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RESUMO 

Introdução: O uso das Tecnologias Assistivas é primordial para que aconteça realmente 
a inclusão dentro de nossa sociedade no geral . Conhecer quais são os recursos 
disponíveis que garantem autonomia e independência as pessoas deficientes é garantir a 
todos os direitos de ir e vir e de uma educação plena e de qualidade, que possibilite a 
formação de cidadãos críticos e participativos dentro da sociedade.  Objetivo: Analisar a 
importância da tecnologia assistiva no processo de ensino-aprendizagem em uma escola 
de ensino fundamental. Método: O presente trabalho tem como base a pesquisa 
bibliográfica, a partir de publicações sobre o tema em documentos impressos com livros, 
artigos e teses. Resultados: Os resultados desta pesquisa mostraram, a complexidade 
dessa realidade, fatores e como cada um de nós somos  influenciando diretamente nesse 
processo de apropriação da Tecnologia Assistiva para a inclusão. Mesmo com essa 
gigantesca evolução é possível perceber que ainda se vivencia na escola e no cotidiano 
um estágio bastante inicial desse processo de apropriação e uso da Tecnologia Assistiva, 
podendo ser encontrados avanços e descobertas significativas, porém, ao mesmo tempo, 
um profundo desconhecimento sobre a verdadeira  realidade, potencialidades e 
necessidades dos alunos com deficiência. Ainda buscamos mostrar e conscientizar o 
órgão público de tal importância na vida cotidiana e escolar. Conclusão: O uso da 
tecnologia assistiva causa grande impacto no processo ensino-aprendizagem, pois é 
essencial para o desenvolvimento escolar, contudo cabe a cada  profissional da 
educação buscar conhecimento suficiente, além dos equipamentos, que possam 
favorecer a aprendizagem de alunos com deficiências. Buscando solução para  caso a 
escola não possibilite a aquisição de alta tecnologia, pode-se recorrer a recursos 
pedagógicos confeccionados ou adaptados pelo próprio docente que sairá por um custo 
muito baixo e terá uma importância significante na vida do aluno. No meio disso tudo se 
encontram os profissionais da educação, que percebem e vivenciam todas as mudanças 
ocorridas na sociedade, e sofrem, dentro da escola, as pressões muitas vezes 
contraditórias dessas diferentes realidade, diante das práticas e modelos educacionais 
defasados, pedagogicamente inócuos e excludentes. 
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