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Este artigo possui o intuito de analisar a relevância da ação empreendedora no âmbito da 
Tecnologia Assistiva (TA) no Brasil, a partir da compreensão dos desafios enfrentados e das 
oportunidades de inovação que essa oferece, sobretudo no tocante à educação inclusiva. Para 
isso, foi realizado um estudo acerca das problemáticas existentes nas escolas, públicas e 
privadas, no qual pôde-se destacar a infraestrutura inadequada para atender as demandas de 
pessoas com deficiências. Além disso, também é questionada a atuação de políticas públicas 
no desenvolvimento de aparatos tecnológicos de cunho inclusivo. Destarte, nota-se que o 
empreendedorismo social, possui elevado potencial para mudar essa realidade e, assim, 
contribuir para a maximização do acesso à educação de cunho inclusivo no Brasil. 

Palavras-chaves: Desafios; Empreendedorismo social; Inclusão social; Inovação; 

Tecnologia Assistiva.  

Abstract 

This article aims to analyze the relevance of the entrepreneurial action in the field of 
Assistive Technology (AT) in Brazil, from the comprehension of the challenges faced and 
innovation opportunities, which this field offers. For this, a study has been made about the 
existing problems in public and private schools, in which was possible to highlight the 
inadequate infrastructure to attend the demands of people with disabilities. Moreover, it is 
also questioned the performance of public policies in the development of technologic 
devices of inclusive nature. Thus, it shall be noticed that social entrepreneurship has a high 
potential to change this reality, and thus contribute to the maximization of the access of 
education in Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

A inclusão social de pessoas com deficiência é uma temática bastante recente e complexa. No 

entanto, embora seja alvo de um extenso debate, com o qual foi possível o alcance de 

inúmeros direitos e o desenvolvimento de propostas inovadoras, as problemáticas 

relacionadas a esse grupo socialmente excluído permanecem, no cenário nacional, sem 

solução. 

Sob essa perspectiva, vê-se o empreendedorismo social na Tecnologia Assistiva (TA) como 

uma ferramenta capaz de desenvolver inovações que contribuam para a inserção de pessoas 

com deficiência (PCD’s) em um universo educacional inclusivo e digno, condizente com as 

prerrogativas fundamentais previstas em lei.  

Por outro lado, nota-se que a iniciativa privada, sobretudo no que diz respeito à TA, está 

limitada por obstáculos impostos pela escassez de políticas públicas efetivas e por um 

contexto que menospreza a emergência da inclusão social em seus diversos aspectos. 

Assim, este artigo busca promover uma análise acerca da participação do empreendedorismo 

social no que diz respeito à educação inclusiva; em quais aspectos à tecnologia assistiva pode 

contribuir para a inclusão da pessoa com deficiência e ressaltar a escassez da iniciativa 

privada no que tange à tecnologia assistiva voltada para e educação de cunho inclusivo. 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

No cenário educacional brasileiro, nota-se o aumento do número de pessoas portadoras de 

algum tipo de deficiência estudando em escolas regulares. O crescimento foi expressivo de 

forma a progredir de 85,5% em 2013 para 90,9% em 2017. (Censo Escolar da Educação 

Básica, MEC, 2017). As consequências desse fato, no entanto, se tornam um paradoxo, pois, 

se por um lado o convívio de PCD’s com pessoas sem deficiências é um aspecto positivo – 

devido a inclusão desses indivíduos na sociedade – por outro as leis inoperantes existentes e a 

não garantia de princípios fundamentais contribuem para que as escolas apresentem uma 

adequação, humana e estrutural, sobremaneira deficitária. 
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De um modo mais geral, no que tange os aspectos legais relativos à inclusão, a promulgação 

da Constituição Federal de 1988 configurou-se como um símbolo da conquista de direitos, 

pois buscou assegurar o exercício da cidadania e, sobretudo o princípio da dignidade da 

pessoa humana. Assim, como exposto em sua redação:   
Art.2º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 
Direito e tem como fundamentos:   
III–a dignidade da pessoa humana; 

Além disso, de uma maneira mais específica, uma questão a ser ressaltada é a existência de 

leis direcionadas ao ensino inclusivo e de qualidade à PCD. Dentre elas, destaca-se as 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica na Resolução CNE/CEB 

nº 2/2001 responsáveis por nortear o funcionamento do espaço escolar, tal como explícito no 

artigo 2º: 

Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas 
organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais 
especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade 
para todos. 

Assim, é evidente que, embora já existam leis que determinam a adequação de espaços 

públicos às diferentes necessidades, a falta de acessibilidade ainda é um grande problema. 

Nesse contexto, urge a necessidade de efetivação das regras e princípios impostos, e da 

proteção das prerrogativas fundamentais previstas em lei, especialmente aquelas alicerçadas 

na Constituição Federal, dada superioridade desta em relação às demais, devido a disposição 

hierárquica das normas jurídicas. 

Dessa forma, observa-se que inclusão diz respeito a uma série de fatores, não apenas àqueles 

ligados à presença desse público em ambientes frequentados por pessoas sem deficiências, 

mas, também, à estrutura desses locais no que diz respeito ao atendimento das demandas 

necessárias para superar as barreiras arquitetônicas, tecnológicas e pedagógicas, pois segundo 

Fellini (2013, apud MORI, N. N. R., 2014), para que o processo educacional inclusivo seja 

pleno e efetivo,é necessário seguir uma série de requisitos, tais como: currículo adequado, 

atividades, estrutura arquitetônica e profissionais instruídos para lidar com as necessidades 

específicas do deficiente. 
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TECNOLOGIA ASSISTIVA 

Para que o processo inclusivo na educação se configure como efetivo, o usufruto de 

Tecnologias Assistivas se faz necessário, pois, segundo Bersch (2008), funcionará como um 

um aparato capaz promover a maximização de habilidade, as quais são inibidas ou reduzidas 

em função de deficiências, motoras ou cognitivas. De acordo com o Comitê de Ajudas 

Técnicas, esse conceito - ainda não muito claro para grande parte da sociedade - se apresenta 

como: 
Uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, 
recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a 
funcionalidade, relacionada à atividade e participação, de pessoas com deficiência, 
incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, 
qualidade de vida e inclusão social. 

 

Um outro ponto complicador a ser ressaltado é a falta de incentivo ao uso desses recursos 

tecnológicos voltados para o desenvolvimento da pessoa com deficiência desde a sua infância. 

Desse modo, a ausência do contato precoce com a TA impede que sejam atenuadas limitações 

de muitas necessidades. Ou seja, o uso dessa tecnologia engajada não se restringe a fins 

paliativos, na medida em que apresenta iminente potencial para melhorar a qualidade de vida 

desses indivíduos e para reduzir a defasagem escolar dos mesmos em relação aos demais. 

Com isso, observa-se o papel das políticas públicas como meio de assegurar o 

desenvolvimento da tecnologia assistiva voltada para o meio inclusivo e educacional. Para 

tanto, foi criado o Atendimento Educacional Especializado (AEE), com o intuito de oferecer 

os meios necessários para alunos com deficiências, incluindo o fornecimento de Ajudas 

Técnicas. Nota-se, no entanto, que embora essa assistência deva ocorrer, o número de escolas 

que de fato a possuem é reduzido, refletindo, dessa forma, no percentual de alunos deficientes 

cursando o ensino médio: do total de estudantes, apenas 0,8% representam esse público 

(MEC, 2015). 

Um grande exemplo de tecnologia assistiva que contribuiu para bases educacionais e 

científicas foi o desenvolvimento do software Equalizer, adotado pelo físico britânico Stephen 

Hawking. A ideia do produto é a seleção de palavras por meio de menu que as disponibilize, 
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junto a um sintetizador de voz que expresse os vocábulos escolhidos. Essa tecnologia pode ser 

vista como um modelo para as bases de desenvolvimento de TA no âmbito nacional. 

Embora as dificuldades citadas sejam expressivas, nota-se o potencial desenvolvimentista e 

inovador nacional nessa área tecnológica (Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2013). 

Aliada ao empreendedorismo social, a tecnologia engajada só tende a trazer benefícios para a 

comunidade que visa atender. 

EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

Observa-se o consenso entre autores da área no que diz respeito a principal diferença do 

empreendedorismo social: a geração de lucro agregada a um valor social, por intermédio de 

inovações (Davis, 2002; Austin et al, 2006; Certo & Miller, 2008, apud Parente, Cristina, 

201). 

Dessa forma, visando alcançar a inclusão por meio do empreendedorismo social, os Projetos 

Enactus atuam no sentido de auxiliar pessoas que, de alguma forma, encontram-se à margem 

da sociedade. No que corresponde à incorporação de indivíduos com deficiência, há o projeto 

En-ABLE-ing Entrepreneurs, o qual busca atenuar as taxas de desemprego entre os mesmos, 

criando um modelo de currículo no qual empresas voltadas para tal estejam aptas a 

disponibilizá-lo, no intuito de que essas pessoas repassem seus conhecimentos sobre 

empreendedorismo para seus clientes. Além disso, o projeto pretende atuar como uma 

organização sem fins lucrativos, a qual abrigará micronegócios desses empreendedores. 

No âmbito nacional, o Brasil é desenvolvedor de tecnologias auxiliadoras de deficientes. Um 

dos maiores exemplos desse progresso é o aplicativo “Hand Talk”. Desenvolvido por 

empreendedores de Alagoas, o aplicativo funciona, essencialmente, como tradutor do 

português para a Língua Brasileira de Sinais e se classifica, prontamente, como uma 

tecnologia assistiva. A plataforma, em parceria com o Ministério da Educação (MEC), já está 

presente na rede pública de ensino por intermédio de tablets. 

Outro case de sucesso é o software “guiaderodas”. Inteiramente brasileiro, o aplicativo foi 

reconhecido pela ONU como ganhador do seu prêmio global. A plataforma digital consiste, 

basicamente, na avaliação de estabelecimentos, a partir de critérios que envolvem 

“acessibilidade”, sendo assim possível classificá-los em espaços mais ou menos adaptados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É evidente que questões relacionadas à inclusão social, sobretudo no que se refere ao acesso 

de portadores de deficiência ao ambiente escolar, foi resultado de um lento e gradual processo 

histórico. Assim, com a conquista de direitos, esse público pôde ter prerrogativas básicas 

previstas em lei. Em contrapartida, mesmo que positivadas, as regras estabelecidas nem 

sempre são postas em prática e as garantias não são, de fato, asseguradas. 

Nesse contexto, a tecnologia engajada, aliada a ação empreendedora, configura-se como um 

caminho para assegurar a inclusão da pessoa com deficiência no âmbito escolar, garantido seu 

acesso e permanência, haja vista que objetiva atender suas necessidades desde a concepção de 

equipamentos até as carências pedagógicas individuais.  
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