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RESUMO

Este relato tem por objetivo mostrar como a tecnologia assistiva pode auxiliar no desenvolvimento

pessoal e profissional de uma pessoa com deficiência. Para tanto, usarei a minha própria trajetória

como aluna  do curso  de  Letras  na  Universidade  Estadual  do  Ceará  (UECE)  e  estagiária  do

Laboratório de Inclusão da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS), que é um

centro de estudos, pesquisas e desenvolvimento de projetos de inclusão social para pessoas com

deficiência e vulnerabilidade social. Tive Paralisia Cerebral,  o que me deixou com dificuldades

para falar e para me movimentar. Percebendo a necessidade que temos de conscientização e

sensibilização para a inclusão social de pessoas como eu, tivemos a ideia de realizar a palestra

“Pernas, para que te quero se, como uma borboleta, posso voar?”, promovida pelo Laboratório e

toda organizada por mim. Com isso, um problema: como eu seria palestrante se tenho dificuldade

na dicção? Partimos,  então,  para o uso de tecnologia assistiva com o uso do aplicativo Voz.

Foram cinco meses de preparação e os resultados foram muito satisfatórios. Hoje, eu uso tal

tecnologia não só nas minhas palestras, mas também na minha vida pessoal, em meus estudos e

nas outras atividades de meu estágio.

Palavras-chave: Tecnologia Assistiva. Paralisia Cerebral. Inclusão Social.
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INTRODUÇÃO

Neste trabalho, relatarei a minha experiência1 com a tecnologia assistiva que, por

definição  da  Subsecretaria  Nacional  de  Promoção  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência, 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, 2009, p.9).

Sou  tetraplégica,  tenho  complicações  na  movimentação  e  na  dicção  como

sequelas da Paralisia  Cerebral  (PC),  que,  segundo o que escreveu a jornalista Paula

Nadal (2011) para o site Nova Escola, é uma lesão cerebral que pode acontecer antes,

durante ou até dois anos depois do parto. No meu caso, ocorreu durante o parto por falta

de oxigenação no cérebro. No entanto, minha família só descobriu quando eu tinha seis

meses  de  idade.  Isso  não  me  impediu  de  ser  estimulada  desde  muito  cedo.  Ainda

segundo Nadal  (2011),  cerca de 75% das crianças que nascem com PC têm a parte

intelectual afetada, o que não aconteceu comigo, pois não tenho nenhum tipo de retardo

intelectual. Minhas dificuldades são exclusivamente motoras.

Por esse motivo, carrego um histórico escolar muito satisfatório: com exceção da

pré-escola, todo o meu processo de educação foi feito em escolas regulares. Talvez, esse

seja um dos motivos pelo qual me tornei a primeira mulher com PC a entrar em uma

universidade no Ceará. Todavia, não foi fácil chegar a tal ponto. Sempre tive dificuldades

para  me  comunicar  na  escola,  ficando  dependente  de  algumas  pessoas  que  me

compreendiam por ter mais convivência comigo ou por ter uma facilidade a mais do que

as  outras.  Isso  era  algo  que  me  incomodava  muito  e  sempre  me  trazia  inúmeros

preconceitos. 

No entanto, minha família sempre me compreendeu bem. Como mostra o estudo

de Baltor,  Borges e Dupas (2014,  p.  48),  apesar da complexidade da convivência da

pessoa com PC e sua família, esta “não se cala, ao contrário, acredita e potencializa o

desenvolvimento  dessa interação (…)”.  Foi  exatamente  assim como minha família  se

comportou diante a minha dificuldade de me expressar. Fiz fonoaudiologia durante anos.

Isso somado ao incentivo da minha família foi muito bom para que eu desenvolvesse,

1 Neste relato, fiz de objeto de pesquisa minha própria experiência com a tecnologia assistiva, porque
coincidiu que o tema do trabalho tivesse tudo em comum com minha trajetória.  Por isso,  optei  por
escrever este relato na primeira pessoa do singular.
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embora  complicada,  minha  dicção.  Todavia,  não  foi  o  suficiente  para  que  eu  me

comunicasse normalmente, eu precisava de um reforço que não demorou a chegar.

Com o tempo e meu crescimento, vieram as primeiras ferramentas da tecnologia

que usei a meu favor. Cheguei a fazer uso de uma máquina de escrever para facilitar a

realização de minhas atividades escolares e, para me comunicar,  comecei a utilizar o

celular, escrevendo – como se fosse enviar uma mensagem de texto – o que queria falar

e dando o celular para a pessoa ler. Até hoje, essa é a forma mais prática para a minha

comunicação.

O computador também foi um apoio muito grande na minha comunicação. Parte

da minha socialização foi e é feita pelo computador, por meio das redes sociais. Também

sempre  usei  essa  ferramenta  para  digitar  meus  trabalhos  e  atividades  escolares.  Ao

chegar ao ensino superior,  decidi  levar meu notebook comigo para a sala de aula e,

assim,  poder  ter  mais  autonomia  para  acompanhar  as  aulas  e  me  comunicar  com

professores e colegas. É importante ressaltar que, para realizar a redação da segunda

fase do vestibular da UECE, foi me dado o direito de usar o computador, o que me ajudou

muito a atingir a pontuação desejada para passar no meu curso. No tempo em que fui

bolsista da universidade, usava o computador para fazer meu trabalho. 

Muitas pessoas pensam que o computador é, para mim, um tipo de tecnologia

educacional, por confundirem com tecnologia assistiva. No entanto, Bersch (2013) explica

que:

Um aluno com deficiência física nos membros inferiores e que faz uso de cadeira
de  rodas,  utilizará  o  computador  com  o  mesmo  objetivo  que  seus  colegas:
pesquisar  na  web,  construir  textos,  tabular  informações,  organizar  suas
apresentações etc. O computador é para este aluno, como para seus colegas,
uma ferramenta tecnológica aplicada no contexto educacional e, neste caso, não
se trata de Tecnologia Assistiva. (BERSCH, 2013, p. 13)

A autora continua explicando que a tecnologia pode ser considerada assistiva, no

contexto educacional, quando ela é usada por um aluno com deficiência e tem o objetivo

de  romper  barreiras.  Esse  foi  e  é  o  meu  caso.  Com  o  computador,  consigo  fazer

atividades  que  não  imaginava  que  fossem  possíveis  de  serem  exercidas  por  mim,

principalmente com relação a minha comunicação. Contudo, passei a ter, cada vez mais,

a necessidade de uma voz, com a qual conseguisse falar para várias pessoas ao mesmo

tempo.

Isso  se  deve  ao  fato  de  eu  ter  passado  no  processo  seletivo  de  estágio

universitário do Laboratório de Inclusão da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento

ISSN



Social (STDS), que é um centro de estudos, pesquisas e desenvolvimento de projetos de

inclusão social para pessoas com deficiência e vulnerabilidade social. O processo seletivo

é  constituído  de  quatro  fases:  avaliação  curricular,  dinâmica  de  grupo  e  redação,

entrevista e estágio probatório. Estas etapas são iguais para todas as pessoas, sendo

deficientes ou não. Estava no quinto semestre do meu curso e não possuía nenhuma nota

baixa nem reprovação no meu histórico da universidade, o que elevou minhas chances de

passar na primeira fase.

Todavia, foi com e através do computador que consegui criar um projeto de oficina

de  redação.  João  Monteiro,  jornalista  e  coordenador  do  Laboratório  de  Inclusão,

peguntou-me, pelo Facebook, o que poderia oferecer como estagiária de Letras daquele

Laboratório. Como resposta, propus uma oficina de redação online, facilitada por mim

mesma, onde meu contato com os alunos seria via e-mail. A ideia foi aceita e passei para

a  segunda  fase  da  seleção.  Participei  da  dinâmica  de  grupo  normalmente  e,  para  a

realização da redação, o Laboratório dispôs um computador para que eu pudesse ser

avaliada de maneira igual.

Posteriormente, o computador também foi utilizado na entrevista, terceira fase do

processo. As perguntas eram feitas e eu respondia digitando. Aprovada na entrevista,

conquistei a vaga e passei um mês sendo observada e avaliada no estágio probatório.

Comecei a facilitar, junto de outros dois estagiários, a oficina Aprendendo a Viver com

Acessibilidade  (AVA),  que  trabalha  com  o  acompanhamento  e  desenvolvimento  de

pessoas  com  deficiência  cognitiva  que  já  estão  incluídas  no  mercado  de  trabalho.

Também comecei a desenvolver meu projeto, já citado, de oficina de redação.

Com a demanda de conscientização e sensibilização de que pessoas com PC

podem e devem ter uma vida normal, tanto no lado pessoal como no profissional, e como

estratégia  para  me  incluir  no  mercado  de  trabalho,  surgiu  a  ideia  de  uma  palestra

realizada por mim. O desafio foi fazer não só com que eu organizasse toda a  palestra,

mas também fosse a própria palestrante. E como palestrar quando se tem dificuldades na

dicção?

Várias possibilidades foram pensadas e algumas utilizadas, mas a mais certeira

foi recorrer à tecnologia assistiva. Assim, surgiu a palestra intitulada “Pernas, para que te

quero se,  como uma borboleta,  posso voar?”,  que teve como tema os desafios e as

superações de uma pessoa com PC, toda organizada por mim, junto a uma equipe de

outros estagiários e parceiros do Laboratório de Inclusão, idealizador do evento. Obtemos

sucesso  com  esse  projeto  e  a  experiência  deve  ser  relatada  para  mostrar  como  a
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tecnologia  assistiva  pode  colaborar  com o desenvolvimento  pessoal  e  profissional  de

pessoas com deficiência.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

A demanda da minha palestra se deu por uma visita que João Monteiro fez a uma

garota com PC. Ele relatou que a família sempre a tratou como se ela tivesse alguma

doença mental. A menina, além de não andar, não fala, mas entende normalmente tudo

que se passa ao seu redor. Segundo Oliveira, Assis e Garotti (2014):

Crianças com paralisia cerebral (PC) apresentam expressões faciais, movimentos

corporais, visuais e sonorizações sugestivos de conhecimentos apreendidos, mas

que, devido a comprometimentos na área motora, não podem ser expressos por

linguagem  oral  e  escrita,  competências  essenciais  para  a  inclusão  social  de

indivíduos. (OLIVEIRA, ASSIS e GAROTTI, 2014, p. 85).

Sem nenhuma condição financeira e sem instruções, a família dava-lhe o básico,

pois, era o que podia lhe oferecer. No entanto, os sinais que a menina conseguia fazer

não eram compreendidos e, às vezes, uma expressão qualquer era interpretada como um

sorriso.  João contou minha história à família,  que ficou desnorteada,  pois percebeu o

quanto estava menosprezando e não estimulando as possibilidades que aquela menina

poderia ter.

Ao contar essa história para mim, João me lançou um desafio: fazer uma palestra

sobre paralisia cerebral, que tivesse como objetivo desmistificar crenças e preconceitos

construídos pela sociedade sobre a PC, além de apresentar desafios e superações de

uma  pessoa  que  convive  com  essa  deficiência.  Aceitei,  mesmo  que,  no  início,  não

acreditasse muito na ideia. A primeira ação foi escolher, entre as mulheres da equipe do

Laboratório de Inclusão, alguém que “emprestaria” sua voz a mim, pois, assim, eu poderia

escrever todo o conteúdo e, na palestra,  esse alguém iria ler,  interpretando, como se

fosse eu própria falando. A escolhida foi a pedagoga do Laboratório, Leidiane Costa, pois,

conseguiu  ler  com  melhor  interpretação  um  texto  feito  por  mim  e  apresentado,

anteriormente, à equipe. 

Essa  estratégia,  porém,  tirava-me  a  autonomia  de  comandar  a  palestra,  indo

contra o objetivo da ideia. Com isso, recorremos à tecnologia assistiva. Esse termo é

abrangente já que Bersch (2013) diz que:
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Num sentido amplo percebemos que a evolução tecnológica caminha na direção

de tornar a vida mais fácil.  Sem nos apercebermos utilizamos constantemente

ferramentas que foram especialmente desenvolvidas para favorecer e simplificar

as atividades do cotidiano,  como os  talheres,  canetas,  computadores,  controle

remoto, automóveis, telefones celulares, relógio, enfim, uma interminável lista de

recursos,  que  já  estão  assimilados  à  nossa  rotina  e,  num  senso  geral,  são

instrumentos  que  facilitam  nosso  desempenho  em  funções  pretendidas.

(BERSCH, 2013, p. 3).

Nosso objetivo era me dar total autonomia para criar possibilidades para a ideia

do evento e, para isso, precisávamos de algum recurso tecnológico que facilitasse minha

comunicação.  Esse  recurso  estava  mais  perto  do  que  imaginávamos.  Estudantes  do

Instituto Federal do Ceará (IFCE) desenvolveram um aplicativo, chamado Voz, que, na

explicação de Elton Nobre, um dos criadores, consiste em ser:

Um  aplicativo  de  uma  prancha  de  comunicação  assistiva  virtual  dividida  em

grupos, tais como: comida, sentimentos, família e etc; além de um teclado com a

função de fala. Ambos sintetizam uma voz para o auxílio do usuário. Através da

prancha, a pessoa pode definir o que deseja expressar, como “Eu quero comer

frutas”, que são coisas simples, mas de altíssima importância para quem não pode

se comunicar. (SIC)

Elton também contou que desenvolveram o Voz, pois identificaram que seria de

grande  valia  para  pessoas  com  dificuldade  de  se  expressar  através  de  palavras.  O

Laboratório de Inclusão já dispunha do contato dos criadores do aplicativo e marcou uma

reunião para que eu pudesse conhecer e, juntos, estudar como adaptar o aplicativo para

usá-lo na minha palestra.

Como o aplicativo só funciona em tablet ou celular, percebi um problema que teria

que ser resolvido: eu era adversa a aparelhos com tela sensível ao toque humano. Isso

por  causa  da  minha  falta  de  coordenação  motora,  meus  movimentos  involuntários

atrapalhavam  quando  eu  tentava  teclar  no  local  que  queria.  Todavia,  a  prancha  de

comunicação do Voz tem teclas grandes e, com um pouco de tempo, concentração e

algumas adaptações, eu já conseguia usar tanto a prancha, como o teclado. A função do

aplicativo foi ajudar a me expressar com mais facilidade e autonomia. Elton explica ainda

como o  software foi adaptado para a palestra: “Modificamos os grupos e as ações dos

botões para que a prancha, que antes era genérica, se tornasse a ‘voz’ da Dani, de tal

forma que ela pudesse conduzir a palestra com suas próprias palavras e tempo”.
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A partir  do  texto  que  escrevi  para  a  palestra,  mais  ideias  foram  surgindo.

Convidamos Ricardo Bruno, estagiário de teatro também do Laboratório de Inclusão, para

direcionar essas ideias junto comigo. Decidimos que o texto seria dividido e que mesclaria

a voz de Leidiane, em uma parte, e a voz do aplicativo, em outra. Como tenho um viés

artístico – pois, durante 10 anos, integrei uma associação de dança em cadeira de rodas

e outros tipos de artes – vieram três novas ideias: fazer uma esquete com uma situação

citada  no  texto,  começar  a  palestra  com  um  poema  escrito  por  mim  e  criar  uma

coreografia  que  eu  pudesse  dançar.  Para  essa  última,  convidamos  Elsa  Soares,  ex-

estagiária de serviço social do Laboratório de Inclusão, que é também bailarina.

Além de tudo isso, inserimos dois vídeos e uma gravação de áudio. O primeiro

vídeo foi sobre meu cotidiano, gravado em minha casa, na universidade e no estágio. O

segundo foi um vídeo com fotos minhas desde criança, escolhidas por mim mesma. A

gravação de áudio foi uma maneira encontrada de enfatizar uma frase do texto. Assim, a

ideia  de  uma  simples  palestra  se  transformou  em um  verdadeiro  espetáculo.  Muitos

encontros entre a equipe foram feitos, semanalmente, para aprimorar todos esses planos

e realizá-los em sincronia. No geral, foram cinco meses de preparação de toda a equipe

e,  principalmente,  minha.  Tudo  foi  pensado  com  muito  cuidado  para  que  o  público

pudesse absorver o máximo de conhecimento sobre o assunto e perceber que, por mais

complicado que seja, o sonho da inclusão é possível.

A divulgação foi feita, primeira e principalmente, pelo Laboratório de Inclusão em

redes  sociais  e  por  meio  de  outros  estagiários  que  convidavam  pessoas  de  suas

faculdades e universidades. Eu mesma convidei amigos e conhecidos. A palestra foi livre,

gratuita  e  aconteceu  em  fevereiro  de  2016  na  STDS.  O  auditório  tinha  100  lugares

disponíveis e a maioria foi  ocupada no dia  da palestra.  O público foi  o  mais diverso,

contando com professores, fisioterapeutas, militantes da causa, pessoas com PC, enfim,

várias  personalidades que tinham interesse na temática  de inclusão de pessoas com

deficiência. Para participar, bastava preencher um formulário de inscrição disponível na

internet.

O  evento  ocorreu  como  planejado,  tendo  duração  de  cerca  de  duas  horas.

Consegui  emocionar  a  muitos  com minhas palavras e com a dança.  Todas as ações

aconteceram  no  tempo  certo,  envolvendo  o  público,  como  desejado.  Pequenos

contratempos não atrapalharam muito, nada comprometeu a apresentação. Comandei os

slides por meio de um computador e o aplicativo de voz por meio de um  tablet.  Teve

tempo para as perguntas, ao final, que respondi digitando no teclado do Voz, que lia o que

estava escrito.
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Por fim, o evento me abriu muitas portas, como a de ser colunista do blog do meu

curso, denominado “Letras na UECE”, por seis meses. O tema da minha coluna era o

mesmo  da  minha  palestra  e  eu  escrevia,  quinzenalmente,  sobre  educação  e

acessibilidade. O objetivo era promover um projeto de extensão para que os alunos se

envolvessem com as mídias sociais do curso de Letras. Minha palestra também me fez

acreditar  no  meu  potencial  e  na  minha  capacidade.  Como  afirmou  Elton,  um  dos

idealizadores do aplicativo, comenta que “poderia sintetizar a palestra da Dani como a

prova de que todos somos capazes, quando queremos”.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Alguns  dias  depois  do  evento,  as  pessoas  que  me  ajudaram  a  organizar  a

palestra  e  parte  da  equipe  do  Laboratório  de  Inclusão  se  reuniram  e  avaliaram  a

apresentação. Seque abaixo um trecho do relatório dessa reunião.

A palestra foi bem avaliada por todos os presentes, que citaram os pontos, em sua

totalidade,  como  positivos,  concordando  que  a  apresentação  foi  um  sucesso,

sendo  criativa,  dinâmica,  objetiva,  emocionante,  rápida  e  nada  cansativa.  O

principal feedback, o mais importante em um trabalho como esse, é o do público,

que não parava de chegar. Todos os comentários relatam um ótimo resultado e

tecem muitos elogios. A maioria do público ficou até o fim, sem levantar. Levando

em consideração que não havia certificação, isso foi mais um feedback perceptível

na hora. (ARQUIVO LABORATÓRIO DE INCLUSÃO).

Vários  foram  os  convites  para  levar  a  palestra  para  outros  lugares  e  assim

aconteceu. O evento foi repetido na UECE e no Hospital Sarah Kubitschek Fortaleza e,

por falta de boa parte dos recursos utilizados na primeira palestra, nenhum desses últimos

aconteceu igualmente à primeira vez. O ideal é que eu possuísse todo o equipamento

para poder realizar minha palestra em qualquer lugar em que for convidada.

Todavia, mesmo ainda não tendo todos os recursos necessários, continuo a dar

palestras menores, já foram 13 no total. Recentemente, recorri a outro aplicativo de voz,

encontrado na internet,  chamado Balabolka,  pois o Voz só funciona na plataforma da

Apple e não possuo tablet ou Iphone assim. Então, o Balabolka foi o que mais se adequou

a mim, por funcionar em meu computador e por poder baixá-lo gratuitamente da internet.

Com esse  programa,  tanto  posso  gravar  meus  textos  para  palestras  em formato  de
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arquivos de áudios em mp3, como posso me comunicar normalmente com as pessoas,

porque  o  programa lê  tudo o  que for  escrito,  o  que me permite  e  facilita  fazer  uma

pergunta para o professor em sala de aula, por exemplo.

Posso,  futuramente,  cobrar  por  minhas palestras,  especializando-me cada vez

mais no tema da PC para fazer  disso uma fonte de renda e trabalho.  No entanto,  a

tecnologia  assistiva  não  colabora  apenas  com  as  palestras,  mas  abre  portas  e

possibilidades para mim. Com programas, como os dois apresentados aqui, posso me

comunicar melhor, seja na faculdade, no trabalho ou em qualquer outro lugar adequado

para tanto. Hoje, me sinto bem mais segura para realizar outras atividades dentro do

Laboratório de Inclusão. Participo de reuniões, faço dinâmicas com o grupo que facilito e

com minha equipe de estágio.  Também uso esse tipo de tecnologia para estudar.  Há

programas que leem textos muito longos ou que me ajudam na aprendizagem de outras

línguas.  Contudo,  a  principal  função dessa tecnologia na minha vida é facilitar  minha

comunicação.

A tecnologia assistiva, mesmo mudando vidas, precisa avançar muito e ser cada

vez mais natural, prática e objetiva para que o usuário não se sinta como um robô ao usá-

la. É preciso mais investimentos nessa área para que todas as pessoas com deficiência

possam ter acesso a essa tecnologia, principalmente na educação. As escolas deveriam

conhecer  e usar  mais programas como os já  citados na inclusão de alunos que têm

alguma limitação. Infelizmente, essa discussão só está começando. Devemos avançar,

pois existem muitas pessoas com capacidade de ir além, mas que não tem oportunidade

de se desenvolver.

CONCLUSÃO

Considero  muito  importante  o  uso  de  tecnologia  assistiva,  pois  se  trata  de

melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência. Minha palestra é um projeto de

vida. É possível, sim, incluir pessoas, como eu, no mercado de trabalho e essa palestra é

o primeiro passo para isso. Já existe um projeto com tudo escrito sobre a palestra para

ficar  mais  fácil  apresentar  esse  projeto  para  outras  pessoas.  Meu  objetivo  é  ganhar

parceiros  para  continuar  a  ministrar  palestras  até  mesmo  após  minha  saída  da

universidade e do Laboratório de Inclusão.

Minha  história,  contada  por  mim  mesma,  de  um  jeito  divertido,  pode  tocar,

influenciar e inspirar outras pessoas, outras vidas. E é por isso que apostamos nessa e

em outras palestras que posso fazer. Tenho potencial e mostrei do que sou capaz. É por
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isso  que  devemos  investir  e  acreditar,  cada  vez  mais,  em  tecnologia  assistiva.  O

importante é seguir em frente com projetos como este, que nos trazem ótimos retornos.
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