as discussões entre
os profissionais envolvidos. Além disso, concluiu que a inserção do artefato nas atividades no
ambiente escolar “enriquece a atuação do aluno nas diferentes atividades pedagógicas e o
desenvolvimento da atenção e das habilidades expressivas e compreensivas no momento da
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atividade”. O estudo conclui ainda que são prementes “ações colaborativas no espaço escolar
e investimentos na formação do professor em relação à funcionalidade dos artefatos”.
No estudo 1-D7 a proposta era desenvolver um artefato para uso por pessoas com
deficiência motora. A proposta era também “compreender como ocorre o processo de inclusão
de um aluno com paralisia cerebral na escola mediado por um sistema de comunicação
alternativa”. A pesquisa conclui que “embora a paralisia cerebral evidencie alguns limites
motores, ao mesmo tempo, se percebe que é possível viabilizar a inclusão social,
principalmente quando se imbrica o uso de novas tecnologias com a inclusão”. Uma outra
conclusão do estudo é que a comunicação alternativa dá “voz às pessoas sem fala funcional
quando há mediação e partilha entre uma rede de pessoas (professores, familiares,
comunidade) e instituições que se disponibilizam a dar visibilidade à diversidade”.
O estudo 1-D8 estudou um artefato tecnológico “como um recurso de tecnologia
assistiva e comunicação alternativa nas atividades e nas interações dos estudantes com
deficiências no espaço escolar da rede municipal de ensino de” um município gaúcho. Foi
proposto ainda no estudo “analisar as práticas apresentadas pelos professores do atendimento
educacional especializado com alunos com paralisia cerebral em interação” com o artefato.
As conclusões do estudo mostram que o artefato é importante recurso, transformando
o computador em “eficaz recurso de educação e comunicação”. Ressalva para as dificuldades
na administração do recurso, considerando a complexidade do artefato e o tempo que sua
administração exige. De acordo com as conclusões do estudo, estes aspectos ensejam um bom
planejamento “para que os recursos utilizados possam servir como instrumentos mediadores
na cultura, no desenvolvimento e nas aprendizagens dos alunos, podendo, desse modo,
contribuir para que dificuldades relacionadas à educação na perspectiva da inclusão sejam
ultrapassadas”.
A pesquisa 1-D9 se propôs a analisar a acessibilidade de leitura de um artefato,
comparando este dispositivo a outros “para estudantes cegos e com baixa visão”. A primeira
conclusão não se relaciona à funcionalidade técnica do artefato em si, mas em falha de
distribuição deste pelo “Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que controla a
distribuição dos acervos [...] do Programa Nacional Biblioteca da Escola”. O estudo também
conclui pela “necessidade de formação dos professores e gestores para a utilização do artefato
e de outras tecnologias assistivas que sejam enviadas às unidades escolares, e que é urgente o
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reaparelhamento das salas de recursos para deficiente visual”. O estudo conclui que outros
formatos distintos daquele estudado na pesquisa oferecem melhores condições para os
deficientes visuais “devido à facilidade de utilização” e os deficientes visuais “querem ter o
direito garantido de escolher dentre as mais variadas soluções tecnológicas de leitura as que
são mais adequadas e pertinentes para cada situação”.
Todos os estudos apontam a existência de lacunas nas práticas e nas funcionalidades
quando da introdução de artefatos. Os estudos 1-D6 e 1-D9 apontam respectivamente para a
necessidade da “formação do professor em relação à funcionalidade dos artefatos” e para a
necessidade de “formação dos professores e gestores para a utilização do artefato e de outras
tecnologias assistivas que sejam enviadas às unidades escolares”.
6.2.1.1.2 Categoria “Prática docente”
Esta categoria está composta por uma tese de doutorado e por oito dissertações de
mestrado.
Tabela 6.17: Teses inseridas na categoria prática docente
Nº

Título

2-T1 Programa de alfabetização para alunos com

Ano
2016

paralisia cerebral Marília

Instituição

UF

Universidade Estadual Paulista SP
Júlio de Mesquita Filho (Marília)

Fonte: elaboração do autor com dados do Catálogo CAPES
Tabela 6.18: Dissertações inseridas na categoria prática docente
Nº

Título

Ano

Instituição

UF

2-D1 A Tecnologia Assistiva nas salas de

2014

Universidade Federal do Piauí

PI

2-D2 Tecnologia assistiva e perfil funcional dos

2015

Universidade Estadual Paulista SP
Júlio de Mesquita Filho (Marília)

2-D3 Tecnologia assistiva e práticas de letramento

2015

Universidade Federal de Goiás

GO

2-D4 O uso da tecnologia educacional e da

2017

Universidade Federal do Mato
Grosso do Sul

MS

2-D5 Tecnologia assistiva para alunos com baixa

2015

Universidade Federal do
Maranhão

MA

Atendimento Educacional Especializado –
AEE no município de Teresina - PI
alunos com deficiência física nas salas de
recursos multifuncionais

no atendimento educacional especializado

tecnologia assistiva na escolarização de
estudantes com deficiência no município de
CORUMBÁ (MS)
visão nas escolas estaduais de São Luís:
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utilização na classe comum e na sala de
recurso multifuncional

2-D6 Tecnologia assistiva na perspectiva das

2014

Universidade Federal de Goiás

GO

professoras de atendimento educacional
especializado no sudeste goiano

2-D7 Práticas Pedagógicas com o Plano Ceibal para 2013 Universidade Federal do Rio
a Inclusão Escolar: estudo de caso em escolas
do Uruguai

2-D8 Atividade docente e inclusão: as mediações

RS

Grande do Sul

2013

Universidade Federal de Alagoas AL

da consultoria colaborativa

Fonte: elaboração do autor com dados do Catálogo CAPES
Objetivos das pesquisas da categoria:
2-T1 – analisar efeitos de programa de alfabetização voltado para a prática
pedagógica;
2-D1 – investigar como artefatos são usados na sala de atendimento educacional
especializado;
2-D2 – investigar se, na visão dos professores, os artefatos disponíveis na sala de
atendimento educacional especializado são suficientes;
2-D3 – compreender como vem se caracterizando as concepções e práticas quanto à
tecnologia assistiva;
2-D4 – analisar o uso de tecnologia assistiva por professores em determinada
localidade;
2-D5 – investigar como a tecnologia assistiva está sendo utilizada;
2-D6 – compreender como a tecnologia assistiva tem sido usada por pessoal docente;
2-D7 – compreender potencialidades e limitações de práticas educativas; e
2-D8 – analisar a atividade de uma docente em um processo de consultoria.
A pesquisa 2-T1 se propôs a analisar os efeitos de um programa de alfabetização
voltado para a prática pedagógica do professor do atendimento educacional especializado em
relação aos avanços das hipóteses de escrita do aluno com paralisia cerebral. Embora a
proposta inicial fosse analisar uma prática pedagógica, o estudo aponta conclusões em relação
aos destinatários da prática docente, os alunos com paralisia cerebral. Conclui que estes
alunos “são capazes de avançar nas hipóteses de escrita e adquirir conhecimento sobre o
sistema de escrita alfabética, seguindo o que é proposto no currículo escolar, dentro de um
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contexto com práticas de leitura e escrita”. No final, o estudo conclui que “o ensino
sistematizado pode favorecer a aprendizagem da escrita pelo aluno com paralisia cerebral”,
subentendendo-se que tal ação sistematizada decorre da formação e da prática docente.
É recorrente o relato de dificuldades se, contudo, apontar de quais dificuldades se
trata. Também é recorrente o relato de dificuldades “ainda existentes”, de modo a se
subentender que estas dificuldades certamente desaparecerão. Contudo, não se esclarece se
esta superação se deve à fé no trabalho ou à fé na tecnologia ou à conjugação dos dois
elementos.
Todos os estudos denotam uma visão idealizada da tecnologia assistiva, sendo a
tecnologia de um modo geral situada acima de qualquer suspeita, porém, nunca resolvendo os
problemas apontados. A chave para o fracasso - ou, para usar um termo menos agressivo, da
baixa eficiência – no emprego das tecnologias está invariavelmente no despreparo dos
professores. Aponta-se que o caminho para que o atendimento, considerado via de regra
“inadequado”, seja eficiente e eficaz passa pela formação dos professores. A conclusão de que
o grupo docente possui “pouco conhecimento” sobre a tecnologia assistiva é recorrente. Esta
atribuição da baixa eficiência do emprego da tecnologia à ação dos professores de certo modo
responde a uma dúvida que foi expressa no parágrafo anterior: a tecnologia não é cogitada
como elemento responsável pela baixa eficiência das ações. A questão está na ação docente e
este problema será resolvido com uma melhor formação dos professores.
O estudo 2-D1 revela a fé na tecnologia ao constatar que a falta de conhecimento dos
professores os leva a empregar apenas a tecnologia assistiva de baixa complexidade. Postula
como remédio que é necessário difundir a tecnologia assistiva por meio da realização de
cursos de formação continuada. A respeito do trabalho dos docentes, aponta-se fatores
estressores, tais como “sobrecarga de atividades e ausência de acompanhamento familiar” (2D1) dos alunos PcD.
No estudo 2-D2 postula-se no acesso à tecnologia assistiva a garantia de direitos e a
equiparação de oportunidades, desconsiderando qualquer outro fator que não a tecnologia
como meio de inclusão escolar e social.
No estudo 2-D3 a proposta é investigar e analisar o uso de tecnologia educacional e
de tecnologia assistiva no contexto educacional de determinado município brasileiro. Em suas
conclusões, o estudo afirma genericamente que é preciso investir mais para superar
dificuldades, sem apontar de quais dificuldades se trata. O estudo aponta avanços na
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organização do município, porém, não aponta quais são e declara que são insuficientes os
recursos disponíveis para promover o atendimento a todos os estudantes, “com ou sem
deficiência”.
O estudo 2-D4 guarda similaridade com o estudo anterior, analisando um contexto
educativo municipal. A conclusão do estudo limita-se a informar que os profissionais do
contexto estudado não têm a necessária compreensão do conceito de tecnologia assistiva, sem
explicar, contudo de que deficit se trata, isto é, se este grupo de professores não saberia definir
tecnologia assistiva ou se a questão se encontra em nível operacional, impedindo um uso ou
um correto uso das tecnologias assistivas disponíveis. Informa-se ainda que o emprego da
“fonte ampliada” - um recurso ordinariamente à disposição de qualquer usuário de um editor
de texto – como recurso assistivo é o principal recurso utilizado para o trabalho com alunos de
baixa visão, sem, contudo, avaliar ou informar se se trata de uma prática correta ou então
avaliar que outro recurso seria mais aplicável à situação.
O estudo 2-D5 guarda similaridade com os dois anteriores no que se refere ao
ambiente que se pretende estudar, porém, amplia consideravelmente a área geográfica
abrangida. A área demarcada é a região sudeste de todo um estado. Nas conclusões, é
apontada uma lacuna na formação dos professores no que se refere ao uso da tecnologia
assistiva e o postulado apresentado é o de que a eliminação desta lacuna garantiria o bom
trabalho com os artefatos tecnológicos. O estudo conclui ainda, sem detalhar do que se trata,
que os espaços físicos existentes para o atendimento educacional especializado limitam a
eficiência das práticas pedagógicas.
A proposta do trabalho 2-D6 propõe-se a compreender as potencialidades e as
limitações das tecnologias nos processos de inclusão e identificar como as tecnologias
determinam o ritmo do trabalho docente. Uma outra meta do trabalho é identificar as
representações construídas por toda a clientela escolar sobre estas tecnologias. Esta pesquisa
foi desenvolvida no âmbito do Plano Ceibal28. A respeito das representações, o trabalho não
cita sob qual abordagem teórica tal estudo seria iluminado e os resultados também não
apresentam qualquer menção às representações. Da mesma forma que nos estudos anteriores,
28 “O Plano Ceibal foi criado no Uruguai em 2007 como um projeto para a inclusão social por meio da inclusão
digital. É uma iniciativa que se propôs prover cada estudante e cada professor das escolas públicas do país de
um computador portátil. Posteriormente se tornou uma política universal que alcançou todas as escolas
públicas primárias, de todos os outros níveis do ensino: o secundário, o técnico e a formação docente, entre
outros, e incorporou um sem-número de iniciativas vinculadas à formação, criação de conteúdos e inovação
tecnológica.” Fonte: Rivoir, Ana. O Plano Ceibal e suas perspectivas na educação uruguaia. Educação
Pública, Rio de Janeiro, 2014. Disponível em
<http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/educacao/0421.html>. Acesso em 02/12/2019.
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o protagonismo da tecnologia não é questionado, restando aos professores a responsabilidade
pelo despreparo em lidar com a tecnologia e as situações advindas de sua introdução e de seu
emprego. A crítica que se faz aos computadores é a de que estes não permitem adaptações
necessárias, porém, sem avaliar o que possa ter causado esta situação. Na avaliação do estudo,
a consequência foi a evasão de alunos PcD da escola regular para a escola especial. Em
relação à tecnologia, as conclusões do estudo denotam uma crença firme de que a tecnologia
com certeza proverá grandes progressos de aprendizagem, na inclusão social, na comunicação
e na autonomia ao público PcD, mas que isso não se dá por si só, sendo necessária ampla
participação de toda a clientela da escola.
O estudo 2-D7 propõe-se a analisar a atividade docente de uma professora em um
processo de consultoria colaborativa na inclusão escolar de um aluno com paralisia cerebral.
As conclusões apontam as significações construídas pela professora e detêm-se no estilo de
trabalho da professora, que seria mediada pelo seu gênero profissional. O estudo refere-se
ainda ao fato de que a professora identifica dificuldades no seu trabalho e que estes são
avaliados por ela como desafios a serem vencidos. Por fim, conclui-se que todo o processo de
consultoria colaborativa agiu sobre a zona de desenvolvimento proximal da professora. Sobre
o processo de inclusão do aluno o estudo não apresenta qualquer conclusão.
Os resultados dos trabalhos inseridos nesta categoria chamam a atenção pelo fato de
que, ao mesmo tempo em que se acredita que a tecnologia resolve de fato os problemas – sem,
porém, nunca resolver – as soluções não aparecem porque via de regra o pessoal docente não
está preparado para trabalhar com a tecnologia. Neste sentido, tecnologia aparece como
sinônimo de inclusão, algumas vezes também chamada de inclusão social, que não ocorre
simplesmente porque os professores não foram formados para trabalhar com ela.
6.2.1.1.3 Categoria “Políticas públicas”
Nesta categoria estão inseridas duas teses de doutorado e cinco dissertações de
mestrado.
Tabela 6.19: Teses inseridas na categoria políticas públicas
Nº

Título

Ano

Instituição

UF

3-T1 Políticas públicas e a visibilidade da pessoa com 2014
deficiência: estudo de caso do Projeto Curupira

Universidade Federal do
Amazonas

AM

3-T2 O direito à educação e a igualdade de

Universidade Federal de
Minas Gerais

MG

oportunidades na universidade: percursos de
estudantes com deficiências no ensino superior a

2015
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distância no Brasil e na Espanha

Fonte: elaboração do autor com dados do Catálogo CAPES
Tabela 6.20: Dissertações inseridas na categoria políticas públicas
Nº

Título

Ano

Instituição

UF

2-D1 A Tecnologia Assistiva nas salas de Atendimento 2014 Universidade Federal do Piauí PI
Educacional Especializado – AEE no município
de Teresina - PI

2-D2 Tecnologia assistiva e perfil funcional dos

2015

Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita
Filho (Marília)

2-D3 Tecnologia assistiva e práticas de letramento no

2015

Universidade Federal de Goiás GO

alunos com deficiência física nas salas de
recursos multifuncionais

SP

atendimento educacional especializado

2-D4 O uso da tecnologia educacional e da tecnologia 2017 Universidade Federal do Mato MS
assistiva na escolarização de estudantes com
deficiência no município de CORUMBÁ (MS)

Grosso do Sul

2-D5 Tecnologia assistiva para alunos com baixa

2015

Universidade Federal do
Maranhão

2-D6 Tecnologia assistiva na perspectiva das

2014

Universidade Federal de Goiás GO

visão nas escolas estaduais de São Luís:
utilização na classe comum e na sala de recurso
multifuncional

MA

professoras de atendimento educacional
especializado no sudeste goiano

2-D7 Práticas Pedagógicas com o Plano Ceibal para a 2013 Universidade Federal do Rio

RS

2-D8 Atividade docente e inclusão: as mediações da

AL

Inclusão Escolar: estudo de caso em escolas do
Uruguai

Grande do Sul

2013

consultoria colaborativa

Universidade Federal de
Alagoas

Fonte: elaboração do autor com dados do Catálogo CAPES
Objetivos das pesquisas da categoria:
3-T1 – analisar a importância de políticas públicas;
3-T2 – compreender como a educação a distância pode contribuir para a inclusão de
jovens e adultos PcD;
3-D1 – analisar a implantação de artefato em escola pública e se a política pública
cumpre seus propósitos, na opinião dos docentes;
3-D2 – analisar o processo de implantação de políticas públicas em determinado
município;
3-D3 – analisar políticas públicas de educação inclusiva;
3-D4 – analisar como está ocorrendo a inclusão de PcD nas escolas públicas
municipais e estaduais em determinada capital; e

132
3-D5 – analisar as propostas sobre educação inclusiva em conferências nacionais
sobre PcD.
As pesquisas inseridas nesta categoria propuseram a análise de políticas públicas de
diversos níveis e de diversas dimensões. Nenhum trabalho concluiu sobre a respectiva política
pública analisada e da mesma forma nada foi proposto em termos de desenvolvimento de
políticas públicas.
A tese 3-T1 se propôs a analisar a importância das políticas públicas na promoção da
visibilidade social da PcD. A conclusão apresentada é genérica e informa que os números que
coletou demonstram a grande relevância deles para a promoção da visibilidade da PcD. A
conclusão ressaltou também avanços na formação de professores e na produção de trabalhos
científicos, informando que um determinado projeto adota uma visão afastada da caritativa e
médica, sem, porém, informar que outro paradigma este projeto contempla. Por fim, conclui
que “se o ambiente não é deficiente, e possui acessibilidade, então todos podem ir e vir
plenamente”, denotando que o conceito de inclusão que se adota é tão somente ter um
“ambiente não deficiente”, um ambiente que “possui acessibilidade”.
O estudo 3-T2 analisa a contribuição da educação a distância para a inclusão de PcD
no ensino de nível superior. Nas conclusões, constata-se que a educação a distância por si só
não é uma “ferramenta” de “redistribuição e de justiça social”, porém, que pode funcionar
como facilitador nos processos de inclusão. Compara-se o sistema espanhol de inclusão,
reputado como consolidado, com o brasileiro, no qual há uma discrepância entre discurso e
prática. A solução apontada é a criação de uma sinergia entre as políticas públicas e os centros
de formação de professores.
O estudo 3-D1 se propôs a avaliar a implementação e o funcionamento do programa
Mecdaisy nas salas de recursos de um município brasileiro. E analisar se o uso do programa
vem cumprindo seus propósitos na opinião dos professores envolvidos nesta inserção.
Convém esclarecer que, partindo-se deste objetivo, o trabalho deveria ter sido incluído na
categoria 1 desta pesquisa. “estudo de artefato tecnológico”, porém, uma análise mais
aproximada revelou que a introdução do dispositivo informático naquela rede municipal fazia
parte de uma política pública e sob esta perspectiva a questão foi tratada na pesquisa. A
conclusão do trabalho é genérica e informa que uma reflexão sobre a introdução de
tecnologia, sobre a continuidade de políticas públicas. Destaca a necessidade de proficiência
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tecnológica por parte dos profissionais envolvidos e que os recursos tecnológicos podem
servir de suporte para inúmeras atividades para as pessoas adentrarem ao mundo letrado.
A pesquisa 3-D2 avaliou o processo de implementação de políticas públicas em um
município brasileiro, tendo como ambiente de pesquisa uma escola daquele município e
considerando vários aspectos do processo estudado. As conclusões dão conta que, apesar da
diversidade de classes existente no município, houve avanços nas políticas públicas
envolvendo os processos de inclusão, sem detalhar de quais avanços se trata. O trabalho lista
apenas que o apoio aos professores nos desafios do cotidiano é ponto fundamental no
processo. Outras considerações de caráter genérico são apresentadas, tais como o
enfrentamento ao preconceito como prerrogativa, o acesso e permanência do estudante PcD
na escola e a possibilidade de ocorrência de educação inclusiva pelo engajamento e atuação
dos professores. Destaca-se ainda a educação inclusiva como fator de desenvolvimento
humano e social. A convivência do conjunto dos alunos seria elemento de combate à
segregação. Por fim, informa-se nas conclusões que a educação inclusiva não é vivida na
plenitude, mas que é almejada por todos os participantes do estudo.
O trabalho 3-D3 apresenta uma proposta de “promover ações com os atores
envolvidos”, não detalhando de que ações se trata e também não descrevendo e designando
quem são os atores. As conclusões são genéricas e dão conta de que a educação inclusiva é
“um desafio” e que este desafio “não é vivido na plenitude”. A educação inclusiva é avaliada
como um bem a ser almejado e alcançado por todos. Há também a conclusão de um trabalho
que afirma apresentar “uma reflexão”, sem, contudo, formular esta reflexão e/ou apresentar
seus resultados.
O estudo 3D-4 propõe o estudo de como está ocorrendo o processo de inclusão no
ensino regular das escolas públicas de um município brasileiro. O estudo lista dificuldades e
deficiências e aponta soluções. Dentre as dificuldades estão a falta de materiais e de recursos
adaptados, número elevado de alunos por classe e a falta de formação adequada dos
professores. Os desafios seriam a efetivação da inclusão, a conscientização de todos, a
formação dos professores e a falta de articulação entre as redes públicas de ensino. As
soluções apontadas são a reestruturação curricular, a formação dos professores, a aquisição de
meios tecnológicos e a articulação entre os entes públicos envolvidos. Também neste estudo a
tecnologia tem seu protagonismo garantido, sendo a organização das escolas e a ação docente
as responsáveis pela baixa efetividade da inclusão.
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O estudo 3-D5 analisa as propostas de educação nas conferências nacionais da
pessoa com deficiência dos anos de 2006, 2008 e de 2012. O estudo conclui genericamente
que as conferências analisadas demandam componentes curriculares desde a educação básica
até o ensino profissionalizante e superior e que a educação inclusiva é um destaque no total
das deliberações das conferências, sendo destaque a dificuldade de se implementar uma
política efetiva em um país de dimensões como o Brasil.
De um modo geral é perceptível que os trabalhos demonstram um certo desprezo
pelos passos mais modestos e deixam entrever que se esperaria que as soluções fossem
definitivas.
A inclusão permanece como um ideal nunca alcançado.

6.2.1.1.4 Categoria “Formação de professores/formação continuada”
Esta categoria é composta por quatro teses de doutorado e por duas dissertações de
mestrado.
Tabela 6.21: Teses inseridas na categoria formação de professores/formação continuada
Nº

Título

4-T1 Formação de professores de educação física

Ano
2015

para inclusão educacional usando tecnologia
assistiva

Instituição

UF

Universidade Estadual Paulista SP
Júlio de Mesquita Filho
(Marília)

4-T2 Formação continuada do professor de educação 2015 Universidade Estadual Paulista SP
física em tecnologia assistiva visando a
inclusão

Júlio de Mesquita Filho
(Marília)

4-T3 Formação continuada em serviço para

2016

Universidade Estadual Paulista SP
Júlio de Mesquita Filho
(Marília)

4-T4 Tecnologia assistiva e computacional:

2015

Universidade Federal do
Espírito Santo

professores da educação infantil sobre o brincar

contribuições para o atendimento educacional
especializado e desafios na formação de
professores

ES

Fonte: elaboração do autor com dados do Catálogo CAPES
Tabela 6.22: Dissertações inseridas na categoria formação de professores/formação continuada
Nº

Título

4-D1 Formação de professores atuantes em salas de
recursos: identificação e uso de tecnologia

Ano
2017

Instituição
Universidade Federal de São
Carlos

UF
SP
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assistiva

4-D2 Formação de professores e saberes docentes:

2015

Universidade Tiradentes

SE

limites e possibilidades do atendimento
educacional especializado no centro de
referência de educação de jovens e adultos
Prof. Severino Uchoa (2014)

Fonte: elaboração do autor com dados do Catálogo CAPES
Objetivos das pesquisas da categoria:
4-T1 – planejar, aplicar e avaliar um programa de formação continuada de
professores;
4-T2 – planejar, aplicar e avaliar um programa de formação continuada de
professores de educação física;
4-T3 – elaborar um programa de formação continuada em serviço;
4-T4 – analisar como ocorreu a formação docente relacionada com a tecnologia
computacional no atendimento educacional especializado;
4-D1 – verificar a formação dos professores da sala de recursos para o uso de
tecnologia assistiva;
4-D2 – descrever o espaço real ocupado pelo professor no atendimento educacional
especializado com destaque para a formação inicial.
Os trabalhos inseridos nesta categoria guardam uma similaridade com os trabalhos da
categoria 2, prática docente. Em ambas as categorias, a análise dos resultados das pesquisas
está centrada no relato de dificuldades no trabalho com educação inclusiva e no emprego de
tecnologia assistiva. A gênese destas dificuldades também é semelhante à apontada naquela
categoria: a formação dos professores, na qual o contato com as duas temáticas é considerado
insuficiente.
Em nenhum trabalho há um questionamento sobre a validade das teorizações e das
práticas envolvendo educação inclusiva e tecnologia assistiva. A problematização, neste
sentido, é inexistente, denotando uma fé inabalável de que as proposições a respeito dos temas
são o caminho correto e não há a necessidade de se pensar em alternativas. Revela-se nesta
postura também uma crença prometeica em relação à tecnologia. A maioria dos trabalhos
percebe teoria e prática como dissociadas. Todos os trabalhos apresentam soluções para aquilo
que apontam ser crítico e problemático. Via de regra, estas soluções apontam para o contexto
de trabalho, a integração entre teoria e prática.
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A pesquisa 4-T1 propõe aplicar e avaliar um programa de formação continuada para
professores. Em suas conclusões, afirma-se que no estudo verificou-se que as aulas de
formação propiciaram conhecimentos teóricos e práticos relacionados aos temas abordados. A
pesquisa considerou a ação exitosa, tendo em vista que os professores envolvidos passaram a
usar corretamente estratégias e recursos adaptados às necessidades específicas dos alunos
PcD. É possível concluir que o uso adequado de estratégias e de recursos, nesta pesquisa, é
sinônimo de inclusão.
O estudo 4-T2, da mesma forma que o anterior, propõe-se a planejar, avaliar e a
aplicar um programa de formação continuada para professores de alunos PcD e autistas. O
estudo não apresenta os resultados do programa, apenas elenca genericamente elementos que
são primordiais para promover a inclusão. São eles: consideração do contexto de trabalho e
demandas dos professores, desenvolvimento de trabalho colaborativo, promoção da reflexão
sobre as próprias práticas, exercício de planejamento das próprias aulas e a posse da
tecnologia assistiva para dar suporte ao fator humano.
O estudo 4-T3 guarda similaridades com os dois estudos anteriores, propondo-se a
elaborar um programa de formação continuada para professores que trabalhem com educação
especial (sic). Nas conclusões, o estudo aponta que a formação continuada deve ocorrer em
cinco etapas: conhecimento da demanda dos professores, identificação das necessidades do
público-alvo, atuação juntamente com o professor nas dificuldades deste em sala de aula,
elaboração de planejamento pedagógico individualizado partindo-se das competências da
criança e construção de estratégias planejadas para facilitar o processo de ensino e de
aprendizagem.
O estudo 4-T4 se propõe analisar como se deu a formação de professores para o
trabalho com tecnologia computacional no atendimento educacional especializado. A
conclusão é a de que a formação dos profissionais docentes é deficiente neste aspecto,
gerando insegurança neste grupo e resultando em uma ação de baixa eficácia e eficiência.
Partindo da premissa de que os recursos computacionais certamente serão mediadores
adequados no processo, a solução apontada é investir na formação destes profissionais na
competência específica de trabalhar com os recursos computacionais.
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Os objetivos do estudo 4-D1 são verificar a formação de professores das salas de
recursos para o uso de tecnologia assistiva e verificar como estão utilizando estes recursos. O
estudo informa que “muitos” professores informaram que tiveram acesso a conteúdos sobre
tecnologia assistiva em sua formação e “alguns” relataram que não tiveram este contato. O
estudo conclui que em função da falta deste contato há um prejuízo na formação e
consequentemente na utilização dos recursos. O estudo conclui ainda que muitos recursos são
repetidos na sala de atendimento e outros são esquecidos e não utilizados pelos professores.
Também neste estudo o protagonismo da tecnologia não é questionado, cabendo aos
professores as falhas na utilização dos recursos.
O estudo 4-D2 objetiva descrever o espaço real da sala multifuncional, destacando-se
a formação inicial e continuada dos professores e também refletir sobre uma pedagogia
efetivamente inclusiva. Em suas conclusões, embora o estudo não o aponte de forma
inequívoca, considera-se que a educação inclusiva não ocorre de forma efetiva. Aponta-se a
“necessidade de complementaridade dos saberes docentes e discentes”. Ainda sugerindo que
algo não vai bem, o estudo conclui que os sujeitos da pesquisa, ao serem informados dos seus
resultados, “possam, no ciclo de ação – reflexão – ação considerá-lo como subsídio na
contínua reconstrução de sua prática pedagógica, com visibilidade inclusiva”.
6.2.1.1.5 Categoria “Infraestrutura”
Nesta categoria estão inseridas duas teses de doutorado e sete dissertações de
mestrado.
Tabela 6.23: Teses inseridas na categoria infraestrutura
Nº

Título

5-T1 Acessibilidade no ensino superior: instrumento
para avaliação, satisfação dos alunos com
deficiência e percepção de coordenadores de
cursos

Ano

Instituição

2014

Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita
Filho (Marília)

5-T2 Movimentos inclusivos à participação de surdos na 2016 Universidade Federal do
educação a distância: um estudo de caso no curso
de Formação Continuada em Tecnologias da
Informação e Comunicação Acessíveis

Fonte: elaboração do autor com dados do Catálogo CAPES

Rio Grande do Sul

UF
SP

RS
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Tabela 6.24: Dissertações inseridas na categoria infraestrutura
Nº

Título

Ano

Instituição

UF

5-D1 Boas práticas de acessibilidade na Educação

2017

Universidade Federal de
Juiz de Fora

MG

5-D2 Biblioteca Virtual de Soluções Assistivas:

2015

Universidade Federal do
Rio Grande do Sul

RS

5-D3 A tecnologia assistiva na inclusão laboral: o que

2016

Universidade do Estado do RJ
Rio de Janeiro

Superior: Tecnologia assistiva e desenho universal
Educação e Trabalho
dizem as pesquisas

5-D4 Análise da inclusão das crianças cegas na educação 2016
regular: um olhar para a tecnologia assistiva

Universidade do Vale do
Itajaí

SC

5-D5 Tecnologia Assistiva: analisando espaços de

Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita
Filho (Araraquara)

SP

2014

acessibilidade às pessoas com deficiência visual
em universidades públicas

5-D6 O processo da inclusão de pessoas com deficiência 2016 Universidade Estadual de

PR

5-D7 A acessibilidade do sujeito surdo e as tecnologias

RS

visual na educação superior a distância no Brasil

Maringá

2018

assistivas no ensino superior: regulamentação e
perspectivas

Universidade Regional
Integrada do Alto Uruguai
e das Missões

Fonte: elaboração do autor com dados do Catálogo CAPES
Objetivos das pesquisas da categoria:
5-T1 – elaborar protocolo para avaliar acessibilidade;
5-T2 – identificar estruturas de apoio a surdos;
5-D1 – apontar propostas de boas práticas com o intuito de trabalhar na formação e
no engajamento de graduandos;
5-D2 – analisar necessidades informacionais de gestores nos processos de formação
para construção de uma biblioteca virtual de soluções assistivas;
5-D3 – investigar propostas de presença de tecnologia assistiva na inclusão laboral;
5-D4 – caracterizar obstáculos vivenciados por PcD de sete a 14 anos em escolas
públicas;
5-D5 – descrever e analisar características físicas de ambientes; e
5-D6 – verificar como a educação a distância vem sendo tratada para a inclusão de
estudantes PcD; e
5-D7 – analisar como vem sendo regulada a acessibilidade de PcD no ensino
superior.
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A pesquisa 5-T1 propõe-se a “elaborar um protocolo para avaliar a acessibilidade no
ensino superior e a analisar as condições de acessibilidade em sete faculdades de uma
instituição pública de ensino superior do estado de São Paulo”. Em seus resultados, a pesquisa
aponta que coordenadores entrevistados estabeleceram boa convivência com os alunos com
deficiência. A pesquisa conclui também que estes profissionais carecem de preparo e de
formação específica para o trabalho com PcD. Sem especificar, o estudo informa que estes
profissionais praticaram ações que influenciaram mais na permanência dos alunos PcD do que
em seu acesso à instituição de ensino superior pesquisada.
O estudo 5-T2 teve como objetivo “identificar estruturas de apoio acerca da
participação de alunos surdos em um curso, evidenciando metodologias que possam qualificar
a participação destes alunos em tal modalidade de educação”. O estudo conclui que grande
parte dos problemas enfrentados pelos alunos surdos refere-se ao acesso às informações. O
problema estaria em que a primeira língua, a língua natural destes alunos, é a língua brasileira
de sinais (Libras), sendo a língua portuguesa a sua segunda língua. A conclusão do estudo é
que a pesquisa busca contribuir para que estes alunos possam usufruir com qualidade da
educação a distância. O estudo informa ainda apontar as mediações realizadas por
professores/tutores, instrumentos e signos, como fundamentais para tal processo.
A pesquisa 5-D1 teve como objetivo “apontar propostas de boas práticas de
acessibilidade, tendo como base a tecnologia assistiva e o desenho universal, na tentativa de
traçar um suporte para o docente trabalhar na formação e no engajamento de discentes no
cenário de uma universidade contemporânea”. Em suas conclusões, o estudo aponta que os
resultados da pesquisa “poderão contribuir para a identificação de possíveis soluções para
problemas considerados urgentes por pessoas que atuam nessa área. Este estudo não tem,
portanto, como propósito, o fornecimento de respostas definitivas a um problema”.
O estudo 5-D2 objetivou “analisar as necessidades informacionais dos gestores de
empresas nos processos de formação necessários para atender aos processos de inclusão, com
a finalidade de fornecer subsídios para a construção da SolAssist – Biblioteca Virtual de
Soluções Assistivas”. O estudo concluiu pela pouca presença de tecnologia assistiva,
adaptações e soluções na realidade das empresas visitadas. Atribui este fato ao
desconhecimento a este respeito. Embora esta informação não conste dos objetivos, nas
conclusões o estudo informa ainda que construiu uma plataforma colaborativa e expressa a
esperança de que esta se torne um instrumento para consulta acessível e prático para os
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gestores buscarem informações e que auxilie de forma efetiva nos processos de inclusão
laboral das pessoas com deficiência.
A pesquisa 5-D3 objetivou “investigar, a partir de uma revisão bibliográfica, a
presença da tecnologia assistiva em propostas de inclusão laboral”. Nas suas conclusões, a
pesquisa indicou a baixa incidência de publicações científicas que relatem práticas efetivas e
discutam propostas para ampliar a tecnologia assistiva no ambiente de trabalho.
A pesquisa 5-D4 teve como objetivo “caracterizar os principais obstáculos
vivenciados por alunos cegos de sete a 14 anos no processo de inclusão em seis escolas da
rede municipal de ensino de duas cidades, de forma a identificar e mapear quais tecnologias
assistivas podem ser utilizadas em benefício dos sujeitos”. O estudo detectou como obstáculos
“entender conceitos abstratos (cores), a forma de utilização da máquina de escrever Braille,
materiais sem adaptação ou transcrição”. O estudo identificou a existência de “todo um
conjunto de políticas e dispositivos que são pensados em favorecer o processo de inclusão”,
mas apesar deste conjunto de falhas, tais como “a incorreta aplicação de políticas públicas de
inclusão, falhas na gestão de recursos inclusivos, falta de capacitação docente e a falta de
disponibilidade de aceitar desafios”. O estudo conclui que “os professores anseiam por
capacitação para melhor atender os alunos [PcD]” e que “as tecnologias podem auxiliar a
reduzir as barreiras, porém precisam estar acessíveis e ser utilizadas de forma coerente e
corretas”. A recorrente fé na tecnologia sem questionamentos a este respeito e o deslocamento
da responsabilidade dos profissionais envolvidos apresenta-se também nesta pesquisa.
O estudo 5-D5 teve como objetivo “descrever e analisar as características físicas dos
ambientes, as adequações arquitetônicas, os produtos de tecnologia assistiva disponibilizados
às pessoas com deficiência visual, cegueira e baixa visão, que caracterizam os espaços de
acessibilidade das universidades públicas do estado de São Paulo”. O estudo conclui que “foi
possível elencar uma ordem sistemática dos recursos que equipam esses espaços estudados
que, com o uso adequado e explorando todas as possibilidades de configuração”.ainda como
conclusão, postula-se que “essas tecnologias representam um suporte assistivo técnico
completo para acessibilidade, de acordo com uma amostra que pode contribuir para se tornar
um modelo que responda às demandas específicas exigidas, quando das construções técnicas
desses ambientes assistivos”. Neste estudo não se aponta as deficiências no uso de tecnologia,
porém, o otimismo em relação às soluções é o mesmo dos outros trabalhos.
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O estudo 5-D6 pretendeu “verificar como a educação a distância vem sendo tratada
para a inclusão dos estudantes com deficiência visual nos mais diversos cursos ofertados
nessa modalidade, principalmente no ensino superior”. Concluiu-se que a educação a
distância “contribui com a inclusão das pessoas com deficiência visual em decorrência do uso
das tecnologias digitais de informação e comunicação e da tecnologia assistiva”. O estudo
aponta que “sua maior fragilidade reside na questão da acessibilidade, que necessita ser
considerada no momento da estruturação do curso e do ambiente virtual de aprendizagem,
cujos principais desafios estão relacionados ao papel do professor”. Tecnologia é solução.
Vigie-se o professor.
A pesquisa 5-D7 teve como proposta “analisar como vem sendo regulamentada a
acessibilidade do sujeito surdo através (sic) de tecnologia assistiva no ensino superior e quais
dessas podem diminuir as barreiras comunicacionais entre ouvintes e surdos”. Em suas
conclusões, o estudo considerou que “as tecnologias assistivas são instrumentos capazes de
facilitar a comunicação entre os sujeitos”. Para que “para haver uma inclusão verdadeira dos
sujeitos surdos, precisamos romper as barreiras físicas, metodológicas e atitudinais, visando
uma IES com um desenho universal na qual todos sintam-se cidadãos com os mesmos direitos
para expressarem-se e terem acesso à construção do conhecimento profissional e pessoal”.
Tecnologia a mil. Professor deve ser treinado e vigiado.
6.2.1.1.6 Categoria “Identidades”
Esta categoria está composta por duas teses de doutorado e por quatro dissertações de
mestrado.
Tabela 6.25: Teses inseridas na categoria identidades
Nº

Título

Ano

Instituição

UF

6-T1 Ações colaborativas em comunicação alternativa

2015

Universidade do Estado do
Rio de Janeiro

RJ

6-T2 As vivências de pessoas adultas com transtorno

2018

Universidade Federal de
Alagoas

AL

para crianças com deficiência no ensino infantil

do espectro autista na relação com a escolaridade
e concepções de mundo.

Fonte: elaboração do autor com dados do Catálogo CAPES
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Tabela 6.26: Dissertações inseridas na categoria identidades
Nº

Título

Ano

Instituição

UF

6-D1 Soluções assistivas: dialética dos processos de

2014

Universidade Federal do Rio
Grande do Sul

RS

6-D2 Surdocegos e os desafios nos processos

2018

Universidade Metodista de
São Paulo

SP

6-D3 Implante Coclear: discursos e processos de

2014

Universidade Federal do Rio
Grande do Sul

RS

6-D4 Tecnologias digitais em experiências de

2017

Universidade do Vale do
Itajaí

SC

relações entre pessoas com deficiência e
contextos laborais

socioeducativos: os mediadores e a tecnologia
assistiva
normalização dos sujeitos surdos

letramentos de jovem com deficiência intelectual
na escola inclusiva

Fonte: elaboração do autor com dados do Catálogo CAPES
Objetivos das pesquisas da categoria:
6-T1 – conhecer o perfil de crianças PcD; introduzir e analisar efeitos de introdução
de comunicação alternativa ampliada e de tecnologia assistiva
6-T2 – analisar vivências de pessoas adultas com transtorno do espectro autista com
relação à escolaridade e à visão de mundo;
6-D1 – identificar elementos que possam a dinâmica dos processos de apropriação
dos saberes; estabelecer pontos de conexão entre uso e ressignificação destes usos; identificar
como a utilização de recursos tecnológicos configura novas práticas e identidades;
6-D2 – evidenciar que ao longo da história muitos surdocegos foram marcados pelas
práticas de exclusão, reforçando a inacessibilidade aos espaços de conhecimento;
6-D3 – verificar como discursos sobre surdez, surdos e próteses auditivas se
apresentam em políticas de governo e orientam processos de normalização; e
6-D4 – analisar o processo de elaboração de conceitos por alunos PcD intelectual.
Os objetivos do estudo 6-T1 foram “conhecer o perfil das crianças com deficiência
física e seus educadores, no contexto da educação infantil em uma área administrativa da
Cidade do Rio de Janeiro”, “introduzir e analisar os efeitos do uso da comunicação alternativa
e ampliada e outros recursos de tecnologia assistiva com crianças com deficiência e
necessidades comunicativas complexas, por meio de programa de formação em serviço das
professoras desses alunos”. Em suas conclusões, o estudo aponta que
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a intervenção produziu efeitos positivos como aumento: da duração das
interações das crianças com professoras e colegas, das respostas das crianças
às solicitações dos professores e mediadores das possibilidades expressivas
das crianças com uso de diferentes modalidades de respostas; do
envolvimento das crianças nas atividades dirigidas; do aumento da interação
das crianças com colegas nas atividades livres. As representações simbólicas
foram usadas pelas crianças na maioria das suas iniciativas e respostas. A
formação continuada com treinamento em serviço possibilitou que
professores/ mediadores ampliassem ou iniciassem o uso de objetos e
imagens (fotografias, figuras e símbolos) na apresentação e condução das
atividades dirigidas, mas especialmente que entendessem as demandas
particulares destes alunos. Os dois estudos apontaram a necessidade da ação
colaborativa entre profissionais de saúde e educação favorecendo a entrada e
a permanência da criança com deficiência na educação infantil e corrobora a
necessidade de se iniciar o uso da comunicação alternativa e ampliada e da
tecnologia assistiva, em geral, tão logo haja a identificação das dificuldades
para que a criança possa se beneficiar da sua participação das atividades da
educação infantil.

Ressalte-se que este estudo foi inserido nesta categoria em função das conclusões
que apresenta, centradas na análise dos resultados.
O estudo 6-T2 teve por objetivo “analisar as vivências de pessoas adultas com
transtorno do espectro autista com relação à sua escolaridade e a visão de mundo”. Em suas
conclusões, o estudo aponta que “as vivências dos participantes com transtorno do espectro
autista, em seus espaços familiares, escolares e sociais, refletiram nas suas escolaridades e
concepções de mundo, com impactos no desenvolvimento, constituição, posição social e nas
suas apropriações e atividades no mundo”. Mais uma vez o “despreparo de profissionais para
a definição do diagnóstico precoce do transtorno e tratamentos” é apontado. Também o
“sistema escolar para lidar com eles em suas especificidades e da sociedade em aceitá-los e
incluí-los na vida social” é apontado no estudo. A “mobilização das mães para a inclusão
escolar e social e da escola como espaço de acolhimento, socialização e superação da
exclusão” são apontados como “seus alicerces de vida”. Por fim, o estudo conclui que “as
situações e os acontecimentos vivenciados influenciaram no desenvolvimento psicológico e
lhes foram orientadores em seus posicionamentos e nas suas características pessoais”. O
estudo avalia, portanto, que tecnicamente pouco se faz pela inclusão, tendo em vista o
despreparo dos profissionais de diferentes âmbitos, e que a inclusão ocorre de forma indireta,
promovida por grupos que não os profissionais de educação.
O estudo 6-D1 teve por objetivos “identificar elementos que possam explicitar a
dinâmica dos processos de apropriação dos saberes”, “estabelecer pontos de conexão entre o
uso e a ressignificação desses mesmos usos” e “identificar nos processos de interação como a
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utilização de recursos tecnológicos configura novas práticas e identidades”. O estudo conclui
que “foi possível perceber um profundo entrelaçamento” do que se entende como “elementos
indicadores da dialética existente entre cena, agente, ato, agência e propósito” este
entrelaçamento seria desencadeador de “novas e potentes relações na formação de
identidades”. O estudo também identificou “as empresas como agentes potencializadores (ou
não) de ambientes capazes de estabelecer as condições para o surgimento de soluções
assistivas”. A conclusão do estudo é a de que “os entraves sociais, barreiras e outras
limitações existentes nas vidas das pessoas com deficiência são, aparentemente, determinantes
na tomada de consciência para que os sujeitos com deficiência promovam um olhar crítico
sobre si mesmos e sobre o mundo que os rodeia”.
A dissertação 6-D2 teve por objetivo “evidenciar que ao longo da história, muitos
surdocegos foram marcados pelas práticas de exclusão social que reforçaram a
inacessibilidade aos espaços de conhecimento”. Na conclusão, afirma-se que “os resultados
evidenciam que é necessário um olhar aguçado sobre as necessidades e as possibilidades,
destacando a importância da construção do vínculo para um atendimento efetivo”. A
conclusão também constata que há uma “escassez de pesquisas na área da surdocegueira no
tocante a técnicas de guia-interpretação e utilização da comunicação social háptica”, e afirma
que “inicia-se aqui um estudo distinto abrindo fronteiras para futuras discussões, instigando
pesquisadores que venham a agregar a este campo de conhecimento”.
O estudo 6-D3 objetivou “verificar como os discursos sobre surdez, surdos e próteses
auditivas se apresentam em políticas do governo da atualidade e orientam processos de
normalização do sujeito surdo”. Nas conclusões, partiu-se da hipótese que “os discursos
produzem práticas”, e que se quer “mostrar como esses materiais contribuem para a condução
e normalização dos sujeitos surdos na contemporaneidade, construindo novas identidades
como resultado dos investimentos disciplinares e biopolíticos”. O estudo conclui que a
“criança implantada na escola comum” passa a conviver com um discurso que passa “a
circular como verdade, produzindo novos jeitos de ser e viver a condição da surdez, novas
identidades de crianças surdas implantadas”.
O estudo 6-D4 teve por objetivo “analisar o processo de elaboração de conceitos de
aluno com deficiência intelectual, a partir de atividades de letramentos digitais no
atendimento educacional especializado”. Conclui-se no estudo que “o acesso aos letramentos
digitais por meio de experiências e instrumentos mediadores de tecnologias digitais de
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informação e comunicação amplia a gama de apropriação de signos socialmente instituídos
por meio de diferentes leituras semióticas, em diferentes níveis de complexidade, o que
potencializa e qualifica o processo de elaboração conceitual do aluno com deficiência
intelectual”. A crença sem questionamentos na tecnologia fica mais uma vez evidente no
estudo.
Em todas as categorias constata-se que a inclusão deixa de ocorrer em função da
formação dos professores, que naquela oportunidade não tiveram contato com a tecnologia
assistiva e seu respectivo emprego.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa partiu da hipótese de que há uma quantidade considerável de trabalhos
acadêmicos no nível stricto sensu abordando tecnologia assistiva e educação inclusiva e que
seria viável e razoável analisar estes trabalhos por meio de uma revisão sistemática da
literatura. Uma pesquisa exploratória mostrou que esta premissa era verdadeira e assim a
pesquisa foi planejada e operacionalizada.
Para situar a pesquisa, foi procedida uma ampla revisão de literatura no intuito de
situar o leitor em relação aos eixos temáticos que a pesquisa envolve: a prática da revisão
sistemática de literatura, tecnologia, tecnologia assistiva e educação inclusiva.
A ideia inicial era analisar os trabalhos tomando por base tão somente os objetivos
dos trabalhos constantes do corpus, estas a serem pesquisados nos resumos das teses e das
dissertações. Entretanto, ao ser iniciada a leitura flutuante dos resumos dos trabalhos,
percebeu-se que seria necessária a análise dos resultados das pesquisas para que se pudesse
chegar a conclusões a respeito do conjunto de pesquisas. Da mesma forma a metodologia
empregada nas pesquisas mostrou-se relevante e estes dados foram também analisados por
esta pesquisa. Os objetivos são as boas intenções do pesquisador, porém, o legado principal
deixado por uma pesquisa encontra-se nas conclusões, de modo que um estudo que queira
analisar produção científica necessariamente analisará esta parte da pesquisa. Em alguns
trabalhos ocorre ainda que os objetivos, apesar de estarem redigidos com a necessária clareza,
não são alcançados na pesquisa. Isso nos levou a apreciar aquilo que se alegou ser a
metodologia empregada nas pesquisas. A preferência dos pesquisadores é a pesquisa
qualitativa. Esta da preferência não se deixa iluminar senão lançando-se mão de um exercício
intuitivo e especulativo, porém, que mereceria ser ampliado com a formulação de hipóteses a
respeito e a condução de pesquisas que elucidassem melhor a questão. A questão da
metodologia empregada nas pesquisas de mestrado e de doutorado é uma questão francamente
em aberto e que merece ser estudada, o que, porém, está muito afastado do escopo desta
pesquisa.
Na revisão sistemática de literatura, há a necessidade de se delimitar um lapso
temporal dentro do qual situam-se os escritos a serem analisados. As buscas na literatura
especializada mostraram que esta não se detém no assunto. Nas discussões no âmbito das
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salas de aula, entretanto, duas correntes a este respeito foram defendidas. Uma delas advoga
que é preciso estabelecer critérios justificáveis para a determinação do período, em
consonância coma rigidez que os procedimentos da revisão sistemática de literatura demanda.
Seria preciso algum evento, algum fato relevante para a partir disso construir-se uma
justificativa plausível. A outra corrente argumenta que a decisão pode ser tomada pelo
pesquisador sem esta rigorosa justificativa, bastando que o pesquisador revisor da literatura
mencione que lapso temporal elegeu, sem, contudo, necessitar justificar tal escolha com
argumentos que ultrapassem o da sua vontade, por exemplo.
Nesta pesquisa, não partimos de nenhum destes dois argumentos. Uma pesquisa
exploratória mostrou que no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, a Plataforma
Sucupira, há a íntegra dos trabalhos disponíveis somente a partir de 2012, constando para os
trabalhos anteriores a esta data a informação de que se trata de trabalho anterior à existência
da plataforma. Assim, o lapso temporal foi determinado em função deste dado.
A análise dos dados foi procedida em duas etapas. Na primeira, foi feita uma análise
quantitativa dos dados com o intuito de mostrar ao leitor dados sobre a data de produção,
localização geográfica e instituição patrocinadora da pesquisa. Dentre os resultados que mais
chamaram a atenção na análise quantitativa foi a concentração dos estudos no eixo Rio /São
Paulo – Região Sudeste -, em cujo âmbito foi produzido o dobro de trabalhos (26%) em
relação à região segundo colocada (Sul), na qual forma produzidos 13% do total de trabalhos.
Podemos supor que em qualquer localidade haja alguma pessoa que necessite de atenção
envolvendo a tecnologia assistiva e a educação inclusiva. Tomando por verdadeira esta
premissa, temos que as demandas decorrentes não são exclusividade de alguma região
específica. Diante desta constatação, conclui-se que são necessárias ações para estimular as
demais regiões do país a invistirem também em estudos acerca do assunto.
Antes da análise qualitativa dos dados, analisamos brevemente a metodologia e
constatamos que existe uma preferência absoluta pela metodologia qualitativa. Buscamos
compreender a questão e verificamos que uma das hipóteses mais prováveis é a de aquilo que
se convencionou chamar de positivismo científico sofre uma certa estigmatização, de modo
que pesquisas que eventualmente possam vir a ser adjetivadas desta maneira tendem a ser
evitadas. Com esta pesquisa é lícito concluir que há a necessidade de uma pesquisa mais
aprofundada no que se refere à metodologia científica. Conforme foi possível observar,
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problemas ocorrem quando da descrição da metodologia empregada na pesquisa, havendo
evidentes confusões a este respeito.
A análise qualitativa dos dados foi procedida de acordo com a metodologia de análise
de conteúdo preconizada por Bardin (2011), na qual o leitor, após múltiplas leituras
denominadas de flutuantes, organiza o material do corpus em categorias, de acordo com a
afinidade encontrada pelo pesquisador, observando ainda várias recomendações formuladas
por aquela autora.
Em relação ao que se poderia chamar de intenção das pesquisas realizadas, a maioria
delas parte da proposta de analisar determinado contexto e de oferecer solução a um problema
localizado e pontual. A consequência disso é que a validade externa, entendida aqui como é
explicada por Serapioni (2000, p. 188), “os resultados adquiridos são generalizáveis para o
conjunto da comunidade”, é fraca. O mesmo autor alerta que os estudos qualitativos, ao
mesmo tempo em que são fortes em validade interna, são débeis em termos de validade
externa, para mais adiante advertir sobre a importância de que os métodos qualitativos e
quantitativos possam contar com achados que permitam “garantir um razoável grau de validez
externa e interna. Dessa forma, é possível também formular políticas e programas de
intervenção concretos e adequados às particularidades de todos os setores sociais que se
pretende atingir” (SERAPIONI, 2000, p. 189).
Em vários estudos foi possível identificar uma falta de coerência entre os objetivos
propostos a serem alcançados na pesquisa e as conclusões a que se chegou. Isso ocorre em
especial nos casos em que a proposta é estudar um determinado ambiente, situação ou artefato
– e estes casos são numerosos -, sendo que quase que invariavelmente os objetivos estão
relacionados a identificar e reconhecer algum aspecto nestes ambientes e as conclusões
oferecem soluções que resolveriam determinada carência de prática ou de disponibilidade de
material naquele local ou situação. Incorre-se ainda no erro de generalizar as constatações e as
soluções daquele ambiente particular para a realidade escolar nacional. Sabe-se que quando se
estuda uma escola em particular, as constatações e conclusões aplica-se àquele ambiente do
qual o pesquisador se apropriou, sendo temerário aplicar estas conclusões à “escola no
Brasil”, por exemplo.
Em relação a uma visão salvacionista da tecnologia, nenhum estudo propôs uma
discussão sobre tecnologia e seus benefícios/malefícios e sobre a democratização da
tecnologia inclusiva, sua compreensão, seu emprego, sua universalização, aspecto que
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ultrapassa o escopo desta pesquisa, porém, que deveria ser o fundamento de qualquer política
pública na área e também na formação dos professores. A tecnologia ocupa seu lugar
incólume – hiperbolicamente poderíamos afirmar que exibe-se em um pedestal- e a premissa
tácita é a de que ela é a solução. A distinção entre disponibilizar e democratizar a tecnologia
assistiva não ocorre e a busca de um responsável para a baixa efetividade dos recursos
disponibilizados é recorrente.
A este respeito chama ainda a atenção de que a tecnologia só não consegue ser mais
efetiva porque os professores não tiveram um contato suficiente com a temática na formação
e, caso isso tenha ocorrido, esta oportunidade foi demasiadamente tímida e insuficiente, de
modo que as competências e habilidades que o professor necessitaria para um trabalho mais
efetivo não foram desenvolvidos e lhe faltam. Em consequência, materiais destinados a
promover o processo de inclusão postos à disposição dos docentes restam ociosos. Deste
modo, a escola fracassa ao tentar incluir a PcD. Seria então oportuna uma discussão sobre a
formação dos professores, na qual não só o desenvolvimento de habilidades e de destrezas no
trato com artefatos tecnológicos fosse central, mas também a democratização desses meios
fosse contemplada. Com isto seria abordado também um outro aspecto perceptível nos
trabalhos analisados nesta pesquisa. As narrativas dos trabalhos situam no mesmo patamar
acesso a meios tecnológicos, garantia de direitos e oportunidades e inclusão. É preciso
reconhecer a escola como um local, um espaço de afetividade, porém, no qual se age com
base em princípios científicos. Estudos como o de Bersch (2009) mostram que é preciso bem
mais que a disponibilização do artefato tecnológico. A tecnologia por si só não resolve tudo,
sendo necessário que o pessoal – não só o pessoal da escola, mas também pais e a
comunidade em geral – envolvido nos processos seja ilustrado sobre o assunto para dar conta
da missão.
Nossa pesquisa evidenciou ainda que a sucessão de eventos em âmbito mundial
patrocinados por organizações representativas da sociedade civil organizada e as consequentes
resoluções destes eventos revela uma vontade mundial em se agir positivamente em prol das
PcD. No âmbito nacional, a pronta adesão a tais resoluções revela uma inequívoca intenção de
se fazer a inclusão. A tradução destas resoluções em documentos legais não deixa margem a
questionamentos sobre esta intenção de se fazer a inclusão. Entretanto, ao confrontar esta
intenção com as conclusões das pesquisas que foram analisadas, é forçoso reconhecer que há
muito a ser feito.
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desenvolvimento de crianças com transtorno do espectro do autismo' 21/03/2018 167 f.
Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO, Rio de Janeiro Biblioteca Depositária: biblioteca do cfch
35. SOUZA, VERA LUCIA VIEIRA DE. Ações colaborativas em comunicação alternativa para
crianças com deficiência no ensino infantil' 31/03/2015 315 f. Doutorado em EDUCAÇÃO
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro
Biblioteca Depositária: REDE SIRIUS
36. CALDAS, WAGNER KIRMSE. TECNOLOGIA ASSISTIVA E COMPUTACIONAL:
CONTRIBUIÇÕES PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E
DESAFIOS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES' 06/08/2015 214 f. Doutorado em
EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO,
Vitória Biblioteca Depositária: Biblioteca Central UFES
37. MELLO, NANCY RIGATTO DE. Livro Digital Acessível: Possibilidades e Limites do uso da
Tecnologia Assistiva' 29/04/2015 71 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino:
UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO, São Paulo Biblioteca Depositária: Prof. Lucio de
Souza
38. LOZANO, TAISSA VIEIRA. O PROCESSO DA INCLUSÃO DE PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA VISUAL NA EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA NO BRASIL'
26/02/2016 undefined f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE MARINGÁ, Maringá Biblioteca Depositária: BCE - Biblioteca Central da UEM
39. TOSO, CARINE. A ACESSIBILIDADE DO SUJEITO SURDO E AS TECNOLOGIAS
ASSISTIVAS NO ENSINO SUPERIOR: REGULAMENTAÇÃO E PERSPECTIVAS '
16/10/2018 85 f. Mestrado em Educação Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE REGIONAL
INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES, Frederico Westphalen Biblioteca
Depositária: Biblioteca Central DR. José Mariano da Rocha Filho
40. SANTOS, DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS. A ABORDAGEM
CONSTRUCIONISTA, CONTEXTUALIZADA E SIGNIFICATIVA NA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES PARA UMA ESCOLA INCLUSIVA' 19/09/2014 undefined f. Doutorado em
EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA
FILHO/PR.PRUDENTE, Presidente Prudente Biblioteca Depositária: fct/unesp
41. FRAZON, ROSEMEIRE FERNANDA. COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA:
PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NÃO ORALIZADOS NA ROTINA
PEDAGÓGICA' 10/12/2018 159 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino:
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO ( MARÍLIA ),
Marília Biblioteca Depositária: UNESP, Campus de Marília
42. ALBUQUERQUE, DENISE IVANA DE PAULA. O PROCESSO DE FORMAÇÃO
PERMANENTE EM SERVIÇO E EM EXERCÍCIO DE FORMADORES PARA A
DOCÊNCIA VIRTUAL' 03/09/2014 247 f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino:
UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/PR.PRUDENTE, Presidente
Prudente Biblioteca Depositária: FCT/UNESP
43. MARTINS, MARIA DEL CARMEN CABRERA. Práticas Pedagógicas com o Plano Ceibal
para a Inclusão Escolar: estudo de caso em escolas do Uruguai.' 28/02/2013 136 f. Mestrado
em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO
SUL, Porto Alegre Biblioteca Depositária: CENTRAL UFRGS
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44. BITTENCOURT, IVANISE GOMES DE SOUZA. As vivências de pessoas adultas com
transtorno do espectro autista na relação com a escolaridade e concepções de mundo'
30/01/2018 234 f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALAGOAS, Maceió Biblioteca Depositária: SIBI
45. SOUZA, DALMIR PACHECO DE. POLÍTICAS PÚBLICAS E A VISIBILIDADE DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA: ESTUDO DE CASO DO PROJETO CURUPIRA'
19/12/2014 1 f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: Universidade Federal do
Amazonas, Manaus Biblioteca Depositária: BIBLIOTECA CENTRAL DA UFAM
46. AMORIM, MICHELLI SILVA SOUSA AGRA. Democratização da Educação na Escola
Pública: Inclusão de Estudantes com Deficiência Visual' 29/07/2015 175 f. Mestrado em
EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, Niterói
Biblioteca Depositária: BIBLIOTECA CENTRAL DO GRAGOATÁ
47. DOUNIS, ALESSANDRA BONORANDI. ATIVIDADE DOCENTE E INCLUSÃO: AS
MEDIAÇÕES DA CONSULTORIA COLABORATIVA' 10/05/2013 280 f. Mestrado em
EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, Maceió
Biblioteca Depositária: Biblioteca Central - UFAL
48. ALMEIDA, LEIVA MARCIA RODRIGUES DE. Educação inclusiva: um olhar sobre a
formação de professores para o uso das tecnologias nas salas de recursos multifuncionais de
escolas públicas estaduais de Campos Belos – Goiás' 08/07/2014 118 f. Mestrado em
EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, Brasília Biblioteca
Depositária: BCE UnB
49. SITOE, SHEILA ANTÓNIO. SISTEMA SCALA E DEFICIÊNCIA MOTORA:
CONTRIBUIÇÕES NA INCLUSÃO DE UMA ALUNA COM PARALISIA CEREBRAL NA
REDE REGULAR DE ENSINO' 28/02/2014 undefined f. Mestrado em EDUCAÇÃO
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, Porto Alegre
Biblioteca Depositária: undefined
50. LORENSI, VANISE MELLO. A INCLUSÃO EDUCACIONAL E EDUCAÇÃO SUPERIOR:
REALIDADE E PERSPECTIVAS NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA' 04/04/2014 212 f.
Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
MARIA, Santa Maria Biblioteca Depositária: biblioteca central ufsm
51. TROJAHN, LUCIANE DE MELO GONCALVES. LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
COMO ESPAÇO DE ACESSIBILIDADE E MEDIAÇÃO NA APRENDIZAGEM DOS
ALUNOS DE INCLUSÃO ' 28/04/2016 156 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de
Ensino: UNIVERSIDADE LA SALLE, Canoas Biblioteca Depositária: Centro Universitário La
Salle - Unilasalle
52. MARCOLIN, ADRIANA APARECIDA DE ALMEIDA. AS TECNOLOGIAS DE
COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA A SERVIÇO DA DIVERSIDADE: A CONTRIBUIÇÃO
DO SOFTWARE BOARDMAKER® WITH SPEAKING DYNAMICALLY PRO V.6 NA
EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE ALUNOS COM PARALISIA CEREBRAL NO MUNICÍPIO
DE VACARIA' 17/12/2013 180 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino:
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL, Caxias do Sul Biblioteca Depositária: Universidade de
Caxias do Sul
53. PONTIN, BIANCA RIBEIRO. IMPLANTE COCLEAR: discursos e processos de
normalização dos sujeitos surdos' 16/04/2014 72 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de
Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, Porto Alegre Biblioteca
Depositária: CENTRAL UFRGS
54. VIEIRA, PAULO SERGIO JOSE. POLÍTICAS E PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: O CASO DA ESCOLA DE MÚSICA DE
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BRASÍLIA' 06/09/2018 156 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: Universidade
Católica de Brasília, Brasília Biblioteca Depositária: Universidade Católica de Brasília
RESULTADO DA BUSCA 2
1. LOCAL DA BUSCA: Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES
2. DATA DA BUSCA10/05/2019
3. TERMOS DE BUSCA: "inclusão" AND "tecnologias assistivas"
4. REGISTROS INICIAIS: 129

5. REGISTROS FINAIS: 19

6. FILTROS APLICADOS:
6.1. TIPO: tese; dissertação
6.2. ANO: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
6.3. AUTOR: Sem aplicação de filtros
6.4 ORIENTADOR: Sem aplicação de filtros
6.5 BANCA: Sem aplicação de filtros
6.6. GRANDE ÁREA DE CONHECIMENTO: ciências humanas
6.7. ÁREA DE CONHECIMENTO: educação
6.8. ÁREA AVALIAÇÃO: educação
6.9. área de concentração: educação; educação social; educação
6.10. NOME DO PROGRAMA: sem aplicação de filtros
6.11. INSTITUIÇÃO: sem aplicação de filtros
6.12. BIBLIOTECA: sem aplicação de filtros
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TECNOLOGIA ASSISTIVA NA ESCOLARIZAÇÃO DE ESTUDANTES COM
DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ (MS)' 02/06/2017 151 f. Mestrado em
EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO
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EXPLORATÓRIO COM ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA VISUAL' 17/07/2014 193 f.
Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO
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6. PINHEIRO, RONAN ADINAEL. TECNOLOGIAS DIGITAIS EM EXPERIÊNCIAS DE
LETRAMENTOS DE JOVEM COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NA ESCOLA
INCLUSIVA ' 30/07/2018 122 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino:
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ, Itajaí Biblioteca Depositária: UNIVALI
7. CANDIDO, FLAVIA RAMOS. Tecnologias assistivas e inclusão escolar: o uso do software
GRID2 no atendimento educacional especializado a estudante com autismo em escola
pública do Distrito Federal' 31/03/2015 238 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de
Ensino: UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, Brasília Biblioteca Depositária: BCE UnB
8. BARROS, ALESSANDRA BELFORT. Processo de Inclusão no Contexto da Deficiência
Visual: dificuldades, desafios e perspectivas' 30/08/2013 441 f. Mestrado em EDUCAÇÃO
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, São Luís Biblioteca
Depositária: Biblioteca Setorial de Pós-Graduação em Ciênciais Sociais-UFMA
9. PEREIRA, JOSENILDE OLIVEIRA. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE
ACESSIBILIDADE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: percursos e desafios para a inclusão de
alunos com deficiência na UFMA' 21/06/2017 217 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de
Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, São Luís Biblioteca Depositária:
Biblioteca Setorial de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFMA
10. SILVA, VALERIA DE OLIVEIRA. e-Acessibilidade e Formação Docente: Inclusão de
Estudantes com Deficiência Visual Total em Cursos Superiores Online e na Cibercultura'
09/08/2013 200 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro Biblioteca Depositária: Rede Sirius
11. WANDERMUREM, FABIO VIEIRA. PROFESSORES DE SALA DE RECURSOS
MULTIFUNCIONAIS: FORMAÇÃO EM TECNOLOGIA ASSISTIVA' 08/09/2016 291 f.
Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATOLICA DE
PETROPOLIS, Petrópolis Biblioteca Depositária: UCP
12. COUTINHO, KATIA SOARES. Biblioteca Virtual de Soluções Assistivas: Educação e
Trabalho' 20/01/2015 181 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino:
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, Porto Alegre Biblioteca Depositária:
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13. MENEZES, SHEILLA ALESSANDRA BRASILEIRO DE. O DIREITO À EDUCAÇÃO E A
IGUALDADE DE OPORTUNIDADES NA UNIVERSIDADE: percursos de estudantes com
deficiências no ensino superior a distância no Brasil e na Espanha' 26/06/2015 403 f.
Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS
GERAIS, Belo Horizonte Biblioteca Depositária: Biblioteca da Faculdade de Educação da
UFMG
14. KUSS, PAULO FERNANDO. ANÁLISE DA INCLUSÃO DAS CRIANÇAS CEGAS NA
EDUCAÇÃO REGULAR: UM OLHAR PARA A TECNOLOGIA ASSISTIVA' 12/12/2016
107 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO VALE DO
ITAJAÍ, Itajaí Biblioteca Depositária: UNIVALI
15. PEREIRA, ANA CRISTINA CYPRIANO. PROCESSOS DE INCLUSÃO DE PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO: A apropriação da Solução
Assistiva no Contexto das Organizações Brasil-Espanha' 15/12/2016 182 f. Doutorado em
EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL,
Porto Alegre Biblioteca Depositária: Central da UFRGS
16. BASEGIO, ANTONIO CARLOS. PERCURSOS DA TECNOLOGIA ASSISTIVA NO
CONTEXTO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E A LUTA POR RECONHECIMENTO DAS
DIFERENÇAS' 28/03/2016 175 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino:
UNIVERSIDADE LA SALLE, Canoas Biblioteca Depositária: Centro Universitário La Salle Unilasalle
17. OLIVEIRA, ANNE ROZELL DE. FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SABERES
DOCENTES: LIMITES E POSSIBILIDADES DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS PROF. SEVERINO UCHOA (2014)' 23/10/2015 148 f. Mestrado em EDUCAÇÃO
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE TIRADENTES, Aracaju Biblioteca Depositária:
EDUNIT
18. BORILLI, JOCE DAIANE. Desafios docentes para a atuação no atendimento educacional
especializado' 29/06/2018 130 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino:
UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ, Chapecó Biblioteca
Depositária: Universidade Comunitária da Região de Chapecó
19. VASCONCELOS, SANDRA LIMA DE. A TECITURA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA
DOCÊNCIA SUPERIOR: UMA TRAMA COLORIDA POR NARRATIVAS DE
FORMAÇÃO' 21/12/2017 189 f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino:
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, Teresina Biblioteca Depositária:
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RESULTADO DA BUSCA 3
1. LOCAL DA BUSCA: Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES
2. DATA DA BUSCA: 06/05/2019
3. TERMOS DE BUSCA: "inclusão escolar" AND "tecnologia assistiva"
4. REGISTROS INICIAIS: 60
6. FILTROS APLICADOS:

5. REGISTROS FINAIS: 12
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6.1. TIPO: tese; dissertação
6.2. ANO: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
6.3. AUTOR: Sem aplicação de filtros
6.4 ORIENTADOR: Sem aplicação de filtros
6.5 BANCA: Sem aplicação de filtros
6.6. GRANDE ÁREA DE CONHECIMENTO: ciências humanas
6.7. ÁREA DE CONHECIMENTO: educação, ensino-aprendizagem
6.8. ÁREA AVALIAÇÃO: educação
6.9. ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: educação; educação brasileira; educação social; educação,
contextos contemporâneos e demandas populares; educação, cultura e políticas públicas;
educação, sociedade e práxis pedagógica; ensino na educação brasileira; história, políticas e
gestão da educação; interdisciplinaridade e reabilitação; linguagens e letramentos; políticas
públicas; educação e sociedade
6.10. NOME DO PROGRAMA: sem aplicação de filtros
6.11. INSTITUIÇÃO: sem aplicação de filtros
6.12. BIBLIOTECA: sem aplicação de filtros
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4. REGISTROS INICIAIS: 28

5. REGISTROS FINAIS:7

6. FILTROS APLICADOS:
6.1. TIPO: tese, dissertação
6.2. ANO: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
6.3. AUTOR: Sem aplicação de filtro
6.4 ORIENTADOR: Sem aplicação de filtros
6.5 BANCA: Sem aplicação de filtros
6.6. GRANDE ÁREA DE CONHECIMENTO: ciências humanas
6.7. ÁREA DE CONHECIMENTO: educação
6.8. ÁREA AVALIAÇÃO: educação
6.9. ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: educação; educação social
6.10. NOME DO PROGRAMA: sem aplicação de filtros
6.11. INSTITUIÇÃO: sem aplicação de filtros
6.12. BIBLIOTECA: sem aplicação de filtros

Referência da obra
1. RODRIGUES, ANA PAULA NEVES. O USO DA TECNOLOGIA EDUCACIONAL E DA
TECNOLOGIA ASSISTIVA NA ESCOLARIZAÇÃO DE ESTUDANTES COM
DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ (MS)' 02/06/2017 151 f. Mestrado em
EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO
GROSSO DO SUL, Corumbá Biblioteca Depositária: UFMS
2. BARROS, ALESSANDRA BELFORT. Processo de Inclusão no Contexto da Deficiência
Visual: dificuldades, desafios e perspectivas' 30/08/2013 441 f. Mestrado em EDUCAÇÃO
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, São Luís Biblioteca
Depositária: Biblioteca Setorial de Pós-Graduação em Ciênciais Sociais-UFMA
3. CANDIDO, FLAVIA RAMOS. Tecnologias assistivas e inclusão escolar: o uso do software
GRID2 no atendimento educacional especializado a estudante com autismo em escola
pública do Distrito Federal' 31/03/2015 238 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de
Ensino: UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, Brasília Biblioteca Depositária: BCE UnB
4. CARVALHO, LUIZA CAROLINA QUADROS GONCALVES. A UTILIZAÇÃO DE
TECNOLOGIAS ASSISTIVAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS: UM ESTUDO
EXPLORATÓRIO COM ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA VISUAL' 17/07/2014 193 f.
Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO
SANTO, Vitória Biblioteca Depositária: Biblioteca Central UFES

184
5. PINHEIRO, RONAN ADINAEL. TECNOLOGIAS DIGITAIS EM EXPERIÊNCIAS DE
LETRAMENTOS DE JOVEM COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NA ESCOLA
INCLUSIVA ' 30/07/2018 122 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino:
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ, Itajaí Biblioteca Depositária: UNIVALI
6. KUSS, PAULO FERNANDO. ANÁLISE DA INCLUSÃO DAS CRIANÇAS CEGAS NA
EDUCAÇÃO REGULAR: UM OLHAR PARA A TECNOLOGIA ASSISTIVA' 12/12/2016
107 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO VALE DO
ITAJAÍ, Itajaí Biblioteca Depositária: UNIVALI
7. VASCONCELOS, SANDRA LIMA DE. A TECITURA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA
DOCÊNCIA SUPERIOR: UMA TRAMA COLORIDA POR NARRATIVAS DE
FORMAÇÃO' 21/12/2017 189 f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino:
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, Teresina Biblioteca Depositária:
Biblioteca Setorial do CCE/UFPI
RESULTADO DA BUSCA 5
1. LOCAL DA BUSCA: Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES
2. DATA DA BUSCA: 07/05/2019
3. TERMOS DE BUSCA: "educação inclusiva" AND "tecnologia assistiva"
4. REGISTROS INICIAIS: 76

5. REGISTROS FINAIS: 18

6. FILTROS APLICADOS:
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6.2. ANO: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
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4. REGISTROS INICIAIS: 37

5. REGISTROS FINAIS: 10

6. FILTROS APLICADOS:
6.1. TIPO: tese; dissertação
6.2. ANO: 2013, 2015, 2016, 2017, 2018.
6.3. AUTOR: Sem aplicação de filtros
6.4 ORIENTADOR: Sem aplicação de filtros
6.5 BANCA: Sem aplicação de filtros
6.6. GRANDE ÁREA DE CONHECIMENTO: ciências humanas
6.7. ÁREA DE CONHECIMENTO: educação
6.8. ÁREA AVALIAÇÃO: educação
6.9. ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: educação; educação; educação, contextos
contemporâneos e demandas populares
6.10. NOME DO PROGRAMA: sem aplicação de filtros
6.11. INSTITUIÇÃO: sem aplicação de filtros
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Apêndice 3: Relatório estatístico
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METODOLOGIA: Este relatório conta com uma análise descritiva de dados, de modo que
foram obtidos gráficos com as frequências apresentadas por cada variável. Além disso, temos
que o software utilizado na execução das análises estatísticas presentes neste relatório foi o
Excel 2016.
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ANÁLISE DOS DADOS
A seguir, apresentaremos os gráficos referentes à análise dos dados.
Figura 1: Gráfico de barras para a primeira busca.
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Interpretação: De acordo com os resultados apresentados na Figura 1, podemos destacar o
seguinte:
 dos 268 trabalhos obtidos na Busca 1 restaram 54 trabalhos após a filtragem;
 dos 129 trabalhos obtidos na Busca 2 restaram 19 trabalhos após a filtragem;
 dos 60 trabalhos obtidos na Busca 3 restaram 12 trabalhos após a filtragem;
 dos 28 trabalhos obtidos na Busca 4 restaram 7 trabalhos após a filtragem;
 dos 76 trabalhos obtidos na Busca 5 restaram 18 trabalhos após a filtragem;
 por fim, dos 37 trabalhos obtidos na Busca 5 restaram 10 trabalhos após a filtragem.
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Figura 2: Gráfico de barras após cruzamentos.
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Interpretação: De acordo com os resultados apresentados na Figura 2, podemos destacar o
seguinte:
 dos 54 trabalhos restantes na Busca 1 após a filtragem, permaneceram ainda os 54
trabalhos após a realização dos cruzamentos;
 dos 19 trabalhos restantes na Busca 2 após a filtragem, não permaneceu nenhum
trabalho após os cruzamentos;
 dos 12 trabalhos restantes na Busca 3 após a filtragem, não permaneceu nenhum
trabalho após os cruzamentos;
 dos 7 trabalhos restantes na Busca 4 após a filtragem, permaneceram 3 trabalhos após
os cruzamentos;
 dos 18 trabalhos restantes na Busca 5 após a filtragem, permaneceram 5 trabalhos após
os cruzamentos;
 por fim, dos 10 trabalhos restantes na Busca 5 após a filtragem, permaneceram 7
trabalhos após os cruzamentos.
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Figura 3: Gráfico de barras após o trabalho geral
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Interpretação: De acordo com os resultados apresentados na Figura 3, podemos destacar o
seguinte:
 dos 54 trabalhos restantes na Busca 1 após os cruzamentos, permaneceram 45
trabalhos após o trabalho geral;
 as Buscas 2 e 3 não apresentam mais nenhum trabalho;
 dos 3 trabalhos restantes na Busca 4 após os cruzamentos, permaneceram 2 trabalhos
após o trabalho geral;
 dos 5 trabalhos restantes na Busca 5 após os cruzamentos, permaneceram 3 trabalhos
após o trabalho geral;
 por fim, dos 7 trabalhos restantes na Busca 6 após os cruzamentos, permaneceram 6
trabalhos após o trabalho geral.
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Figura 4: Gráfico de barras após leitura.
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Interpretação: De acordo com os resultados apresentados na Figura 4, podemos destacar o
seguinte:
 dos 45 trabalhos restantes na Busca 1 após o trabalho geral, permaneceram 44
trabalhos após a leitura;
 as Buscas 2, 3 e 5 não apresentam mais nenhum trabalho;
 dos 2 trabalhos restantes na Busca 4 após o trabalho geral, permaneceram ainda os
mesmos 2 trabalhos após a leitura;
 por fim, dos 6 trabalhos restantes na Busca 6 após o trabalho geral, permaneceram 4
trabalhos após a leitura;
 no geral, restaram 50 trabalhos para serem analisados.
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Figura 5: Gráfico de setores para o tipo do trabalho.
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Interpretação: Na pesquisa realizada, temos que 70% (n = 35) dos trabalhos obtidos foram
de dissertação, enquanto que os 30% (n = 15) restantes foram trabalhos de tese.
Figura 6: Gráfico de barras para a região.
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Interpretação: De acordo com os resultados apresentados na Figura 6, podemos extrair as
seguintes interpretações:
 a maior parte dos trabalhos obtidos foram da região sudeste, com um percentual de
52% (n = 26) dos trabalhos, seguida pela região sul com 26% (n = 13) dos trabalhos;
 em contrapartida, a região norte foi a que apresentou o menor percentual de trabalhos,
com apenas 2% (n = 1) do total de trabalhos.
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Figura 7: Gráfico de barras para os estados.
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Interpretação: Dos resultados apresentados na Figura 7, podemos destacar o seguinte:
 o estado de São Paulo foi o estado com o maior percentual de trabalhos obtidos,
obtendo 32,14% (n = 18) do total de trabalhos, seguido pelo estado do Rio Grande do
Sul, com um percentual de 17,86% (n = 10);
 os estados com a menor quantidade de trabalhos obtidos foram os estados do Paraná,
Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Piauí e Amazonas, cada um desses com
1,79% (n = 1) do total de trabalhos.
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Figura 8: Gráfico de barras para as instituições.

Interpretação: Segundos os resultados apresentados na Figura 8, podemos extrair as
seguintes interpretações:
 a instituição que deteve o maior percentual de trabalhos obtidos foi a Universidade
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, com um total de 26% dos trabalhos, seguida
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com um percentual de 12% e pela
Universidade Federal de São Carlos, com 6%.
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Figura 9: Gráfico de barras para os anos.
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Interpretação: Observando os resultados apresentados na Figura 9, podemos destacar o
seguinte:
 o ano que deteve o maior número de dissertações obtidas foi do ano de 2015, com 8
dissertações. Com relação às teses, o maior número obtido foi também do ano de
2015, com um total de 5 trabalhos;
 o ano de 2016 foi o que deteve o menor número de dissertações, com um total de 4
trabalhos, enquanto que os anos de 2013 e 2018 foram os que detiveram o menor
número de trabalhos obtidos.
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Figura 10: Gráfico de setores para a questão da apresentação de resumo.
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Interpretação: De acordo com a Figura 10, temos que 84% (n = 42) dos trabalhos obtidos
apresentavam resumo.
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