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Resumo A questão relativa aos direitos das pessoas com necessidades educativas especiais passou a 

constar com maior destaque na agenda dos países membros da Organização das Nações Unidas 

(ONU) nas últimas décadas. No âmbito da Educação, a Declaração de Salamanca vem se constituindo 

em documento de referência normativa e conceitual desde 1994. As recomendações contidas nela e 

em diversas resoluções da ONU acompanham e fomentam a evolução histórica do sistema educativo 

em direção à consolidação dos seguintes princípios: da educação inclusiva; da individualização; da 

educação como processo sociocultural; da equidade de oportunidades; da autonomia; do uso das 

tecnologias assistivas (TAs) ou de apoio, sendo a primeira terminologia utilizada no Brasil e a 

segunda em Portugal, como tradução de assistive technologies (em inglês). As TAs têm sido 

desenvolvidas e adaptadas por profissionais de diversas áreas. Elas podem ser produzidas em série 

ou sob medida, para atender uma necessidade educacional específica. Leitores e ampliadores de 

écrans, impressoras braille e impressoras de relevo são alguns dos recursos muito utilizados, por 

exemplo, na educação de pessoas com deficiência visual. Em outras situações, no entanto, há 

necessidade de uma solução tecnológica personalizada que propicie as condições mais favoráveis 

para o êxito na resposta educativa, as quais envolvem também os recursos não tangíveis necessários 

para promover a funcionalidade, tais como metodologias, estratégias, práticas e serviços. Tomando 

como objeto central do estudo o Centro de Engenharia de Reabilitação e Acessibilidade (CERTIC), 

vinculado à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), o qual tem atuado fortemente 

nas duas modalidades, pesquisando, desenvolvendo e aplicando tecnologias, buscamos identificar 

como os seis princípios elencados acima podem intervir no processo de criação de tecnologias que 

propiciem o progresso de cada um em função das suas possibilidades e especificidades individuais. 

Trata-se, portanto, de um estudo de caso que busca investigar o processo de construção das TAs e 

relacioná-lo com princípios inerentes ao processo educacional. Pretendemos, dessa forma, contribuir 

para a produção coletiva do conhecimento relativo a essa área incipiente e relevante para as pessoas 

com necessidades especiais 
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