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O presente artigo apresenta resultados de uma experiência de práticas de ensino voltadas à 
aprendizagem de pessoas com Deficiência Intelectual (DI). Objetiva-se analisar as 
contribuições das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) no processo 
de ensino e aprendizagem e a inclusão dos participantes da pesquisa, por meio de um 
trabalho de acompanhamento pedagógico. Optou-se pela abordagem qualitativa de 
pesquisa amparada na perspectiva Construcionista, Contextualizada e Significativa (CCS), 
em que são considerados o contexto e interesses dos participantes. Cada etapa do trabalho 
foi monitorada com a finalidade de observar eventuais avanços e detectar as dificuldades 
encontradas, com a intenção de avaliar a pertinência das ações desenvolvidas. Os dados 
analisados pautaram-se no uso de narrativas escritas de estagiárias que desenvolvem o 
acompanhamento, bem como nas atividades desenvolvidas pelos participantes. Os 
resultados indicam impactos positivos tanto no que diz respeito ao processo de 
aprendizagem cognitiva, mas fortemente apontam impactos na vida social e afetiva dos 
estudantes, fazendo-os reconhecer suas capacidades e a partir delas ampliar suas 
expectativas pessoais, emocionais e profissionais que potencializam seu processo de 
inclusão. Ainda, possibilita a obtenção de progressos no manuseio do computador e internet 
e no convívio social favorecendo a igualdade de oportunidades, de acesso a novos 
conhecimentos, introduzindo-os numa nova visão de mundo, promovendo autonomia e 
confiança, o que culmina em um processo inicial de inclusão social, digital e educacional. 
Palavras-chave: Tecnologia Digitais de Informação e Comunicação; Educação Inclusão; 
Deficiência Intelectual; 
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Introdução 

A sociedade contemporânea exige cada vez mais dos indivíduos o 

desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para lidar com as 

mudanças que vem ocorrendo continuamente nesse cenário. Essas mudanças, 

causadas principalmente pelos avanços das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC) pressupõe também transformações na forma de aprender, 

ensinar e agir sobre a educação impondo novos desafios, tal qual o de estabelecer 

uma aprendizagem ao longo da vida assentada em quatro pilares: “aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser” (DELORS 

1998, p. 91). 

Diante desse panorama, como o objetivo de ampliar oportunidades de acesso 

ao conhecimento e promover inclusão das Pessoas com Deficiência (PD), 

realizamos um trabalho de acompanhamento pedagógico semanal, utilizando o 

computador como principal ferramenta de apoio pedagógico. Esse trabalho é 

realizado no Centro de Promoção para a Inclusão Digital, Escolar e Social 

(CPIDES) e vinculado ao grupo de pesquisa Ambientes Potencializadores para a 

Inclusão (API), da Universidade Estadual Paulista da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia– (Unesp\FCT) em Presidente Prudente. O que norteia nosso trabalho é 

o uso de tecnologia na educação especial na perspectiva da educação inclusiva, de 

modo a favorecer a alfabetização e a inclusão digital e, consequentemente, a 

inclusão social e escolar das PD que participam dos acompanhamentos.  

Embora o trabalho de acompanhamento seja realizado com pessoas com os 

mais diversos tipos de deficiência, além dos Transtornos Globais do 

Desenvolvimento (TGD) e dificuldades de aprendizagem, este artigo abordará 

especificamente o trabalho desenvolvido com as pessoas com Deficiência 

Intelectual (DI) 

Diante do exposto, objetivamos nesse texto apresentar alguns resultados da 

investigação, buscando indicar as contribuições do uso das TDIC no processo de 

aprendizagem e inclusão de pessoas com DI. 
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Ambientes Potencializadores para Inclusão (API) e as TDIC no processo de 
ensinar 

O grupo de Pesquisa Ambientes Potencializadores para Inclusão (API) iniciou 

suas atividades em 2002 e, desde então, além de desenvolver atividades de 

formação e pesquisa, realiza acompanhamentos junto às Pessoas com Deficiência 

(PD). A concretização desse trabalho conta com a participação de estagiários 

procedentes de cursos de licenciatura da Unesp\FCT, bem como com docentes da 

Universidade, professores da rede pública, professores itinerantes (especialistas 

em educação especial),  psicólogos e fonoaudiólogos.  

Esse grupo de Pesquisa tem como objetivo principal o desenvolvimento de 

estratégias para a construção de uma escola para todos, usando as TDIC como 

ferramentas potencializadoras de habilidades humanas, proporcionando a inclusão 

Social, Digital e Escolar de PD. 

De acordo Schlünzen (2000), o uso das TDIC possibilita a criação de um 

ambiente para favorecer uma aprendizagem Construcionista, Contextualizada e 

Significativa (CCS). O ambiente CCS é definido pela autora (p.82) como: 
Construcionista porque o computador é utilizado para a construção 
do conhecimento a partir de objetos palpáveis; Contextualizado 
porque os projetos/atividades construídas são emergentes de 
situações do contexto dos alunos e Significativo porque os alunos 
constroem o conhecimento de acordo com o significado atribuído 
aos conceitos e contexto. 
 

Nesse sentido, Almeida (2001, p. 23) também indica que: 
A característica fundamental do conceito de construcionismo (...) é 
o emprego das tecnologias de informação e comunicação na 
realização de construções concretas que se explicitam na tela do 
computador e funcionam como fonte de ideias para o 
desenvolvimento de construções mentais.  

 

Sendo assim, o computador com todos os seus recursos e possibilidades, 

torna-se uma importante ferramenta capaz de subsidiar a inclusão de pessoas com 

deficiência, já que proporciona igualdade de oportunidades e o desenvolvimento de 

suas potencialidades humano, cognitivo e criativo, conforme a Declaração de 

Salamanca (Linha de Ação sobre Necessidades Educativas Especiais de 1994).  

Nesse sentido, pode-se observar o quão importante é o trabalho de 

acompanhamento desenvolvido no CPIDES, a partir do uso do computador na 

educação especial e ainda assinala Valente (1999, p.51) que: 
(...) quando o computador é utilizado como uma "ferramenta" com 
a qual a criança constrói o seu conhecimento, ele se torna um 
importante aliado na implementação de uma proposta 
construcionista de educação, viabilizando o processo de inclusão 
da criança deficiente.  

2 
 4510



  

Valente (1999) preconiza também que o computador deve ser utilizado como 

um catalisador de uma mudança do paradigma educacional, que promove a 

aprendizagem ao invés do ensino e que coloca o controle do processo de 

aprendizagem nas mãos do aprendiz. Assim a educação deixa de ser a 

transferência de conhecimento, mas um processo de construção do próprio aluno. 

O autor ainda ressalta o computador não deve ser o foco de um novo 

processo, mas um instrumento que permita a complementação, aperfeiçoamento e 

possível transformação e mudança para a qualidade do ensino. Isto porque o 

computador sozinho não promove aprendizado, cabe ao professor à tarefa de 

instigar, provocar, questionar o aprendiz para que ele possa observar e refletir 

sobre as informações que recebe e elaborar conhecimento. Esse conjunto de 

informações, se devidamente trabalhadas, poderá possibilitar sua construção de 

conhecimento. Nesse caso, o computador passa a ser usado para mediar o 

pensamento e as ações, transformando processualmente o raciocínio e 

reorganizando-o. Este recurso é usado no desenvolvimento de atividades que 

ajudam na ordenação e coordenação de ideias e manifestações intelectuais do 

estudante. 

Esse conceito de aprendizagem, também ressaltado por Moran (2000), está 

relacionado com o desenvolvimento do ser humano como um todo, em duas 

diferentes áreas: conhecimento, sensibilidade, competências e atitudes ou valores. 

Essa abrangência, então, pode contribuir de maneira ímpar para a inclusão das 

pessoas com DI, já que o trabalho de acompanhamento busca considerar não 

somente as habilidades cognitivas dos aprendizes, mas os sujeitos em sua 

totalidade. 

Partindo desses pressupostos, vamos apresentar as características ou as 

peculiaridades que envolvem a pessoa com DI e, posteriormente, demostrar as 

contribuições do trabalho desenvolvido no CPIDES. 

 

A inclusão de pessoas com Deficiência Intelectual  
A conceituação de DI emerge de uma trama complexa de comportamentos e 

etiologia de um determinado grupo de pessoas, bem como, de uma concepção 

socialmente construída em determinada época. Defini-la é uma tarefa complexa, 

mas em linhas gerais podemos entendê-la como um funcionamento intelectual 

abaixo da média, com limitações na capacidade do sujeito em responder 

adequadamente às habilidades e cuidados pessoais, independência na locomoção, 

saúde e segurança, desempenho escolar, trabalho, entre outros. (BATISTA e 

MANTOAN, 2007). 
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No que tange aos aspectos cognitivos, as pessoas com DI podem apresentar 

comprometimento dos mecanismos de atenção e iniciativa, da conduta e 

sociabilidade, dos processos de memória, os mecanismos de correlações, análise, 

cálculo e pensamento abstrato e dos processos de linguagem expressiva e 

receptiva, assim como indica a seguinte conceituação apresentada por Glat apud 

Magalhães (2007, p. 80) 
Alunos com deficiência mental apresentam um padrão 
diferenciado de desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor; 
possuem uma diferença nos processos evolutivos de 
personalidade; tem dificuldades na capacidade de aprender, na 
constituição de sua autonomia e nos processos de relação com o 
mundo, pois sua forma de organização apresenta-se de maneira 
qualitativamente diferente de seus pares da mesma idade, o que 
lhe faz peculiar em sua forma de perceber e estar no mundo. 

 

A DI tem sido considerada como uma das características mais marcantes da 

Síndrome de Down (SD). Essa síndrome é uma alteração genética ocorrida durante 

ou imediatamente após a concepção. As células do ser humano possuem 46 

cromossomos (ou 23 pares), em que 22 são autossomos, ou seja, são 

determinantes das características do indivíduo e um é determinante do sexo. A 

alteração genética ocorrida na Síndrome caracteriza-se pela presença a mais do 

cromossomo 21, perfazendo 47 cromossomos e não 46. É a denominada trissomia 

21 simples e ocorre em 95% dos casos. Entretanto, há outras alterações 

cromossômicas que podem causar a síndrome de Down, como a trissomia por 

translocação e o mosaicismo. 

Segundo Schwartzman (1999), as pessoas acometidas pela SD possuem um 

inevitável atraso em todas as áreas do desenvolvimento e um estado permanente 

de deficiência intelectual. Além disso, podem apresentar déficit de atenção, 

causadas por alterações neurológicas; déficit de memória, relacionado à memória 

auditiva imediata, o que pode afetar a produção e o processamento da linguagem; e 

déficit na memória de longo prazo.  Voivodic (2004, p. 45) complementa esta 

informação afirmando sobre a possibilidade de "interferir na elaboração de 

conceitos, na generalização e no planejamento das situações".  

Todavia, Schwartzman (1999), enfatiza que não há um padrão previsível de 

desenvolvimento em todas as pessoas afetadas, uma vez que o desenvolvimento 

da inteligência não depende exclusivamente da alteração cromossômica, mas 

também do restante do potencial genético, bem como das importantes influências 

do meio. 

Nesse sentido, para Vigotski (1997) o objeto da educação deve versar, então, 

sobre as consequências advindas da deficiência, de modo a reorientar o 
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desenvolvimento e reequilibrar o processo maturativo. Assim, é necessário 

considerar as características inerentes a DI, no entanto, ela não deve ser 

evidenciada nem constituir impeditivo para avançar no processo de aprendizagem. 

Mantoan (1997) também esclarece que não existe uma diferença estrutural no 

desenvolvimento cognitivo de pessoas com deficiência e, embora existam lentidões 

significativas no desenvolvimento intelectual a inteligência dessas pessoas, tanto 

quanto a inteligência de qualquer pessoa, possuem plasticidade, o que faz com que 

sejam capazes de "evoluir, manter estáveis suas aquisições intelectuais, assim 

como generalizá-las para uma gama considerável de atividades" (MANTOAN, 1997, 

p. 57). 

Dessa forma, é necessária, uma ação adequada para abrir possibilidades 

para as pessoas com DI, conhecer maneiras e estratégias que favoreçam seu 

desenvolvimento e aprendizagem, bem como viabilizem seu processo de inclusão. 

No entanto, não é possível se pensar num único modelo de ensino e aprendizagem, 

se considerarmos a individualidade, necessidades e potencialidades inerentes a 

cada pessoa com ou sem deficiência. Assim, partindo dessas premissas e com o 

intuito de elucidar o trabalho que desenvolvemos no CPIDES, faremos a seguir a 

exposição e análise dos acompanhamentos junto às pessoas com DI participantes 

do projeto de pesquisa. 

 
Contextualização e Metodologia  

Considerando os principais objetivos do trabalho desenvolvido, que é de 

promover a inclusão de pessoas com DI por meio de um trabalho de 

acompanhamento pedagógico, tendo as TDIC como principal ferramenta 

pedagógica, optou-se pela metodologia de pesquisa qualitativa amparada na 

abordagem Construcionista, Contextualizada e Significativa - CCS (SCHLÜNZEN, 

2000). 

Como mencionado anteriormente na abordagem CCS todo o trabalho 

desenvolvido deve partir do contexto, interesses, expectativas, necessidades e 

potencialidades individuais dos envolvidos, para que ocorra a aprendizagem 

significativa. Na teoria cognitiva de aprendizagem de Ausubel, segundo Moreira 

(1982, p. 13), a essência do processo de aprendizagem significativa está 

relacionada ao que o aprendiz já sabe, porém, de maneira não arbitrária. Além 

disso, enfatiza que, apesar de se tratar de uma teoria cognitiva, não descarta o 

envolvimento afetivo e social, já que ambos estão estritamente relacionados com a 

cognição.  
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O trabalho de acompanhamento pedagógico junto às pessoas com DI é 

realizado no laboratório didático de informática do CPIDES. O público-alvo é 

composto por dez pessoas com síndrome de Down, com idades entre oito e 

quarenta anos, sendo quatro do gênero feminino e sete do masculino, em 

diferentes níveis de alfabetização, conforme mostra o quadro em anexo. 

Os acompanhamentos ocorrem semanalmente, com duração de uma hora e 

meia e realizados de maneira individual e coletiva. Os principais materiais utilizados 

durante os acompanhamentos são: o computador com todos os seus recursos e 

Objetos Educacionais, além da rede internet e outros materiais educativos 

concretos, como jogos, alfabeto móvel, blocos lógicos, livros, etc. dependendo da 

necessidade e interesse do grupo. 

Inicialmente, foi realizada uma avaliação diagnóstica e entrevista com os pais, 

com o objetivo de traçar o perfil de cada aluno. Após esse procedimento foi 

realizado o planejamento das atividades que foram aplicadas durante os 

acompanhamentos. O processo inicial de avaliação dos alunos e entrevista com os 

pais/responsáveis é importante no sentido de analisar o conhecimento dos 

estudantes e seus interesses individuais, como preferências, valores, 

necessidades, experiências de vida e seus objetivos (e da família) com relação ao 

processo educacional.  

A partir desse levantamento é possível selecionar as temáticas a serem 

trabalhadas e definir as estratégias pedagógicas iniciais, sem perder o foco e o 

principal objetivo do projeto. Cada etapa do trabalho é monitorada, com a finalidade 

de obter avanços e detectar as dificuldades encontradas pelos DI, com a intenção 

de avaliar a pertinência das ações desenvolvidas. 

Assim, apresentamos algumas atividades realizadas com os alunos com DI e 

os resultados desse processo ao utilizarmos as TDIC como principal ferramenta 

pedagógica no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Desenvolvimento das atividades 
Há a crença de que para se viver dignamente em sociedade é fundamental 

que os indivíduos sejam no mínimo alfabetizados. Vale esclarecer que o 

entendimento sobre a concepção da palavra alfabetizado se refere àqueles que não 

apenas decodificam (decifram) os sinais gráficos, mas os que desenvolvem 

habilidades como a de interpretar e produzir diferentes gêneros textos, ou seja, 

sejam letrados (SOARES apud MENDONÇA, 2007). Nas palavras de Tfouni (1995, 

p.20) “enquanto a alfabetização se ocupa da aquisição da escrita por um indivíduo 
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ou grupo de indivíduos, o letramento focaliza os aspectos sócio-históricos da 

aquisição de uma sociedade”. 

Desse modo, apesar de se constituírem processos distintos, a alfabetização e 

letramento devem ser realizados concomitantemente, para que se efetive uma 

aprendizagem de qualidade (MENDONÇA, 2007). Nessa perspectiva, procuramos 

oferecer atividades que, emergindo do contexto de cada aluno, contemplem 

práticas de leitura e escrita que vão além da mera decodificação, mas considere 

também o processo de letramento.  

Essas atividades são realizadas com auxílio de editor de texto, além de outros 

materiais pedagógicos de apoio como alfabeto móvel. Um exemplo é apresentado 

na Figura 1, na qual o aluno R., que está no estágio inicial de alfabetização e nessa 

atividade escreve um bilhete à sua mãe.  

 
FIGURA 1 – Aluno R. durante acompanhamento produzindo texto. 

Fonte: As autoras 
 

Para redigir o bilhete, primeiramente, o aluno é estimulado a construir com as 

letras móveis as palavras que comporão a mensagem. Esse processo permite que 

o aluno reflita sobre suas hipóteses em relação à escrita e posteriormente o faça no 

editor de texto.  

Em um outro exemplo, o aluno L. que, apesar de ler e escrever, necessita 

ampliar seu repertório vocabular, assim como, produzir textos com coerência, 

coesão, pontuação e utilização dos artigos que são, geralmente, desprezados em 

suas produções.  Esse trabalho é importante na medida em que almeja-se a sua 

inclusão no mundo do trabalho, além de garantir uma comunicação irrestrita por 

meio da escrita. Concomitante a esse tipo de atividade, visando aproveitar o 

interesse de L. por assistir  vídeos  de super herois e novelas em um site gratuito de 

repositório de vídeos na internet, o estudante é estimulado a fazer a reescrita 

desses vídeos, cujo objetivo é desenvolver sua da capacidade de narração, 

interpretação, reflexão. Na Figura 2, nota-se L. concentrado no desenvolvimento de 

sua atividade. Essa proposta articula o seu interesse e suas necessidades 

específicas detectadas na avaliação diagnóstica, contribuindo para o seu 
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desenvolvimento cognitivo, a construção de sua autonomia e autorrealização, já 

que ao verificar suas produções sua autoestima é continuamente valorizada. 

 
FIGURA 2 – Aluno L. durante os acompanhamentos produzindo texto 

Fonte: As autoras 
 

Percebe-se que a comunicação por meio da escrita também permite a esses 

alunos a oportunidade de expressar seus sentimentos, desejos sonhos e 

aspirações. Tal como apresenta o aluno D. que aprecia escrever sobre tudo o que 

almeja alcançar ao longo de sua vida. Surpreende, em suas produções, a maneira 

como descreve suas pretensões, tais como estudar, trabalhar, namorar e ter uma 

vida independente.  

É importante explicitar como as redes sociais podem melhorar o processo de 

alfabetização dos DI e seu impacto no que se refere à inclusão social e digital. 

Estudos recentes tem demostrado como a influência desse meio de comunicação 

tem contribuído para processos de emancipação dos estudantes, pois “a 

comunicação nos ajuda a criar balizas (pontos de referência para perceber, julgar, 

agir) e a nos tornar visíveis para os outros, o que nos possibilita encontrar o nosso 

espaço pessoal, profissional e emocional diante dos demais” sem que as 

defasagens ou deficiência se evidenciem (MORAN, 2007, p. 40). Para o autor 

(p.43):  
Toda comunicação é reveladora, mas a efetuada em clima de 
compreensão, de não condenação e de aceitação profunda 
acelera o processo de crescimento e de desvendamento de áreas 
dispersivas do nosso ser, gerando segurança. A aceitação mútua, 
na comunicação entre pessoas, é a pedra de toque para o avanço 
profundo de cada um de nós na reorganização dos espaços 
pessoais, no gerenciamento das diversas tensões e na 
digitalização, isto é, na sistematização do que estava um caos.  

 

Nem todos os alunos possuem acesso às redes sociais, uma vez que não são 

usadas sem a autorização dos pais para tal inscrição. No entanto, aqueles que têm 

a permissão tem demostrado avanços significativos em relação à alfabetização e 

letramento, bem como, ampliação do seu repertório de interesses, aceitação de 

novas ideias e crescente envolvimento em suas relações sociais. 
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Como exemplo, podemos citar D., que possui cadastro nas principais redes 

sociais da atualidade, como Orkut e Facebook, além de conta de e-mail e 

ferramenta de comunicação instantânea como msn. Esses programas permitem 

que D. mantenha contato com seus amigos e familiares, fortaleça suas relações e o 

oportuniza a fazer novas amizades, a partir de uma rede de interesses comuns, 

sem que sua deficiência seja evidenciada.  

D. trabalha em um projeto vinculado à Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE), mas não está satisfeito com o trabalho e  anseia por um novo 

emprego. Para isso, vem se dedicando ao aperfeiçoamento da sua escrita, assim 

como L., e desenvolvendo atividades matemáticas. 

Por meio de um monitoramento permanente dos seus acessos, teor e 

estrutura das mensagens enviadas a amigos através dessas redes, foi observado 

que D. evoluiu no sentido de escrever textos com maior clareza, coerência, 

respeitando já a algumas regras ortográficas que, até então, dispensava em seus 

textos. Isso demonstra a que o aluno passou a compreender o sentido social da 

escrita. 

Para os alunos que ainda estão nos processos iniciais de alfabetização, as 

redes sociais também constitui uma promissora ferramenta de trabalho.  

Constatamos que o aluno R. que  encontrava-se no nível silábico de alfabetização 

sem valor sonoro evoluiu para o nível silábico com valor sonoro. Ou seja, nível em 

que o aluno escreve uma letra para cada sílaba empregando letras que 

correspondem ao som da sílaba. Desde o início dos acompanhamentos R.  já 

possuía cadastro no Orkut e conta de e-mail e foi observado um crescente 

interesse em se comunicar com amigos e parentes associados à rede, por meio de 

mensagens curtas chamadas scraps. Verificou-se que esse tipo de atividade o 

estimulou, assim como aos demais alunos, a progredir na leitura e na produção 

escrita, a partir de uma aprendizagem real. Pois é ao mesmo tempo uma atividade 

contextualizada, porque emerge do seu círculo familiar ou de amizade, do seu 

contexto; é significativa, porque parte do aluno o interesse em aprender a escrever 

para se comunicar; e construcionista, porque o interesse surge do próprio aluno a 

partir de algo que existe, é palpável, ou seja, não se trata de algo aleatório.   

Foi interessante observar o empenho e os avanços alcançados por R. nesse 

processo, já que o contato com as letras do teclado e o  “novo” mundo que se abriu 

na tela do computador lhe permitiu compreender também a função social da escrita 

e suas diversas possibilidades de uso. 

Aliado aos recursos supracitados, para alcançar os objetivos propostos, 

também foi utilizado os Objetos Educacionais (OE) como: vídeos, animações, 
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imagens, músicas, etc. Segundo Wiley (2002, p.1), os OE podem ser definidos 

como “(...) qualquer recurso digital que pode ser reusado para apoiar a 

aprendizagem” e, por consequência, formar um ambiente de aprendizado rico e 

flexível para os alunos.  

O trabalho pedagógico com OE ampliam as oportunidades de ações com 

pessoas com DI em qualquer faixa etária, pois com o seu uso existe a possibilidade 

de proporcionar um ambiente privilegiado de aprendizagem em que o lúdico, a 

solução de problemas, a atividade reflexiva e a capacidade de decisão estejam 

presentes. Além disso, contribui para uma aprendizagem contextualizada e 

significativa, já que permite representar ideias, comparar resultados, refletir sobre 

sua ação e tomar decisões, depurando o processo de aprendizagem e 

potencializando as habilidades. 

Entre os OE selecionados para o trabalho nos acompanhamentos destacam-

se o “Fazenda Rived”, para apresentar conceitos matemáticos para pessoas em 

início do processo de escolarização e o “Viagem Espacial” para facilitar o processo 

de alfabetização. Esse último tem como objetivo trabalhar etapas do processo de 

alfabetização por meio do desenvolvimento de atividades que atendem às fases: 

pré-silábica, silábica, silábico-alfabética e alfabética de vários níveis (FERREIRO; 

TEBEROSKY, 1986). 

A partir dos resultados obtidos, pode-se afirmar que por meio proposta CCS e 

o uso do recurso digital, houve avanços consideráveis na aprendizagem de alunos 

que não estavam alfabetizados e que já começaram a ler palavras com sílabas 

simples.  

Cabe destacar que todos os alunos foram avaliados processualmente e 

evidenciaram constantes progressos, levando em consideração o raciocínio 

utilizado para a solução das atividades propostas e não no resultado das respostas.  

Para isso nos valemos de seus registros escritos, pictográficos, análises orais e 

atitudinais. De maneira geral, observamos avanços significativos em relação à 

comunicação oral e escrita, facilidade de expressar preferências, maior autonomia 

para a realização de determinadas atividades e manuseio do computador, avanço 

no processo de alfabetização e alfabetização matemática, entre outros.  

No que tange à inclusão dos alunos envolvidos nesse trabalho, entendemos 

que se trata de um processo lento, porém, contínuo. Não há como retroceder em 

relação às aprendizagens adquiridas, investir em novas oportunidades de 

ampliação do repertório de habilidades e conhecimentos que vão além do estímulo 

cognitivo com recursos concretos, mas propiciar a experimentação e descoberta 
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por meio de recursos digitais tem se evidenciado uma estratégia promissora no 

trabalho com os DI. 

 
Considerações finais 

Acredita-se que a experiência de acompanhamento de alunos com DI 

contribui para uma prática pedagógica que favorece a construção da autonomia dos 

estudantes. Os resultados do trabalho apontam possibilidades diversas de 

construção de um trabalho significativo e motivador utilizando as TDIC em um 

ambiente CCS. Isto é, respeitando-se as necessidades, interesses, expectativas e 

desejos dos envolvidos. 

Sabe-se que a construção da autonomia está relacionada ao domínio de 

conhecimentos e habilidades necessários para viver no mundo atual com uma 

sociedade em constante mudança e em um processo contínuo de transformação, 

no qual as pessoas com deficiência não são algo a parte da sociedade, mas fazem 

parte desse contexto e podem viver, estudar e se relacionar com dignidade.  

Dessa forma, o trabalho desenvolvido possibilitou aos alunos com DI a 

obtenção de progressos na aprendizagem, bem como avanços no uso do 

computador, no convívio social, na afetividade favorecendo a idealização de novos 

sonhos, por exemplo, de mudar de emprego como no caso de D. ou conquistar um 

trabalho como no caso de  L. É possível dizer que o trabalho possibilitou a cada um 

dos alunos acompanhados novos conhecimentos, introduzindo-os numa nova visão 

de mundo, promovendo autonomia e confiança, o que culmina em um processo 

inicial de inclusão social, digital e educacional. 
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