
 

Universidade de Pernambuco – UPE 

Campus Garanhuns  

Licenciatura em Computação 

 

 

 

 

RAFAEL PAULO DA SILVA  

 

 

 

 

RELAÇÃO COMPUTAÇÃO E TECNOLOGIAS ASSISTIVAS: 

Experiência com docentes e discente com Síndrome Down 

no Ensino Fundamental.  

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

 

 

 

 

 

Garanhuns 

Dezembro, 2018 

 



 

RAFAEL PAULO DA SILVA  

 

 

 

 

RELAÇÃO COMPUTAÇÃO E TECNOLOGIAS ASSISTIVAS: 

Experiência com docentes e discente com Síndrome Down 

no Ensino Fundamental.  

 

 

 

 

Monografia apresentada como 

requisito parcial para obtenção do 

diploma de Licenciado em 

Computação, pela Universidade de 

Pernambuco - Campus Garanhuns. 

 

 

 

ORIENTADORA: SÔNIA REGINA FORTES DA SILVA (Drª) 

 

 

 

 

 

Garanhuns 

Dezembro, 2018 



 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

 

 Gostaria de primeiramente agradecer a Deus, por ter me dado sabedoria 

e coragem para superar os obstáculos impostos durante esta trajetória, em 

segundo, a minha família que sempre me apoiou e sempre esteve presente em 

minha vida. 

 Em especial aos meus pais, Ermelina e Grimário, por serem exemplos de 

vida e estar ao meu lado em todos os momentos. 

 Aos meus irmãos Natália Paula e Fábio Paulo, por sempre me apoiar e 

acreditarem no meu potencial.  

 A Júlia Barbosa, pelo companheirismo, e incentivos nos momentos 

difíceis, de forma especial e carinhosa, me deu força e coragem. 

 A minha orientadora, profª Drª Sônia Fortes, pela paciência, confiança e 

sempre acreditar na minha capacidade, fazendo presente durante toda minha 

trajetória acadêmica, dando apoio, conselhos. Suas contribuições foram 

essenciais para o meu crescimento, tanto acadêmico, como cidadão crítico. 

 À Banca, pelas contribuições ao meu Trabalho de Conclusão de Curso. 

 À profª Drª Vitória Ribas, meu eterno agradecimento por todos os 

ensinamentos e amizade. 

 Aos meus companheiros de caminhada durante o Curso, Ailson Gomes, 

Melquisedec Sampaio e Guilherme Lima por me acolherem, dar apoio e suporte 

necessário durante o período da graduação e pela amizade construída. 

 Aos amigos da UPE e de Garanhuns, que vou levar para sempre comigo: 

Cintia Taylla, Allana Belo, Jacilene, Licia Peregrino, Vangessica Araújo, Pedro 

Yuri, Juliana Silva, Augusto Cesar, Junior Mesquita, Camila Araújo, Jessica Vaz, 

Ana Karolina Odailson Ricardo, Jullyanne Moraes, Vanderlei Meira, Mateus 

Sampaio, júnior Taveira, Thiago Martins, Magno Antõnio, Pollyana Sinnara, 

dentre tantos outros. 

 Agradeço a todos os professores do curso de LC que contribuíram para 

minha formação acadêmica. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Deficiente é aquele que não consegue 

modificar sua vida, aceitando as imposições de 

outras pessoas ou da sociedade em que vive, sem 

ter consciência de que é dono do seu destino”. 

 

        Renata Vilella. 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

Esta investigação teve como objetivo desenvolver uma abordagem dialógica 
entre a Computação e a Educação Especial, analisando as contribuições, 
influências, importância e a real utilização de Computação Desplugada como 
tecnologia assistiva com educandos com Síndrome de Down. A opção 
metodológica foi qualitativa e exploratória, com entrevista em profundidade 
com professora da Sala de Recursos Multifuncionais - SRM de uma escola 
pública de referência no agreste pernambucano. Os desafios se apresentaram na 
defesa do direito de aprendizagem dos educandos com Síndrome de Down, da 
inovação na docência e no reconhecimento do ensino de Computação na 
educação básica. Constatou-se a necessidade de (re) criar atividades de 
Computação Desplugada para a formação em Computação na educação básica. 
Recomenda-se o fomento de pesquisas com esta temática, gerando novas 
concepções e possibilidades pedagógicas para a formação docente com as 
linguagens múltiplas, de forma articulada com os professores das salas de aula 
regulares e de salas de educação especial. 
 

Palavras-Chave: Computação Desplugada. Ensino-Aprendizagem. 

Tecnologias Assistivas. Inclusão. Síndrome de Down. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research aimed to develop a dialogic approach between Computing and 
Special Education, analyzing the contributions, influences, importance and the 
actual use of Detached Computing as assistive technology with students with 
Down Syndrome. The methodological option was qualitative and exploratory, 
with an in - depth interview with a teacher from the Multifunctional Resource 
Room - SRM of a public reference school in the rural state of Pernambuco. The 
challenges were presented in defense of the right to learn for students with 
Down Syndrome, innovation in teaching and recognition of computer education 
in basic education. It was verified the need to (re) create activities of 
Compilation Deployed for the training in Computing in basic education. It is 
recommended to promote research on this theme, generating new conceptions 
and pedagogical possibilities for teacher training with multiple languages, in 
articulated way with teachers in regular classrooms and special education 
rooms. 
 
Keywords: Unplugged Computing. Teaching-Learning. Assistive Technologies. 
Inclusion. Down’s syndrome.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Uma das evoluções mais evidentes da sociedade contemporânea é, sem 

dúvida, a revolução das tecnologias de informação e comunicação - TIC. Cada 

dia fica comprovado o crescente nível de dispositivos, ferramentas e plataformas 

de comunicação com diversas linguagens, as quais influenciam nas relações 

políticas, econômicas e sociais. Isto, seja do simples ato de uma transação 

bancária, à elaboração de projetos extremamente complexos, tornando quase 

impossível coabitar sem utilizar esses recursos. 

As tecnologias já fazem parte do nosso ambiente social há algumas 

décadas, porém, não tão utilizadas na área educacional escolar. Atualmente os 

dispositivos e ferramentas tecnológicas ainda são vistos como instrumentos de 

entretenimento nas escolas. Mas, gradativamente, esses artefatos estão sendo 

introduzidos ao meio educacional como um facilitador no processo de ensino-

aprendizagem. Nota-se que tem aumentado os avanços educativos desde a 

chegada dos retroprojetores e transparências, até aos sofisticados datashow, 

lousas digitais, ambientes virtuais de aprendizagem - AVA, softwares 

educativos, objetos de aprendizagem - OA, entre outros, no qual o uso depende 

de condições de trabalho, da formação e da experiência docente. 

Mas, mesmo sabendo que todos esses dispositivos só vêm contribuir 

como um meio na construção do conhecimento do docente e do discente, pouco 

se fala sobre o uso de tecnologias em sala de aula e menos ainda, em 

Computação e Informática. Quando esta tecnologia é aplicada ao ensin0-

aprendizagem de crianças com necessidades especiais1, especialmente com 

síndrome de Down, este tema torna-se um assunto desafiador. Ao constatar esse 

fato e ao realizar análises bibliográficas é que se reconhece o baixo número de 

pesquisas ou projetos relacionados ao objeto desta investigação – Ensino de 

Computação como Tecnologia Assistiva. Neste sentido, é que a análise das 

ferramentas utilizadas nas escolas e centro de apoio às crianças com 

necessidades especiais se torna imprescindível neste estudo em Computação, a 
                                                             

1  Devido a defesa nesta pesquisa do diferente-igual / différance (DERRIDA, 

2003), não utilizar-se-á o termo deficiente e nem portador. O termo utilizado será ‘necessidades 

especiais’, referindo-se a educação, acrescenta-se educacionais. 
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fim de provocar esta formação à docência em educação especial, 

analisando os possíveis benefícios proporcionados pelas tecnologias às crianças 

que utilizam desse recurso. 

Docência concebida como “uma forma de trabalho sobre o humano, um 

trabalho interativo, no qual o trabalhador se relaciona com o seu objeto sob o 

modo fundamental da interação humana, da face a face com o outro” (TARDIF 

& LESSARD, 2005, p. 275) na influência com diversos modelos teóricos. 

Docência que Roldão (2005) caracteriza como o empenho do professor em fazer 

o aluno aprender o que considera necessário, aprender para inserir-se na 

sociedade.  

As tecnologias em sala de aula surgem em diversas reportagens do 

governo, abordando que ainda não estão sendo vivenciadas em todo o meio 

sócio educacional, muito menos no processo de formação docente e de inclusão 

de educandos na cultura digital. Dificuldade maior quando se refere as crianças 

com necessidades educacionais especiais, que nem estão presentes nas 

estatísticas do governo. Logo, os usos e desusos das tecnologias da informação e 

comunicação - TIC (SILVA, 2012) no ensino-aprendizagem levantam vários 

questionamentos sobre os instrumentos e seus programas, como meio 

pedagógico. Será que as salas de multi recursos garantiria o uso das TIC nos 

processos educativos?  

A tecnologia como meio de construção do conhecimento de crianças e 

jovens com deficiência chama-se Tecnologia Assistiva – TA, sendo um ramo da 

grande árvore da Informática-Computação, que se encarrega de criar, adequar e 

aperfeiçoar ferramentas e dispositivos que possam garantir uma maior inclusão 

de pessoas com deficiências na sociedade e na economia. Tal tecnologia visa 

proporcionar a tal indivíduo maior independência, qualidade de vida e 

integração social e no trabalho. 

A TA tem como finalidade, ampliar a comunicação, habilidades, 

mobilidade, controle de seu ambiente e integração com a sociedade em si. Em 

uma sociedade cuja tecnologia está cada vez mais presente, podemos considerar 

que um dos meios mais eficazes de tornar o acesso ao conhecimento é pela 

utilização da TA. 
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Informática, educação e Computação relacionam-se quando se 

compreende a primeira como a “ciência que visa ao tratamento da informação 

através do uso de equipamentos e procedimentos da área de processamentos de 

dado” e a educação como o “processo de desenvolvimento da capacidade física, 

intelectual e moral da criança e do ser humano em geral visando à sua melhor 

integração individual e social” (COX, 2003, p.30). Já a Informática educativa é 

uma “área científica que tem como objeto de estudo o uso de equipamentos e 

procedimentos da área de processamento de dados no desenvolvimento das 

capacidades do ser humano visando à sua melhor integração individual e social” 

(Ibidem, p.30-31). Ainda, a Computação é uma “área que permeia todas as 

demais áreas do conhecimento, e tem sido um dos fatores que mais acelera a 

ocorrência destas mudanças” (SBC, 2017, p. 01) na cultura digital. Esta provê 

“conhecimentos sobre o mundo digital e também estratégias e artefatos para 

resolver problemas de alta complexidade, que há poucos anos não seriam 

solucionáveis” (Idem). 

Neste contexto, podemos compreender a Tecnologia Assistiva como o 

Comitê de Ajudas Técnicas, Corde/SEDH/PR (2007 apud INSTITUTO DE 

TECNOLOGIA SOCIAL, 2008, p. 9), sendo necessário saber a  

 
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.  

 

 Nesta perspectiva, as utilizações desses recursos auxiliam os indivíduos 

com deficiência para que percorram a trajetória escolar e a apreensão do 

conhecimento de forma significativa, provocando uma aprendizagem efetiva, 

expandindo seu repertório cognitivo. 

 Portanto, esta investigação teve como objetivo desenvolver uma 

abordagem dialógica entre a Computação e a Educação especial, analisando as 

suas contribuições, influências, importância e a real utilização destas 

tecnologias computacionais como tecnologias assistivas, com educandos com 

Síndrome de Down. Pesquisa que se desenvolveu em contexto de uso estrito de 
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TIC nas escolas, devido seu sucateamento, chegando em muitas escolas ao 

desuso em sala de aula com educandos. Assim, indaga-se de que forma crianças 

e jovens especiais estão trabalhando com as TA, quando aplicadas no ensino-

aprendizagem. Como a Computação Desplugada poderia ser uma utilizada como 

TA? 

 Para tal diálogo, buscou-se como objetivos específicos: 

 Conceber o princípio diferente-igual aplicado na pesquisa sobre a 

Computação Desplugada como tecnologia assistiva com crianças com 

Síndrome de Down; 

 Definir tecnologias assistivas e salas de multi recursos/ Multifuncionais 

de escolas públicas;  

 Analisar atividades de Computação Desplugada e de programas de 

Computação são mais adequados para o ensino-aprendizagem de alunos 

com síndrome de Down no ensino fundamental.  

 

Neste sentido, no primeiro tópico da pesquisa foi investigada na 

literatura as tecnologias assistivas e suas especificidades nas salas de multi 

recursos das escolas públicas de Garanhuns; caracterizando algumas 

ferramentas e seu potencial para o ensino-aprendizagem de educandos com 

síndrome de Down. No segundo tópico discutiu-se os possíveis benefícios das 

tecnologias assistivas computacionais no desenvolvimento de educandos com 

síndrome de Down, apresentando os softwares e programas de Computação 

mais adequados para aplicação nesse contexto. Logo após discutiu-se a opção 

metodológica a fim de detalhar os processos utilizados no percurso da pesquisa, 

analisando as relações do uso dessas ferramentas na aquisição ou não de 

conhecimento por parte dos educandos com necessidades educacionais 

especiais. Ao final, foram apresentados os resultados e a análise dos dados para, 

logo adiante, a apresentação das considerações finais. 
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2- TECNOLOGIAS NA CONCEPÇÃO DIFERENÇA-IGUALDADE 

 

As tecnologias proporcionam a conexão com tudo e com todos, 

redefinindo o conceito de espaço, tempo e tamanho, tornando possível a 

comunicação em tempo real, quebrando fronteiras, estreitando povos, 

ampliando nossa visão sobre outras culturas e territórios de aprendizagem. Os 

enfrentamentos dessas barreiras podem também significar o combate ao 

preconceito que sofrem os indivíduos com deficiência. Isto, a partir do momento 

em que lhe são dadas as condições necessárias para interagir e aprender, a 

relação torna-se “diferente-igual” (Galvão, 2009), ou seja, diferente por sua 

condição física, mas também igual por ter adaptações acessíveis para sua 

interação com o mundo, que o torna igual a todos.  

A tecnologia possibilita adaptações no mundo digital, que pode ser 

compreendida como mais uma ferramenta, um suporte e um meio de ensino-

aprendizagem. Sozinha, não é capaz de promover nenhum conhecimento, nem 

de transformar antigos paradigmas educacionais, como a transmissão do saber, 

como uma passagem de um saber para quem não o sabe. É necessário 

apresentar desafios, para se achar a solução, para efetivar o processo de 

aprendizagem e construção do conhecimento, acabando com antigas referências 

históricas, como o princípio de reprodução do conhecimento. 

Por outro lado, as tecnologias criaram um enorme conceito determinista, 

que, para estar inserido na mesma, se faz necessária a adequação a essa nova 

forma de vida. Essa relação culminou numa sociedade levada pelo consumismo, 

no qual o poder e o dinheiro ligados às práticas de dominação e exploração se 

mostram cada vez mais presentes, em que se destacam as mazelas sociais, 

sobretudo as desigualdades e preconceito, além da extinção de povos e culturas 

nativas. 

No entanto, as tecnologias podem ser compreendidas de diversas formas 

conceituais e sociais. Para Sacristán (1994), tecnologia seria um “conjunto de 

significados ou informações de tipo intelectual, ético, estético, social, técnico, 

mítico, comportamental, etc, que caracteriza um grupo social”. Para Vigostsky 

(1989) “as tecnologias da comunicação são utensílios com os quais o homem 
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constrói realmente a representação, que, mais tarde, será incorporada 

mentalmente, será interiorizada”.  

Na década de 80, do século XX, expande-se o termo Novas Tecnologias 

da Comunicação e Informação com usos para fins educativos, nascido da 

revolução das comunicações como um modo sistemático de conceber, aplicar e 

avaliar o conjunto de processos de ensino e aprendizagem. Para isto, levou-se 

em consideração, ao mesmo tempo, “os recursos técnicos e humanos e as 

interações entre eles, como forma de obter uma educação mais efetiva” 

(UNESCO, 1984, p. 43-44, apud Sancho, 1998, p.53). Mais recentemente a 

tecnologia foi considerada como ponte, ao concebê-la um meio para o 

desenvolvimento e na difusão de processos e produtos, “com impacto sobre a 

dinâmica da significação social do conhecimento; a incorporação da robótica na 

produção industrial e a pobreza como efeito não desejado da aplicação de 

políticas de ajuste estrutural (Maggio, 1997, p. 17). 

Nesta trajetória, o desenvolvimento de dispositivos tecnológicos procura 

cada vez mais atingir um público muito grande de usuários, de forma 

irreversível. No entanto, ao apresentar esses instrumentos para indivíduos com 

necessidades especiais educacionais, torna-se necessário adaptá-los às 

características desses usuários, que possuem maneiras diferentes de 

aprendizagem, sendo necessário um acompanhamento individual da sua 

aprendizagem, conforme suas especificidades, o potencial dos instrumentos e os 

processos do pensamento do educando. 

Os alunos que possuem necessidades educacionais particulares tendem a 

realizar uma mesma tarefa de diferentes formas, como os educandos com 

Síndrome de Down. Ao propor a utilização dessas tecnologias, se faz necessário 

um estudo prévio para avaliar os objetivos que podem ser alcançados com uso 

das mesmas e o impacto positivo ou negativo no comportamento dos alunos no 

ensino-aprendizagem. 

A inserção desses recursos tecnológicos nas escolas requer uma 

adequação e aperfeiçoamento de todo sistema educacional, fazendo necessário 

um planejamento para introduzir de forma eficaz esses recursos. Quando a 

implementação vem acompanhada de projeto político-pedagógico poderão 
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atender com maior eficácia aos diversos níveis existentes de necessidades 

educacionais no âmbito escolar, buscando aprendizagens significativas e 

melhorias dos indicadores de desempenho dos alunos, bem como do sistema de 

ensino. Complementa Sancho (2001, p.136),  

Devemos considerar como ideal um ensino usando diversos meios, um 
ensino no qual todos os meios deveriam ter oportunidade, desde os 
mais modestos até os mais elaborados: desde o quadro, os mapas e as 
transparências de retroprojetor até as antenas de satélite de televisão. 
Ali deveriam ter oportunidade também todas as linguagens: desde a 
palavra falada e escrita até as imagens e sons, passando pelas 
linguagens matemáticas, gestuais e simbólicas.  
 

 Por isso, é de extrema importância a adaptação e utilização desses meios 

para melhor atender às necessidades dos alunos com Síndrome de Down, 

propiciando uma abordagem diferenciada, que possibilite uma melhor 

compreensão do que está sendo trabalhado em sala de aula, tornando o 

processo de aprendizagem mais eficaz e coerente.  

 

2.1. Síndrome de Down na Concepção “diferente-igual” 

 

 A TA é uma forma de empoderamento das pessoas que necessitam de 

necessidades educacionais especiais, possibilitando e acelerando o processo de 

aprendizagem, desenvolvimento e inclusão social. Além de contribuir para 

visibilização dessas pessoas na sociedade, que por muitas vezes, são tratadas 

como seres inferiores aos demais.  

Assim, os recentes avanços das tecnologias de informação e comunicação 

no mundo, com a inserção da concepção de tecnologia assistiva é uma 

possibilidade emergente, mas pouco investigada neste conceito, para construção 

de novos ambientes de aprendizagem digitais, que possibilitem à adaptação, 

construção e desenvolvimento desses indivíduos na sociedade da informação. 

A síndrome de Down não é uma doença, e sim uma alteração genética, 

que foi descoberta por John Langdon Down em 1886 e, caracterizada pela 

presença de um cromossomo a mais na fita de DNA, especificamente no par 21, 

e por isso afeta o desenvolvimento do indivíduo, causando algumas 

características físicas peculiares, afetando também à sua área mental. Conforme 
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o Movimento Down (2017), todo estudante, independentemente de qualquer 

‘deficiência’, tem um perfil único, com habilidades e dificuldades em 

determinadas áreas. No entanto, algumas características associadas à síndrome 

de Down merecem a atenção de pais e professores, como o aprendizado em um 

ritmo mais lento, a dificuldade de concentração e de reter memórias de curto 

prazo. 

Para a Organização Movimento Down, as estatísticas sobre o número de 

pessoas com esta síndrome não são precisas. De acordo com a Organização 

estimam-se mais de 300 mil pessoas com Síndrome de Down no Brasil. 

Dentre as principais características de pessoas com Síndrome de Down, 

podemos destacar: retardo mental; fraqueza muscular; anomalia cardíaca; baixa 

estatura; dificuldade na fala, perfil achatado e olhos com fendas palpebrais 

puxadas. 

Na criança com Down, em geral, todo trabalho cerebral é realizado 

gradualmente, pois nesses indivíduos a aprendizagem ocorre num ritmo mais 

lento e sua linguagem bastante diferente das outras crianças. Sua atenção é 

relativamente menor, conforme seu interesse e as pessoas com Down não 

conseguem se concentrar por muito tempo em uma atividade.  

Os educandos com Down conseguem chegar ao limite da sua fadiga 

rapidamente, com o cansaço e, consequentemente, a energia necessária para 

concentração desaparece, existindo assim, uma grande dificuldade para realizar 

atividades mais prologadas.  

Esses aspectos podem ser diminuídos de acordo com os estímulos que a 

pessoa com Síndrome de Down recebe. Desde pequeno, é necessário ter um 

acompanhamento especializado, ou seja, estimulação precoce. Mas antes disso, 

é necessário que os pais aceitem as condições de seu filho percebendo que, 

apesar de ser um processo mais lento e gradual, a criança poderá realizar muitas 

ações e atingir ótimos níveis de aprendizagens, conseguindo frequentar o ensino 

regular, dentro de suas especificidades.  

Uma educação de qualidade para um educando com Síndrome de Down, 

é aquela bem articulada e elaborada, que ajudará esses indivíduos no convívio 
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com pessoas diferentes, bem como no desenvolvimento de todas as suas 

habilidades. 

São sugeridas para os educandos com Down, atividades que sejam 

conduzidas por um processo de estimulação, para atingir melhor o 

desenvolvimento dos mesmos. Sendo assim, é de suma importância para o 

desenvolvimento humano, o processo de apropriação das formas de 

aprendizagem, presente em cada cultura e em cada singularidade dos 

educandos e suas ‘deficiências’, sendo possível e adequado incluir as tecnologias 

computacionais e digitais, como questão de inclusão e desenvolvimento. Nestas 

se avaliam as limitações do indivíduo com ‘deficiência’, limitando muitas vezes, 

uma barreira a tal aprendizagem. Desse modo se torna imprescindível o 

desenvolvimento de recursos de acessibilidade de maneira concreta, 

neutralizando essas barreiras e inserindo-o em ambientes ricos de 

aprendizagem, proporcionado pela sua cultura e necessidade educacional. 

Síndrome de Down não possui níveis. Existem diferentes alterações 

genéticas que identifica o tipo de Down que o indivíduo possa ter, fator 

determinante para diminuição dessas sequelas é quantidade de estímulos 

recebida pelo indivíduo, pois, se trabalhada precocemente e de forma correta 

reduzirá a maioria das dificuldades transposta pela síndrome. 

Deste modo, esses indivíduos poderão dar passos ao caminho da 

eliminação das discriminações, como decorrência do respeito conquistado a 

partir da convivência com os demais, aumentando sua autoestima, podendo 

assim explicitar melhor seu potencial e seus pensamentos. 

 

2.2 Educação Inclusiva 

 

Nos últimos anos, como resultado da luta das próprias pessoas com 

deficiência, seus familiares e alguns membros da sociedade; vem ganhando 

espaço na sociedade a proposta de rompimento com os tradicionais paradigmas 

segregativos e consequente adoção de procedimentos que possam contribuir e 

garantir a esses indivíduos, as condições necessárias à sua participação como 

sujeitos ativos na sociedade. 
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Este processo ganhou força com a “Convenção Interamericana para a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Pessoa Portadora de 

Deficiência”, fruto de evento promovido pela Organização dos Estados 

Americanos- OEA, na Guatemala, em 1999, que estabeleceu “normas e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência 

ou com mobilidade reduzida” (OEA, 1999, p.01). O mesmo propôs o paradigma 

de inclusão social, afirmando a necessidade de todos se comprometerem com a 

eliminação das barreiras que vêm excluindo uma parcela considerável da 

população mundial, a das pessoas com deficiências física, sensorial e mental. 

Antônio et all (2008), autores do texto Política Nacional da Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, traça todas as diretrizes e 

normas para a modalidade educativa “Educação Especial”, pautada em uma 

perspectiva de educação inclusiva, não mais segregativa, que não admite sequer 

programas substitutivos ao ensino comum, como as classes e escolas especiais, 

no entanto, diferentemente do documento da Política Nacional da Educação 

Especial anterior (BRASIL, 1999). 

O Movimento Nacional pela Educação Inclusiva é uma ação política, 

cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os 

alunos de estarem juntos, aprendendo, participando e construindo, sem 

nenhum tipo de discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma 

educacional fundamentada na concepção de direitos humanos, que conjuga 

igualdade e diferença com valores indissociáveis, ao contextualizar as 

circunstancias históricas da exclusão dentro e fora da escola. 

Ao reconhecermos os obstáculos enfrentados nos sistemas de ensino, se 

evidencia a necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e criar 

alternativas para superá-las. A educação inclusiva assume espaço central na 

discussão acerca da sociedade contemporânea e do papel da escola na superação 

das exclusões sociais existentes. 

O sistema educacional brasileiro, historicamente, se caracterizou pela 

visão da educação que delimita a escolarização como privilégio de um grupo, 

uma exclusão que foi legitimada nas políticas e práticas educacionais 

reprodutoras da ordem social. A partir do processo de democratização da escola, 
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criou-se o paradoxo da inclusão de todos, com a universalização do acesso, de 

inserção de todos os indivíduos, porém, a partir do momento que esses 

indivíduos estão nas escolas. Podendo se ver a velha política de seleção, na qual 

permanece a exclusão de indivíduos e grupos considerados fora dos padrões 

homogeneizadores da escola. 

A educação especial se organizou tradicionalmente como atendimento 

educacional especializado substitutivo ao ensino comum, essa concepção 

exerceu impacto duradouro na história da educação especial, pois a mesma era 

vista como a forma mais apropriada para o atendimento de alunos que 

apresentavam deficiências ou que não se adequassem à estrutura rígida dos 

sistemas de ensino, o que resultava em práticas que enfatizavam os aspectos 

relacionados a deficiência, em contraposição à sua dimensão pedagógica. 

O desenvolvimento de pesquisas no campo da educação e a participação 

efetiva dos direitos humanos vêm modificando os conceitos, as legislações, as 

práticas educacionais e de gestão, indicando a necessidade de se promover um 

ensino diferenciado, do utilizado hoje nas escolas, uma reestruturação das 

escolas de ensino regular e da educação especial, propiciando um atendimento 

especializado e singular que beneficie todos os alunos, começando pelo 

reconhecimento e valorização da diversidade como fator de enriquecimento do 

processo educacional.  

A educação inclusiva prevê o acesso à escolarização e ao atendimento 

educacional especializado, que atenda às necessidades de aprendizagem de 

todas as crianças, jovens e adultos, com foco específico nas pessoas ou grupo de 

pessoas que estão excluídas do direito à educação e que estão fora da escola ou 

enfrentam barreiras para a participação nos processos de aprendizagem escolar. 
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3. TECNOLOGIA ASSISTIVA E COMPUTAÇÃO 

 

De acordo com a Norma Internacional ISO 9999 (BRASIL, 2002), 

Tecnologia Assistiva, também conhecida como Ajudas Técnicas, refere-se a 

qualquer produto, instrumento, estratégia, serviço e prática, utilizado 
por pessoas com deficiência e pessoas idosas, especialmente 
produzido ou geralmente disponível para prevenir, compensar, aliviar 
ou neutralizar uma deficiência, incapacidade ou desvantagem e 
melhorar a autonomia e a qualidade de vida dos indivíduos.  

 
Conforme essa definição, Tecnologia Assistiva - TA é toda e qualquer 

ferramenta, recurso ou processo utilizado com o objetivo de proporcionar uma 

maior independência e autonomia aos deficientes, seja através de artefatos 

simples, até os mais complexos e sofisticados programas especiais de adaptação, 

como atividades de Computação Desplugada, caracterizadas na classe 21 e 24.  

Quadro 01 - Classificação das Ajudas Técnicas em 10 áreas diferentes 
conforme a ISO 9999 

 
Classe 3 Ajudas para terapia e treinamento 
Classe 6 Órteses e próteses 
Classe 9 Ajudas para segurança e proteção pessoal 
Classe 12 Ajudas para mobilidade pessoal 
Classe 15 Ajudas para atividades domésticas 
Classe 18 Mobiliário e adaptações para residências e 

outros móveis 
Classe 21 Ajudas para a comunicação, informação e 

sinalização 
Classe 24 Ajudas para o manejo de bens e produtos 
Classe 27 Ajudas e equipamentos para melhorar o 

ambiente, maquinaria e ferramentas 
Classe 30 Ajudas para o lazer e tempo livre 
Fonte:  (ISO 9999, BRASIL, 2002) 

 
Existem números incontáveis de possibilidades, de recurso simples e de 

baixo custo, que podem e devem ser disponibilizados nas escolas e salas de aulas 

inclusivas, como exemplo, engrossadores de lápis ou caneta, suportes para 

visualização de textos ou livros, fixação do papel ou caderno na mesa com fitas 

adesivas ou outro material, substituição da mesa por pranchas de madeira ou 

acrílico fixadas na cadeira de rodas, próteses e órteses diversas, entre inúmeros 

outros recursos. 
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Atualmente, é bastante frequente os próprios professores tomarem 

iniciativas de desenvolver e construir adaptações simples e artesanais, para 

incluir esses indivíduos nas salas de aulas, tentando diminuir a imensa lacuna 

de acessibilidade existente nas escolas, destacando-se entre os colegas docentes 

as inovações pela sua ousadia na cidadania do ensino. 

Isso se torna mais evidente quando nos referimos aos educandos com 

Síndrome de Down, se utilizarmos as TIC como TA. Neste caso, a Computação 

Desplugada e o computador seriam a ajuda técnico-didática para que se cumpra 

o objetivo da inclusão. Questão que facilitaria as tarefas, como por exemplo, 

para aqueles que conseguem trabalhar com o corpo no espaço e escrever com 

adaptações de teclado, mouse, softwares, entre diversas outras possibilidades. 

Os diversos modos de interpretação e utilização das TIC como TA, têm 

sido bastante sistematizadas e classificadas, dependendo do ponto de vista de 

cada pesquisador.  Santarosa (1997) utiliza uma classificação que se divide em 

quatro subáreas: 

a) As TIC como sistemas auxiliadores ou prótese para a comunicação 

São as que têm possibilitado mais avanços significativos, até o momento. 

Por possibilitar a utilização de Sistemas Alternativos e Aumentativos de 

Comunicação - SAAC, com a informatização dos métodos tradicionais de 

comunicação alternativa, como os sistemas Bliss - Sistema de símbolos 

ideográficos Blisssymbolics, PCS - Símbolos Pictográficos para a Comunicação 

ou PIC -Comunicação com Ideograma de Pictograma, entre outros já 

desenvolvidos. Em muitos casos, o uso dessas tecnologias tem sido a única 

maneira nas quais diversas pessoas podem comunicar-se com o mundo exterior, 

podendo explicitar seus desejos e pensamentos. 

 Capovilla (1997, p.139), pesquisador na área de diagnóstico, tratamento e 

reabilitação de pessoas com distúrbios de comunicação e linguagem destaca 

que: 

Já temos no Brasil um acervo considerável, e em acelerado 
crescimento, de recursos tecnológicos que permitem aperfeiçoar a 
qualidade das interações entre pesquisadores, clínicos, professores, 
alunos e pais na área da Educação Especial, bem como de aumentar o 
rendimento do trabalho de cada um deles.  
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Portanto, surge a necessidade de uma formação para docência em todas 

as licenciaturas e na profissão. 

b) As TIC utilizada para controle do Ambiente. 

São as que possibilitam as pessoas com comprometimento motor, poder 

comandar aparelhos remotamente, sem a necessidade de estar presente para 

realizar determinada tarefa, acender e apagar luzes, ligar e desligar aparelhos, 

abrir e fechar portas e janelas, ou seja, ter maior independência em suas 

atividades diárias. 

c) As TIC como ferramentas ou ambientes de aprendizagem 

São aquelas voltadas para pessoas que têm dificuldades educacionais, 

que necessitam de uma atenção especial no processo de desenvolvimento e 

aprendizagem. Diversas pesquisas têm demonstrado a importância dessas 

tecnologias no processo de construção do conhecimento e desenvolvimento 

cognitivo dos educados.  

d) As TIC como meio de inserção no mundo do trabalho profissional 

A quarta parte dessa divisão se destaca pela utilidade das TIC na vida 

profissional desses indivíduos. Esses recursos e ferramentas servem para 

auxiliar as pessoas com grave comprometimento motor, que mesmo assim, 

podem ser tornar cidadãos ativos e produtivos e, em alguns casos, garantindo 

seu próprio sustento utilizando as TIC.  

Frequentemente, essas quatro áreas se relacionam fazendo com que as 

pessoas utilizem as TIC, em mais de uma área, seja o caso de uma pessoa com 

deficiência na comunicação e linguagem, que utiliza o computador como meio 

de comunicação, e ao mesmo tempo utiliza o computador como um caderno 

eletrônico, ou como ferramenta voltada ao ensino e aprendizagem.  

 Nesta abordagem, as TA se referiram as tecnologias tradicionais do 

cotidiano e algumas digitais sociais e educativas, que auxiliam a aprendizagem 

para a vida do dia a dia. 
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3.1 Educação Escolar e a Relação TA e Computação 

 

No Brasil, jovens e crianças que possuíam alguma necessidade 

educacional especial, enfrentavam grandes dificuldades para ter acesso à 

escolarização, que por lei, é um direito comum a todos. Quando são aceitos nas 

escolas, muitas não propiciam a mínima condição de atender às necessidades 

básicas desses alunos, impossibilitando ainda mais seu processo de 

aprendizagem.  

A partir da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -

LDBEN, Lei Nº 9.394 (BRASIL, 1996), atualizada (BRASIL, 2018), estabeleceu 

entre outros preceitos, uma nova modalidade de educação que acolhesse os 

alunos com necessidades especiais em escolas regulares. Conforme o Art.58,  

entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, “a modalidade de 

educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação”.  

Acrescenta ainda no Art 59, “a terminalidade específica para aqueles que 

não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, 

em virtude de suas deficiências”. Neste sentido, uma TA que busque o 

desenvolvimento de habilidades que possibilite o maior acesso a informações e 

competências, seria um fator de inclusão mais ampla do educando a sociedade, 

a independência, ao trabalho e a comunicação sem fronteiras. 

Logo, é direito do educando especial, frequentar uma escola como 

qualquer outra criança na rede de ensino regular, não sendo necessariamente 

em uma escola para pessoas especiais. Esta deveria ser de qualidade, 

compreendida na concepção da educação que tenha “por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”, segundo o Art. 2º, da LDBEN (BRASIL, 2018). 

Para isto, teria que haver mudanças curriculares e de atitudes dos 

docentes perante os educandos regulares e os deficientes, feitas hoje nas escolas 

para se refletir no futuro da sociedade brasileira, acompanhando as constantes 

mudanças da sociedade mundial. Neste sentido, a Sociedade Brasileira de 
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Computação - SBC (2017) orienta a Computação na educação básica, 

destacando que esta é:  

uma área que permeia todas as demais áreas do conhecimento, e tem 
sido um dos fatores que mais acelera a ocorrência destas mudanças. 
Não é mais possível imaginar uma sociedade na qual os indivíduos não 
necessitem conhecimentos básicos de Computação, tão importantes 
para a vida na sociedade contemporânea. 
 

 Logo, se concebe o ensino de Computação uma necessidade de inserção 

na Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017) e, em seu sentido 

inclusivo, como TA no ensino-aprendizagem. 

 

 3.2 Computação como TA 

 

No contexto educacional, as primeiras experiências com a informática, 

em outros países, ocorreram na década de 1950, com o objetivo de resolver os 

problemas dos cursos de pós-graduação, pois a informática era vista como uma 

máquina de ensinar, armazenar e transmitir informações. 

No Brasil, a utilização da informática iniciou-se primeiramente nas 

universidades, na década de 1970, através dos relatos das experiências dos 

outros países, firmando-se na educação básica no final da década de 90.  

A incorporação da informática, na educação, se desenvolveu após o 

avanço das Tecnologias de informação e Comunicação - TIC, introduzindo os 

computadores nas escolas e assim, se fazendo necessária a capacitação e a 

formação continuada dos professores, para a utilização dessas ferramentas e 

dispositivos em suas práticas de ensino. 

O Quadro 02 a seguir, estabelece uma comparação em ter a 

aprendizagem tradicional e a aprendizagem com as TIC, segundo o Instituto de 

Tecnologia Social – ITS (2008, p.22). 

QUADRO 02 – Aprendizagem sem e com Tecnologia 
Aprendizagem tradicional Aprendizagem com as TIC 

 

Instrução centrada no professor Aprendizagem centrada no aluno 
Estimulação Unisensorial Estimulação multisensorial 
Progressão unidirecional Progressão multidirecional 
Única mídia Multimídia 
Trabalho isolado Trabalho colaborativo 
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Informação fornecida Troca de informação 
Aprendizagem passiva Aprendizagem ativa/ exploratória/ inquisitiva 
Aprendizagem por aquisição de informações Pensamento crítico/ tomada de decisões 
Reação de responsividade Ação planejada, intregativa, por iniciativa 
Fonte: (National Educational Technology Standards for Teachers, 2002, apud    ITS, 2008, 

p.22)   

A proposta de aprendizagem com TIC proporciona a mediação professor-

educando-mídias-informação provocando uma relação diferenciada da 

tradicional da escola convencional.  

Neste sentido, a reorganização do sistema educacional aponta para um 

novo modelo escolar e consequentemente um novo modelo de formação 

docente, o qual requer um profissional preparado para atuar em meio á 

diversidade escolar, desenvolvendo práticas pedagógicas inovadoras 

considerando os diferentes níveis e modos de aprender dos educandos, além de 

saber utilizar as TIC como mediadores do processo de ensino.  

As utilizações das TIC na educação, como facilitador na construção do 

conhecimento e na realização de atividades, traz uma série de benefícios, tais 

como: individualização do ensino respeitando o ritmo de cada aluno; 

flexibilidade na produção de práticas que viabilizam o uso de canais sensoriais 

distintos possibilitando uma avaliação contínua e dinâmica dos alunos; 

aplicações de cores, imagens, sons que atendam às diferentes formas de 

interesses dos educandos, estimulando-os à autonomia, autocriação, auto-

avaliação, melhorando seus índices escolares no processo de aprendizagem. 

Os diferentes e inovadores ambientes de interação e aprendizado 

possibilitados por essas tecnologias surgem como fatores estruturantes de novas 

alternativas e concepções pedagógicas. As TIC, como TA, possibilitam e 

influenciam a introdução de novos valores na perspectiva de igualdade social, e 

respeito na escola, como na sociedade em geral. A TA tem como propósito 

minimizar as barreiras causadas pela deficiência e inserir esses indivíduos nos 

ambientes ricos de culturas, aprendizagem e desenvolvimento, proporcionados 

pela sociedade.  

Atualmente, novos paradigmas assolam a sociedade, questionando os 

mecanismos da tradição do ensino, vislumbrando novos caminhos de inclusão 

social, para pessoas com deficiências com as tecnologias. O ensino de 
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Computação na sociedade atual é importante para a vida na sociedade 

contemporânea, tão quanto Matemática, Filosofia, Física, ou outras ciências, 

para desenvolver habilidades relacionadas à resolução de problemas complexos, 

bem como para proporcionar aos alunos compreensão e fluência no mundo 

digital. A Computação envolve tanto técnicas de resolução e análise de 

problemas quanto a construção e uso de máquinas para auxiliar na execução das 

soluções, segundo o Referencial de Formação em Computação na educação 

básica (SBC, 2017). Segundo este documento, “os passos evolutivos da sociedade 

humana são impulsionados por problemas: cada desafio instiga o ser humano a 

encontrar soluções, que culminam no aumento de conhecimento e consequente 

avanço da humanidade” (Idem, p.02). 

Diante disso, nos últimos anos, vem sendo repensada a importância do 

conceito de Tecnologia Assistiva no mundo e cultura digital, objetivando 

garantir de fato, a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade, tornando 

a mesma, mais justa e igualitária a todos. 

 

 3.3 Salas Multi Recursos / Recursos Multifuncionais  

 

A partir do contexto e das conquistas de direito à educação de qualidade 

inseridas nos debates sobre as políticas públicas criaram-se as Salas de Recursos 

Multifuncionais - SRM, no intuito de viabilizar um espaço nas escolas, que 

atendam às necessidades de cada aluno específico, a fim de oferecer aos 

educadores maiores possibilidades de construir novas práticas educacionais, 

que possam permear de maneira mais eficaz o processo de ensino -

aprendizagem dos educandos.  

As Salas de Recursos Multifuncionais estão sendo gradativamente 

implantadas nas escolas, atendendo à legislação que normaliza a política de 

educação inclusiva na educação especial. Dessa forma, aumentando o 

quantitativo de SRM, ocorre também à ampliação das oportunidades ofertadas 

pelos serviços de apoio à inclusão com as TA. Tais salas estão localizadas na 

própria escola ou em outra escola de ensino comum e o atendimento é realizado 

no turno inverso ao da escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns, 
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mas ainda de forma estrita, devido este não estar na sala de aula com o 

educando. 

O atendimento educacional especializado é realizado na sala de recursos 

multifuncionais que ficam localizadas nas próprias escolas. Mas, caso o aluno 

tenha necessidade de serviço fisioterapêutico, psicológico e fonoaudiólogico nas 

escolas municipais, o mesmo é enviado para o centro de referência de 

atendimento especializado às pessoas com deficiência de seu município, na qual 

dispõe de equipe multiprofissional, uma vez que a SRM não dispõe de todos os 

profissionais especializados para atender as demandas e necessidades dos 

alunos. 

Para Alves et al (2006, p.14) a sala de recursos multifuncionais pode ser 

utilizada 

Para o atendimento das diversas necessidades educacionais especiais e 
para desenvolvimento das diferentes complementações ou 
suplementações curriculares. Uma mesma sala de recursos, 
organizada com diferentes equipamentos e materiais, pode atender, 
conforme cronograma e horários, alunos com deficiência, altas 
habilidades/superdotação, dislexia, hiperatividade, déficit de atenção 
ou outras necessidades educacionais especiais. [...] Essa sala de 
recursos é multifuncional em virtude de a sua constituição ser flexível 
para promover os diversos tipos de acessibilidade ao currículo, de 
acordo com as necessidades de cada contexto educacional. 

 

Nessa perspectiva, o que caracteriza a SRM, não é o fato de ela atender 

várias ou uma única categoria de deficiência, e sim ser um espaço flexível, com 

ferramentas, materiais e professores qualificados, capazes de desenvolver 

práticas pedagógicas que possibilitem aos educandos a acessibilidade ao 

currículo e sua inclusão escolar, sendo um avanço este serviço chegar à sala de 

aula. 

Alves et al (2006, p. 15) corrobora quando afirma que: 

 

O atendimento educacional especializado não pode ser confundido 
com atividades de mera repetição de conteúdos programáticos 
desenvolvidos na sala de aula, mas deve constituir um conjunto de 
procedimentos específicos mediadores do processo de apropriação e 
produção de conhecimentos. 

 

 O Decreto Nº 7.611 (BRASIL, 2011) define as salas de recursos 

multifuncionais como espaços de oferta do atendimento educacional 
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especializado nas escolas, devendo ser dotadas de equipamentos, mobiliários, 

materiais didáticos e pedagógicos. Os objetivos das SRM, segundo o Decreto Nº 

6.571 (BRASIL, 2008) é: 

 

I – prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino 
regular aos alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades e superdotação; II – garantir a 
transversalidade das ações da educação especial no ensino regular; III 
– fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos 
que eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem; IV – 
assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis 
de ensino. 
 

Portanto, as salas de recursos multifuncionais precisam estar bem 

organizadas e possuírem materiais didáticos e computacionais que beneficiem o 

ensino-aprendizagem, no atendimento educacional especializado dos educandos 

com deficiência, transtornos globais e superdotação, atendendo aos dispositivos 

estabelecidos pelo Ministério da Educação - MEC, em seus manuais de 

orientações. 

Essas salas apresentam funções gerais e específicas. Nelas, as funções 

gerais são comuns a todos os educandos. As ações designadas aos professores da 

SRM não se limitam apenas à elaboração, construção e organização de 

estratégias e atividades que possibilitem o atendimento às necessidades dos 

alunos da educação especial, mas consideram outras demandas específicas, 

como as dos demais alunos, já que tais práticas se fundamentam no 

desenvolvimento das potencialidades individuais e na capacidade de 

socialização dos educandos. 

Entender que os educandos são diferentes entre si, que são indivíduos 

únicos em sua forma de aprender e pensar, não deixa de ser um desafio. Todos 

eles, não apenas os que apresentam alguma limitação ou deficiência são 

especiais, cada um com sua singularidade. Por isto, é totalmente errôneo exigir 

de diferentes alunos o mesmo desempenho e lidar com eles de maneira 

uniforme, pois cada criança, pois cada aluno possui seu potencial de 

aprendizado e evolução que deve ser respeitado e estimulado. O ensino, em seus 

mais diferentes níveis, deve ser organizado de forma que contemple todos os 

educandos em suas distintas capacidades. 
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De acordo com as Diretrizes Nacionais de Organização do Atendimento 

Educacional Especializado (BRASIL, 2009, p.3) nas SRM, instituída pelo MEC, 

cabe aos professores desses espaços as seguintes atribuições: 

 
I – identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos 
pedagógicos, de acessibilidade e estratégias considerando as 
necessidades específicas dos alunos público alvo da educação especial; 
II – elaborar e executar plano de atendimento educacional 
especializado, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos 
recursos pedagógicos e de acessibilidade; III – organizar o tipo e o 
número de atendimentos aos alunos na sala de recursos 
multifuncionais; IV – acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade 
dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum 
do ensino regular, bem como em outros ambientes da escola; V – 
estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais da escola na 
elaboração de estratégias e na disponibilização de recursos de 
acessibilidade; VI – orientar professores e famílias sobre os recursos 
pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno; VII – ensinar e 
usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais 
dos alunos, promovendo autonomia e participação; VIII – estabelecer 
articulação com os professores da sala de aula comum, visando à 
disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de 
acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos 
alunos nas atividades escolares.  

 

A exposição desses incisos nos instiga à reflexão sobre a ampla e 

complexa responsabilidade designada ao professor do atendimento educacional 

especializado. Essa questão nos remete a analisar as várias contribuições 

encarregadas ao professor, de articular, criar e elaborar meios que favoreçam a 

contemplação desses incisos, que na verdade, deveria ser desempenhada em 

conjunto com os professores da educação “comum”, a escola como todo e 

centros de apoio. 

Alves et al (2006, p.17), destacam que faz parte das atribuições do 

professor que atua na sala de recursos multifuncionais “atuar de forma 

colaborativa com o professor da classe comum para a definição de estratégias 

pedagógicas que favoreçam o acesso do aluno com necessidades educacionais 

especiais ao currículo e a sua interação no grupo”. 

Contudo, a escola ainda não consegue responder às demandas reais dos 

alunos no processo de inclusão. Observa-se a falta de estrutura das SRM e de 

qualificação dos profissionais com formação específica para atuarem em suas 

funções. Ainda, nem todos os educandos da educação especial conseguem ter 
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sucesso escolar. Essa questão é preocupante, porque evidencia que as salas de 

recursos multifuncionais não estão conseguindo favorecer, de forma 

satisfatória, a aprendizagem dos educandos, havendo a necessidade da escola 

trabalhar de forma articulada as atividades educacionais em seus diferentes 

espaços, seja nas SRM ou salas comuns. 

O fato de existirem espaços especializados de atendimento às pessoas 

com deficiência, por si só não garante a inclusão escolar dos educados, pois o 

tempo de atendimento, a falta de recursos e profissionais é insuficiente. 

Entendemos que as principais mudanças no espaço-tempo educativo nas 

escolas devem ocorrer, tanto no que se refere aos professores, quanto em 

relação à participação dos alunos na sala comum e nas salas recursos 

multifuncionais. 
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4. COMPUTAÇÃO NA APRENDIZAGEM DE EDUCANDOS COM 

SÍNDROME DE DOWN 

 

No decorrer da história, e dos fenômenos do mundo moderno, a 

tecnologia demonstrou ser um importante componente na melhoria da 

qualidade de vida das pessoas. Esta melhoria passa necessariamente por 

contribuições significativas, na saúde, segurança, transporte, lazer, educação 

entre outros. 

Essas contribuições promoveram mudanças na forma de pensar e agir da 

sociedade, e por muitas vezes transformando vidas. As tecnologias se inseriram 

na educação, de forma a romper com ensino de paradigmas educacionais 

ultrapassados, e propiciar novas metodologias de ensino, capaz de promover a 

busca pelo conhecimento de forma mais lúdica e prazerosa.  

Assim, a utilização do computador abre possibilidades de inúmeras 

atividades, que por vários meios possa chamar a atenção da criança, ao ponto de 

prender sua atenção por mais tempo. Por exemplo, a aplicação de software que 

trabalhem tanto o campo auditivo, por meio de sons, como também o campo 

visual através de ilustrações lúdicas. 

Mas, computação não é usar o computador. A computação envolve tanto 

técnicas de resolução e análise de problemas, quanto à construção e uso de 

máquinas para auxiliar na execução das soluções. Nessa busca por 

automatização, o homem construiu um ecossistema composto por componentes 

físicos (máquinas) e virtuais (dados e programas) do mundo digital. 

Conforme o Referencial de formação em Computação para a Educação 

Básica (SBC, 2017, p. 1), a Computação é compreendida a partir de alguns eixos, 

como um deles: 

Dado um problema a ser resolvido, é necessário que se construa um 
modelo abstrato da realidade, incluindo apenas aspectos estritamente 
relevantes ao problema. Este modelo nos permite entender o 
problema e suas condições de contorno, permitindo que tenhamos a 
clareza necessária para solucioná-lo. Porém, para que se consiga 
construir um modelo abstrato que possa ser compreendido e 
analisado, ele precisa estar descrito em uma linguagem precisa. 
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Pode-se questionar com esta afirmativa se o educando com Down teria 

condições de abstrair. Assim, a que se refere esta abstração citada?  No 

documento da SBC (2017, p. 3), o pensamento computacional 

 
se refere à capacidade de sistematizar, representar, analisar e resolver 
problemas. Apesar de ser um termo recente, vem sendo considerado 
como um dos pilares fundamentais do intelecto humano, junto com 
leitura, escrita e aritmética, pois como estes, serve para descrever, 
explicar e modelar o universo e seus processos complexos. 

 

Assim, o pensamento computacional como o pensamento matemático, a 

linguagem e a ciência, como as outras áreas dos saberes escolares, possuem as 

suas estruturas e processos. Desta maneira, aprender computação seria como 

aprender as outras áreas de conhecimento, tendo como um diferente-igual o 

ecossistema digital presente na sociedade, no trabalho e na vida, variando a 

complexidade de problemas e de soluções. 

As tecnologias, tem se mostrado um recurso de ajuda poderoso. Os livros 

digitais, leitores de tela, jogos educativos, os mais diversos tipos de simuladores 

estão auxiliando e melhorando a qualidade vida dos indivíduos com Down e 

cada vez mais, atingindo um público maior e mais diverso.  

Juntar Computação à educação, não é simplesmente exibir conteúdos em 

softwares, mas sim tentar da melhor forma simular o processo de ensino-

aprendizagem, tornando o software uma ferramenta de auxílio ao aluno e 

professor com intuito de aumentar a qualidade da aprendizagem na dialógica 

com o ensino, permitindo que esta relação desenvolvida entre humano-

computador seja um apoio para construção do conhecimento e não um recurso 

de automação da educação.  

Os aprendizados proporcionados por estas aplicações representam um 

apoio para o convívio social do usuário, bem como, base para aprendizados 

futuros. Além de aprender o conteúdo proposto pela aplicação, o software 

possibilita o desenvolvimento de inúmeras habilidades, sejam elas raciocínio, 

coordenação motora, linguagem, criatividade entre outros possíveis. Além do 

desenvolvimento das áreas afetiva, cognitiva, motora, social e linguística, o 

software tem como propósito a construção da própria autonomia. 
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4.1 Potencial Técnico e Didático dos Softwares de Computação 

para o ensino-aprendizagem 

 
As questões econômicas, ambientais, educacionais, e éticas hoje, são as 

principais questões que influenciam na incorporação dos artefatos 

computacionais aos projetos educacionais, além da importância que traz no 

conceito de liberdade, ou seja, na liberdade de conhecer e experimentar o novo, 

liberdade essa que assemelha aos quatros pilares da educação para o século 

XXI, segundo o relatório da UNESCO (DELORS, 2010, p.31): “Aprender a 

conhecer; Aprender a fazer; Aprender a viver juntos e Aprender a ser.  Pilares 

esses, que indicam a necessidade de transformações profundas para os desafios 

presentes do século XXI. 

Assim, os softwares educacionais trazem uma grande colaboração na 

concretização desses ideais propostos pela UNESCO, de forma que os softwares 

livres e suas liberdades apresentam-se como tecnologias sociais que trazem um 

auxílio na construção do conhecimento, do saber, do pensar, da liberdade de 

criação e do compartilhamento de ideias, por meio de um sistema colaborativo. 

Segundo Silveira e Cassino (2003, p. 45), esse tipo de software é baseado “no 

princípio do compartilhamento do conhecimento e na solidariedade praticada 

pela inteligência coletiva conectada na rede mundial de computadores”. 

Outra questão a ser analisada é o fator sustentabilidade, na qual maioria 

dos softwares educacionais, são livres ou gratuitos. O que diminui bastante a 

manutenção de laboratórios de informática das escolas, se comparado aos 

softwares proprietários (pagos). Grande parte dos softwares gratuitos (livres) 

são compatíveis com computadores e equipamentos antigos, o que viabiliza o 

reaproveitamento dessas maquinas dita como obsoletas com baixas capacidades 

de reciclagem, deste modo promovendo a redução do descarte de lixo 

tecnológico na natureza, o que diz respeito diretamente a questão econômica, 

pois a reutilização dessas máquinas, impactaria na diminuição dos 

investimentos governamentais para aquisição de novos equipamentos. 

Os softwares como mediadores didáticos utilizam-se de programas 

específicos para serem utilizados no contexto do ensino aprendizagem, mas isso, 
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não restringe o contexto de ensino aprendizagem apenas a programas e 

softwares específicos, podendo ser utilizados softwares de outras áreas, que 

foram criados com outras finalidades. 

Segundo Giraffa e Viccari (1998), os softwares que são desenvolvidos com 

fins educacionais podem ser caracterizados como: tutorial, 

simulação/modelagem, jogo educativo e exercícios, onde:  

Os softwares tutoriais, são a forma digital dos velhos manuais de 

orientação, representando instruções ou explicações, relativas a um assunto 

determinado para se alcançar o objetivo específico. As informações transmitidas 

(contida) no mesmo, por norma, apresentam um "passo a passo" sobre 

determinado tema, ensinando as funções básicas sobre o conteúdo e tirando as 

dúvidas corriqueiras, seguindo o mesmo padrão do “ensino tradicional”, onde o 

professor define o conteúdo previamente organizado em uma estrutura na qual 

o educando pode escolher tal conteúdo entre as diversas opções disponíveis. 

Os softwares de simulação/modelagem são modelos computacionais que 

permitem a visualização de situações reais. Neste mesmo sentido, Pegden 

(1990), destaca que o software de simulação é um processo de projetar um 

modelo computacional de um sistema real e conduzir experimentos com este 

modelo, com o propósito de entender seu comportamento e/ou avaliar 

estratégias para sua operação. De acordo com Silva e Gomes (2015), este tipo de 

software permite a realização de experimentos que seriam impossíveis de 

compreender sem seu uso. Este permite acelerar/retardar fenômenos e permite 

verificar hipóteses sobre fenômenos simulados. Desta forma, podemos entender 

a simulação como um processo amplo que engloba não apenas a construção do 

modelo, mas todo o método experimental que se segue em busca dos diversos 

comportamentos do sistema utilizado. 

Os jogos educativos não têm como propósito principal o entretenimento, 

e sim proporcionar algum tipo de aprendizado, tendo a lucidade e engajamento 

como fatores que podem cooperar na motivação do conteúdo que venha ser 

aprendido. A lucidade é um aspecto considerável nos jogos educativos pois deve 

existir um ambiente agradável e estimulante para à aprendizagem dos 

educandos.  
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  Os Softwares de exercícios, popularmente conhecidos por Quiz, são 

aqueles onde o educando exercita e atesta seus conhecimentos de forma mais 

direcionada através de perguntas e respostas. De acordo com Silva e Gomes 

(2015), esse tipo de software é fechado, ou seja, não possibilita extrapolar o que 

o programa permite fazer. Os exercícios, geralmente apresentam múltiplas 

escolhas com apenas uma resposta certa e para utilizá-lo é necessário que o 

educando tenha algum conhecimento sobre o assunto tratado, para que possa 

responder às questões. Ele ainda afirma que este tipo de software só poderá ser 

utilizado se o educando tiver passado por um trabalho pedagógico anterior ao 

exercício, de tal forma que este trabalho tenha o objetivo de referir-se aos 

conceitos que venham a ser usados posteriormente.  

Assim fica evidente a compreensão da potencialidade dos softwares e 

programas educacionais, no entanto, é relevante lembrar que sua aplicação só 

trará resultados eficazes, se o mesmo for acompanhado de um projeto político 

pedagógico no qual dentro dos objetivos proposto os professores atuem como 

mediadores do conhecimento, promovendo uma melhor interação dos 

educandos com a ferramenta, contribuindo no processo de ensino 

aprendizagem, de forma a torna possível o aprimoramento de habilidades como: 

memorização, concentração, motivação, coordenação motora, trabalho em 

conjunto, dentre outros.  

Para Tchounikine (2010), softwares educacionais “é um produto 

projetado para servir de meio para implantar pedagogias baseadas no uso do 

computador e contribuir para alcançar objetivos pedagógicos”. Concluindo que 

os softwares educacionais têm como propósito fazer com que o aluno 

desenvolva determinado conhecimento referente a um assunto didático, 

possibilitando um melhor método de ensino-aprendizagem. 

Entende-se assim que software educativo é um mecanismo elaborado 

para ser utilizado em práticas pedagógicas. Conforme Meira (1998, apud Silva e 

Gomes, 2015), essa ferramenta, por si só, não possui uma característica de 

educar alguém, a capacidade de educar emerge da forma como estas são 

utilizadas na prática escolar. Com esse conceito é possível entender que 

inserindo esses mecanismos em suas práticas pedagógicas os professores 
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adquirem a responsabilidade da escolha desses softwares, de forma que ele se 

adapte à sua prática pedagógica, visto que o importante será a maneira que o 

software será utilizado. 

Nesta perspectiva a aplicação desses suportes pode variar ou não o 

âmbito do ensino tradicional. O que não muda com o conceito de “transmissão 

de conhecimento” onde o aluno é apenas ouvinte. Para haver essa variação é 

necessário que o professor seja visto como mediador do conhecimento, ele será 

a ponte facilitadora entre o entendimento do conteúdo e o conhecimento prévio 

do aluno. 

A implantação de softwares como estruturas digitais dinamiza mais as 

aulas proporcionando aos alunos mais independência e uma melhor 

comunicação, consequentemente gerando um ambiente motivador e atrativo ao 

interesse do aluno.  

Para esse fim é fundamental que a escola opte por softwares gratuitos, os 

softwares livres e os softwares proprietários dos programas governamentais, 

que dão ênfase a incorporação de computadores na educação básica.  

Algumas escolas dispõem de poucos recursos financeiros, o que torna 

considerável o uso de softwares livres e gratuitos para serem utilizados na 

educação. Como destaca Duarte (2008), muitas escolas não possuem recursos 

financeiros necessários para a regularização de software, elemento fundamental 

em políticas públicas de inclusão digital aliada à sua filosofia libertária. Afirma 

ainda que a opção pelo software livre se deve também a questão da autoria, da 

partilha, da cooperação e da colaboração, oferecidas pelo mesmo.   

No entanto, os softwares livres, apesar de suas capacidades ainda são 

pouco aplicados nas escolas por consequência da inaptidão dos educadores, que 

em primeira vista mantém uma melhor relação com softwares do sistema 

Windows®, criado pela Microsoft®.   

Outra alternativa a ser considerada na escolha do software é a versão 

online ou desktop, já que inúmeras escolas não dispõem que uma infraestrutura 

apropriada em vários os sentidos. Os softwares online só são utilizáveis com o 

servidor de internet e o desktop, pode vir a ser baixado e instalado nos 

computadores sem necessitar de internet para serem utilizados posteriormente.  
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No entanto, uma filosofia inovadora baseada em conceitos éticos e 

sustentáveis não são suficientes para o sucesso do uso dos softwares 

educacionais livres, com isso torna-se indispensável frisar a importância da 

avaliação dos softwares educacionais livres no suporte as dificuldades dos 

alunos, escolas, professores e outros atuantes da área, além de analisar se esses 

softwares estão dentro das necessidades dos planejamentos educacionais que 

tem como objetivo priorizar o aluno e a evolução do docente juntamente com o  

ensino aprendizagem.  

O software deve ser destinado para cada aluno de acordo com suas 

necessidades, isso também vai depender do objetivo de aprendizagem, o que 

torna a posição do professor fundamental na escolha do software e 

consequentemente também na criação de um plano de trabalho, que tenha 

como objetivo ampliar a sua interação com o estudante, tendo o computador 

como um mediador, na tentativa de entender as dificuldades apresentadas, 

favorecendo assim a preparação de atividades que realmente possam facilitar o 

processo de aprendizagem.  

Para Werner (2008, p. 51):  

 

A escolha de um software deve ocorrer levando em conta a relação 
deste com o que se está ensinando, portanto, é fundamental que o 
professor reconheça sua própria prática, e o seu trabalho em sala de 
aula. Os softwares devem estimular o raciocínio e motivar a criança 
para querer aprender e, para tal, precisam ser concebidos segundo 
uma teoria sobre como o indivíduo aprende, apropria-se e constrói seu 
conhecimento (...) o material selecionado deve permitir à criança 
construir o conhecimento, em um contexto delimitado por uma série 
de atividades lúdico-pedagógicas embasados no seu interesse e 
curiosidade.  

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p. 47) enfatizam:  

 

Quanto aos softwares educacionais é fundamental que o professor 
aprenda a escolhê-los em função dos objetivos que pretende atingir e 
de sua própria concepção de conhecimento e de aprendizagem, 
distinguindo os que se prestam mais a um trabalho dirigido para 
testar conhecimentos dos que procuram levar o aluno a interagir 
com o programa de forma a construir conhecimento.  
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Para os professores, os softwares exercem a função de facilitador no 

ensino e aprendizagem de alunos com deficiência, sempre levando em 

consideração o objetivo de despertar nos estudantes um sentimento 

motivacional para que em nenhum momento essa didática dinâmica torne-se 

prejudicial a autoestima deles, fazendo-os entender que o software utilizado é 

um apoio para ambas as partes em sala de aula. 

 

4.2  Computação Desplugada 

 

A sociedade tem criado uma visão limitada sobre os conceitos de 

Computação, onde se resumem apenas a utilização de programas executados em 

aparelhos eletrônicos como, celulares, tablets, notebooks, assistentes pessoais 

dentre outros. Dentro do âmbito escolar é comum o incentivo ao contato das 

crianças e adolescente com o computador e suas ferramentas, por meio da 

exibição de alguns conceitos iniciais, além de estarem sempre atentos aos 

exercícios práticos de pesquisas, já que por sua vez esses dependem de contato 

direto com os computadores. 

Essa proposta de Computação Desplugada apresenta-se para os alunos a 

como uma metodologia, outras vezes como atividade e outras como técnica, 

desmistificando uma abordagem equivocada de que a ciência da computação 

apenas pode ser vivenciada dentro dos laboratórios de informática, elevando os 

computadores ao nível de máquinas autossuficientes que não necessitam em 

nenhum momento da intervenção humana.  

Com isso reconhecemos a necessidade de gerar no aluno um 

entendimento mais abrangente sobre a computação e seus conceitos, saindo da 

zona de conforto do superficial que é visto nas salas de aula.  

Esta técnica foi desenvolvida por Tim Bell, Lan H. Witten e Mike Fellows 

e divulgada no livro “Computer Science Unplugged”, em português - 

Computação Desplugada. Esta prática consiste em ensinar os fundamentos da 

computação, através de atividades, sem o uso do computador (BELL et al. 2011), 

cujo objetivo é expor os estudantes as ideias e conceitos da ciência da 

computação, sendo uma forma de desmistificar esta ciência aumentando o 
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interesse dos estudantes, mostrando como ela deve ser aplicada na resolução de 

diferentes tipos de problemas, possibilitando, portanto, uma proximidade da 

realidade do aluno com o fundamento computacional ensinado. 

De acordo com Bell et al. (2009), o projeto “Desplugado” foi 

desenvolvido na CanterburyUniversity. Esse projeto refere-se a um conjunto de 

exercícios que contam com jogos e dinâmicas executados na intenção de instruir 

o aluno ao pensamento computacional por meio de conceitos como números 

binários, algoritmos computacionais, redes, compreensão de dados. Os 

exercícios realizados tem como atributo principal o lúdico, para que haja a 

desmistificação de que o ensino de computação necessita de aparelhos digitais 

evitando assim a dispersão gerada pelos equipamentos eletrônicos.  

A computação Desplugada é uma estratégia de ensino, que pode ser 

aplicada desde o ensino fundamental até o ensino superior, para pessoas de 

todas as idades, com diferentes níveis de conhecimento e experiências. Sendo 

um dos seus objetivos acabar com os obstáculos técnicos e os conceitos 

equivocados sobre o que de fato é a computação. 

Os princípios desta técnica de ensino consistem em não utilizar 

computadores, dando ênfase na tentativa de desenvolver o pensamento 

computacional, ensinando os conceitos da ciência da computação, sendo ainda 

mais importante tornar o ensino divertido, ou seja, aprender fazendo, o que 

requer não adotar nenhum equipamento especializado, mas desenvolver 

variações sobre as aplicações das atividades. 

Dentro de suas potencialidades o mesmo permite: (1) enfatizar a 

cooperação incluindo comunicação e solução de problemas, (2) desenvolver 

atividades autossuficientes que possam ser usadas independentemente umas 

das outras, (3) se aplicada para qualquer pessoa e por fim, (4) ser flexível com 

relação a erros, isto é, pequenos erros não devem impedir que os participantes 

entendam os fundamentos e conceitos da computação. 

O livro “Computer Science Unplugged” trás um conceito de práticas de 

ensino realizadas através de jogos e dinâmicas que tem por objetivo incentivar a 

imaginação usando como referenciais vivências do cotidiano, o que facilita o 

aprendizado. Bem como a questão do hardware, quanto na do software essa 
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técnica de ensino é inteiramente independente, o que a possibilita ser aplicada 

por qualquer pessoa, mesmo que não venha a ter formação específica na área. 

Tais atividades têm despertado o interesse de professores e 

pesquisadores, e tem sido empregada em diversos países ao redor do mundo 

[Scaico et al. 2012; Souza et al. 2010]. No livro de Bell et all. (2011), é sugerido 

diversas atividades pelos autores, onde dão dicas das matérias correspondentes, 

das capacidades a serem tratadas, materiais a serem empregados e 

eventualmente alterações e extensões de como efetivar as atividades para outros 

fins. 

A maior parte das atividades são fundamentais em princípios 

matemáticos como exemplo: criptografia, números binários e problemas 

envolvendo padrões e ordenamento e a percepção sobre o funcionamento dos 

computadores são exercícios mais ligados aos currículos da área de tecnologia.  

As atividades propostas utilizando a computação desplugada envolvem 

diferentes problemas, e durante o processo de resolução desses problemas, os 

estudantes são expostos aos conceitos fundamentais da ciência da computação 

tornando concreto vários conceitos abstratos, como números binários, 

algoritmos, compressão de dados, bancos de dados entre outros. As "atividades 

desplugadas" são passíveis de aplicação em localidades remotas, sendo umas 

das suas grandes vantagens, a sua independência de recursos de hardware ou 

software. [BELL et al., 2011].  

A apresentação de conceitos de forma mais atrativa (lúdica) sem o uso 

direto do computador abre a possibilidade de se aplicar esse método 

diretamente em sala de aula e adaptá-lo aos diferentes níveis de ensino. Em 

uma sociedade onde a tecnologia é cada vez mais efetiva em todos os lugares, é 

notório uma demasiada escassez nos materiais de cunho educativo que façam 

uso da imaginação e que tenha uma fácil aplicabilidade.  

BELL et al. (2009), destacam ainda que aplicar atividades com conteúdo 

de computação sem estar na frente do computador garante que os estudantes 

deixem de ver o computador como um brinquedo ou como uma ferramenta e 

passem a visualizá-lo como um objeto de estudo, podendo, desta forma, encarar 
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problemas como complexidade do algoritmo, compressão de dados, entre 

outros. 
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

5.1 Opção metodológica 

 

A partir da formulação desta pesquisa, objetivou-se encaminhá-la à 

compreensão de seu objeto de estudo, à reflexão e produção de conhecimento 

sobre a sua problemática, com levantamento e interpretação dos dados. Para tal 

problemática, optou-se pela pesquisa qualitativa, baseada nas preposições de 

Perrenoud (2002), Esteban (2010), Minayo (2001), Mazzotti & Gewandsznajder 

(2001), Flich (2009), Bogdan & Biklen (1994), Selltiz et all (1975), Strauss e 

Corbin (1990), Tesch (1990) Gómez, Flores & Jiménez (1996). 

Minayo (2001) ressalta que a pesquisa qualitativa busca trabalhar com 

um nível de realidade que não pode ser quantificado, que está integrado de 

significados da vida cotidiana e social. Nessa opção pela abordagem qualitativa, 

Mazzotti & Gewandsznajder (2001, p. 147) consideram como procedente o 

“conhecimento do contexto e das múltiplas realidades construídas pelos 

participantes em suas influências recíprocas’’. Perrenoud (2002, p. 118), 

acrescenta ainda que, a modalidade de pesquisa qualitativa pode “modificar seu 

rumo em função das informações recebidas e dos acontecimentos 

imprevisíveis”. Strauss e Corbin (1990, p. 17) que enfatizam o caráter qualitativo 

da informação coletada e sua análise, quando focalizam os resultados que não 

foram alcançados por procedimentos estatísticos ou outro tipo de quantificação, 

Tesch (1990, p. 55) que aborda o termo pesquisa qualitativa em relação à 

produção de conhecimento sobre a problemática em estudo. 

Dessa forma, percebeu-se que esse tipo de pesquisa daria suporte 

suficiente para nossa proposta, tendo em vista a necessidade de aproximação do 

pesquisador com o ambiente pesquisado, analisando o contexto, na relação do 

sujeito como construtor do ambiente social sendo influenciador e influenciado 

deste. Dessa forma temos o aporte teórico em Esteban (2010, p. 125) que discute 

sobre o foco de atenção dos pesquisadores qualitativos está na realização de 

análise e relatos detalhados das situações, eventos, pessoas, interações e 

comportamentos que são observadas e incorporadas a voz dos agentes, suas 



45 

 

experiências, atitudes, crenças, pensamentos e reflexões, na quais são expressas 

por eles mesmos.  Esteban (2010, p. 127) também afirma que:   

A pesquisa qualitativa é uma atividade sistemática orientada à 
compreensão em profundidade de fenômenos educativos e sociais, à 
transformação de práticas e cenários socioeducativos, à tomada de 
decisões e também ao descobrimento e desenvolvimento de um corpo 
organizado de conhecimentos.  
 

Considerando essas finalidades da pesquisa qualitativa, Bogdan & Biklen 

(1994), caracteriza um estado amplo, concebendo o campo de estudo sensível ao 

efeito da presença do pesquisador. Para Esteban (2010), a atividade busca 

compreender as pessoas em seu próprio âmbito de referência, suspendendo 

qualquer julgamento e valorizando todas as perspectivas e todos os cenários e 

pessoas como dignos de estudo. Este autor (2010, p. 128) reforça a preocupação 

com a ―experiência tal como é vivida, sentida ou experimentada. 

Segundo Gómez, Flores & Jiménez (1996, p.33) esse tipo de pesquisa se 

caracteriza como humanística e reforçam a particularidade de estar em contato 

direto com os participantes e o campo de estudo durante um determinado 

tempo. Os mesmos abordam, uma visão sistêmica, ampla e integrada do 

pesquisador sobre o contexto, dando-lhe relevância para a interpretação dos 

dados. Os autores acrescentam que essa visão de “estar em contato” possibilita 

capturar os dados conforme as percepções dos atores em seu ambiente de 

referência, através de um processo de profunda atenção, de compreensão e de 

ruptura dos preconceitos sobre o objeto de discussão. Acrescentam ainda à 

existência de muitas possibilidades de interpretações sobre os dados 

construídos, entretanto salientam que algumas destas são mais convincentes, 

por razões teóricas e de consistência interna das falas. 

Os pesquisadores creditam nas palavras o principal fator na realização 

das análises nas pesquisas qualitativas. Consideram estas, com o poder de 

unificar, agregar, interligar, podendo assim, se organizarem, promovendo a 

investigação, comparação, análise, fornecendo modelos sobre o objeto de 

pesquisa. Flich (2009, p.16), em referência as palavras em textos, aborda que:  

 
A pesquisa qualitativa usa o texto como material empírico (em vez de 
números), parte da noção da construção social das realidades em 
estudo, está interessada nas perspectivas dos participantes em suas 
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práticas do dia a dia e em seu conhecimento cotidiano relativo à 
questão em estudo. Os métodos devem ser adequados àquela questão 
e devem ser abertos o suficiente para permitir um entendimento de 
um processo ou relação.  
 

A interpretação do pesquisador, pela coleção de métodos e técnicas foi 

determinada, em decorrer das práticas vivenciadas na graduação, e pelos 

constantes debates sobre o ensino de Computação e uso de Computação 

Desplugada na educação básica, assim como nos níveis posteriores, e do real uso 

das tecnologias assistivas no âmbito escolar. A escolha metodológica visou o 

acompanhamento dos participantes, ao direcioná-los a refletir sobre suas 

práticas docentes, incitar explicações sobre os questionamentos levantados, 

analisar a utilização desses artefatos nas escolas, em seus êxitos e fracassos. 

Contudo, imergir no processo, investigando, analisando o próprio processo.  

As reflexões surgiram durante o percurso da investigação do objeto da 

pesquisa: O que está acontecendo nas escolas contempladas com a 

implementação das SRM? O que leva os professores a usarem e a não usarem os 

recursos ali implantados no ensino aprendizagem? O que se pode adequar nas 

escolas com a Computação Desplugada?  

Indagações realizadas pelo pesquisador, para responder a esses 

questionamentos, conduziram-se a opção metodológica para a pesquisa 

qualitativa exploratória. Estas objetivaram à descobertas de ideias e padrões que 

familiarizaram-se com o fenômeno que está sendo investigado, de modo que a 

pesquisa pudesse ser concebida com uma maior compreensão e precisão. Para 

(SELLTIZ et all, 1975, p. 59), a pesquisa qualitativa exploratória tem como 

funções:  

aumentar o conhecimento do pesquisador acerca do fenômeno que 
deseja investigar em estudo posterior, mais estruturado, ou da 
situação em que pretende realizar tal estudo; o esclarecimento de 
conceitos; o estabelecimento de prioridades para futuras pesquisas; a 
obtenção de informação sobre possibilidades práticas de realização de 
pesquisas em situações de vida real; apresentação de um 
recenseamento de problemas considerados urgentes por pessoas que 
trabalham em determinado campo de relações sociais. (p.60)  
 

No âmbito dessas funções, e mediante a investigação, salientou=se 

questões sobre a formação, buscando saber também as perspectivas dos saberes 
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e conhecimentos docentes sobre a utilização desses recursos, implantados nas 

escolas, para atender as necessidades especiais dos alunos.  

 

5.2 Estratégias 

 

De início, para a pesquisa, levantou-se dados sobre a real utilização de 

ferramentas e recursos no ensino-aprendizagem de crianças com deficiências no 

município de Garanhuns, agreste meridional de Pernambuco, detendo-se em 

educandos com Síndrome de Down. Tal averiguação tinha como objetivo 

caracterizar algumas ferramentas usuais da sala multi recursos e prever o uso de 

ferramentas e metodologias computacionais em seu potencial para o ensino-

aprendizagem de educandos com síndrome de Down, nas necessidades 

especiais educacionais. 

Esse trabalho teve como campo de ação uma Escola Municipal de 

referência, no bairro da Boa Vista, no município de Garanhuns, em 

Pernambuco, que atende a Modalidade: Regular e Especial, Ensino fundamental 

1ª ao 5ª Ano. A escola dispõe de 348 alunos, sendo 38 com ‘deficiência’, 

somente 1 com Síndrome de Down, o quadro de empregados conta com 39 

funcionários, destes 18 são professores, 3 na coordenação, 11 auxiliares e os 

demais em serviços gerais e merendeiras (os).  

A escola é única no município, especializada em atender esse público 

específico, a mesma está estruturada de um prédio com corrimãos, vasos 

sanitários adaptados, camas especiais para trocar as crianças, equipamentos 

típicos para melhor atender a demanda dos alunos. Os alunos com alguma 

deficiência possuem apoio pedagógico com 1 profissional para cada 5 a 6 

crianças. A Escola participa dos Programas: Novo mais Educação, Novo Mais 

Alfabetização, Educar Pra Valer, Nas Ondas da Leitura. A Escola atende no 1ª 

ano 25 alunos; no 2ª ano 30 alunos; no 3ª ano 30 alunos; no 4ª ano 35 alunos; 

no 5ª ano 35 alunos. 

Para obter os dados da Coordenadora da Escola, foram solicitadas as 

seguintes informações: 
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a) sobre a sua profissão/atuação docente: Cargo na Instituição e tempo de 

serviço, os níveis/modalidades de ensino adotadas pela instituição. 

b) sobre a Escola: Quantidades de funcionários totais, quantidades de 

professores; quantidade de alunos a da educação regular e da modalidade 

especial;  disposição do prédio quanto a acessibilidade; quantidades de alunos 

aceitos por sala de aula. 

c) Apoio pedagógico: Os alunos com alguma deficiência possuem apoio 

pedagógico? Se sim, quantos por aluno?; quais programas são oferecidos na 

escola para o melhor andamento da mesma. 

 Outra entrevista em profundidade, foi com a professora da criança com 

Síndrome de Down, que executou a atividade de Computação Desplugada, 

construída para esta realidade, com base no livro já citado, sobre este tema. 

Seguem as questões da entrevista: 

a) Dados gerais de sua formação/atuação docente: nome; locais em que 

trabalha, formação, idade e gênero, experiências com crianças com Síndrome de 

Down; como foi sua seleção para suas atribuições na sala multirecursos. 

b) Conhecimento de tecnologia Assistiva:  relação com Tecnologia Assistiva; 

entendimento sobre salas multirecursos; como funciona o processo de 

alfabetização e educação dos alunos com síndrome de Down. 

c) Conhecimento de Computação: O que você compreende por computação; o 

que você entende por TA, como artefato computacional. 

d) Funcionamento da sala multirecursos: Quais os relatos sobre casos de 

deficiência ou talentos que passaram por atendimento nesta sala; como foram 

selecionados os instrumentos de TA para construção deste ambiente.  

e) Convite para conhecer e aplicar a Computação Desplugada na sala 

multirecursos: É de seu interesse avaliar alguns instrumentos e atividades de 

computação para portadores da síndrome de Down, tendo a finalidade de 

entender sua contribuição para o ensino-aprendizagem; pensaria junto comigo 

estas atividades e aplicaria junto comigo para analisar seus efeitos nos 

educandos. 

Assim, a estratégia constou de duas ações em campo: entrevista em 

profundidade com a coordenadora pedagógica (CP) e a professora (PR) de TA 
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da SMR e, a aplicação de três atividades de Computação Desplugada aos 

alunos(as) de educação especial, oportunizando a inserção de atividades de 

Computação Desplugada com discentes assistidos por ela com TA no ambiente. 

Na conversa foi apresentada a atividade e aplicada junto com a professora com 

uma criança com Síndrome de Down, incluindo a turma em que estava 

integrada. 

 

i) Primeira atividade  

Esta foi realizada com as crianças foi a representação de como funciona a 

tela do computador, tablets e celulares, mostrando como se formam as imagens 

e sua representação através dos pixels. Essa atividade representa uma analogia 

de como o computador trabalha através dos números binários (0 e 1), ou seja, a 

representação numérica utilizada pelos computadores para representar 

imagens, dados, salvar arquivos etc. 

A atividade baseou-se em uma matriz mediana impressa em folha de 

papel, na qual as crianças pintaram os quadrinhos correspondentes, a partir de 

uma sequência numérica fornecida pelo professor que, ao final, terá como 

objetivo a construção de uma imagem, decorrente de uma sequência numérica 

(0 e 1). 

 

ii) Segunda atividade 

Já a segunda atividade realizada pelo professor foi inspirada no software 

livre e gratuito RoboMind®, que se caracteriza como um jogo, tendo como 

personagem principal um robô que realiza diversas atividades a partir de 

comandos aplicados (digitados) pelo usuário.  

O software em questão faz uma referência ao comportamento do 

computador por meio de instruções dadas pelo usuário para realização de 

tarefas. 

O objetivo da atividade foi fazer com que o robô, através de instruções 

fornecidas, conseguisse percorrer o mapa livrando-se dos obstáculos (paredes, 

carteiras e bolsas) e que conseguisse, também, encontrar o ouro. 
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A ideia da dinâmica foi trazer o mundo virtual (o jogo) para o mundo 

real, na qual o professor utilizou a sala de aula para ser o mapa do jogo e 

escolheu um aluno para ser o "robô", enquanto os demais alunos forneceram 

instruções para que o "robô" chegasse ao objetivo que era encontrar o ouro. 

 

iii) Terceira atividade 

A terceira e última atividade aplicada aos alunos, teve como finalidade 

analisar e distinguir qual era o melhor caminho para se chegar ao objetivo. Essa 

dinâmica consistiu na criação de um mapa do bairro, em que os mesmos 

construiriam um caminho de menor custo para chegar ao destino. 

A atividade foi realizada na própria sala de aula, localizando pontos 

turísticos perto da Escola, pois boa parte das crianças residem e conhecem os 

pontos turísticos da mesma. O professor utilizou o quadro branco para construir 

a dinâmica, colocando as respectivas imagens dos pontos turísticos da cidade, 

tendo um peso atribuído, além das ilustrações de partida e chegada. 

O caminho percorrido pelas crianças se deu através de ilustrações 

introduzidas no quadro pelo professor, no qual as crianças tiveram que sair de 

sua casa (ilustrada pela imagem correspondente de uma casa) e percorrer o 

caminho menos custoso até chegar à escola, que também estava representada 

pela sua respectiva imagem, passando por pontos turísticos da cidade, em que 

cada ponto um possuía um custo ao ser passado por ele.  

Essas três atividades foram representações de como se pode trabalhar o 

pensamento computacional nas salas de aulas sem a utilização do computador 

ou equipamentos tecnológicos e, também, perceber que é possível trabalhar 

conceitos computacionais com crianças com necessidades educacionais 

especiais. 

 

5.3 Tratamento dos Dados 

Os dados construídos através da entrevista com a professora foram 

analisados segundo a Teoria da Análise de Conteúdo de Bardin (1988). As 

atividades realizadas pelos educandos foram discutidas, aplicadas e analisados 

seus resultados com a professora e os pesquisadores. Nessa atividade coletiva 
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foram categorias de análise, pela fala das entrevistadas: a relação da sua 

formação e experiência com a sua atuação na escola com as crianças com 

necessidades especiais educacionais; o uso da sala de multi recursos / 

multifuncional e a proposta de atividades; relação de atividades com TA com a 

Computação Desplugada no ensino-aprendizagem. 
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6. ANÁLISE E RESULTADOS 

 

 6.1 Contexto Escolar e Participantes 

 

 A pesquisa ocorreu em uma Instituição municipal de Ensino, tida como 

de referência na área especial, em Garanhuns, agreste meridional de 

Pernambuco. Uma das entrevistadas foi a Coordenadora, que possui 15 anos na 

área, como professora e, um ano, atuando como coordenadora. Esta Instituição 

adota a modalidade regular de ensino, nos anos iniciais do ensino fundamental.  

 A Professora (42 anos) da sala Multifuncional/ Multi Recursos de 

Atendimento Especializado - AE tem formação em Pedagogia, Especialização 

em Gestão e Planejamento Escolar/Psicomotricidade Relacional e Mestrado em 

Ciências da Linguagem  

 Como trabalhadores em educação, a instituição dispõe 18 professores que 

atuam diretamente com os alunos em sala de aula, possuindo também 11 

auxiliares para acompanhar o planejamento pedagógico desenvolvido pelos 

alunos, além de 3 trabalhadores que exercem funções na coordenação da 

mesma. A Escola conta também um grupo de 4 trabalhadores que atuam com 

serviços gerais e 3 merendeiras, totalizando 39 funcionários no quadro da 

escola. 

 Mesmo com todo esse corpo educacional, é perceptível que a quantidade 

de profissionais ainda é insuficiente para demanda de alunos. Nas salas de 

atendimento especializado, cada profissional em média, fica com cerca de 6 

crianças em atendimento.  

 A escola também oferece vários programas de apoio pedagógico, que 

contribuem para o andamento da mesma. Segundo a coordenadora alguns 

desses programas são bem-vistos pelos pais dos alunos. Todos esses programas 

são governamentais uns municipais, outros estaduais e federais. 

 A Escola tem hoje 1 aluno com síndrome de Down, em números maiores, 

alunos autistas, alunos com necessidade intelectual leve, moderado, grave. Mas, 

em anos anteriores trabalharam com um número maior de crianças com Down 

e, a professora considera que estas crianças “são totalmente capazes e 



53 

 

surpreendentes positivamente, mas claro, o processo de aprendizado é gradual e 

demorado, e que na sua grande maioria os resultados são fascinantes”. 

 A professora informa que na escola têm crianças com “laudo médico de 

retardo mental moderado que lê. Temos crianças autistas que leem e que 

compreendem o que eu falo, mesmo quando falo mais sério, elas percebem. 

Procuro sempre manter um vínculo afetivo, não só com os alunos, mas também 

com os pais, criando essa proximidade, consigo credibilidade e confiança, tanto 

dos pais como dos alunos. Isto, para que, a partir do momento que a criança sair 

da escola, os pais possam dar continuidade ao trabalho. Assim, tendo o melhor 

estímulo e melhor evolução da criança. Portanto, quando temos esse trabalho 

em conjunto, avançamos bastante nesse processo de aprendizagem e evolução 

no desenvolvimento do aluno”. 

 A professora cita ainda que “costuma trabalhar muito com objetos, tipo 

bolas, cordas, bastão de piscina, caixa. Cada objeto tem seu significado, como 

por exemplo: a bola é a mãe, o bastão é o pai, a caixa é a casa, ou seja, a partir do 

momento que a criança sente necessidade, elas vão pegando os objetos. Uma 

criança que usa muito a bola, isso quer dizer que ela é muito apegada a mãe. Por 

isso que optei mais por esses objetos para a composição na sala e das aulas. Ao 

meu ver, esses métodos são mais eficazes do que jogos eletrônicos, mas, todos 

os recursos aqui compostos são importantes e se completam e, a partir do 

conceito que damos a cada objeto, podemos ver e interpretar de acordo com as 

ações das crianças”. 

 Assim, a relação da formação e experiência com a atuação nas salas 

multifuncionais na escola com as crianças com necessidades especiais 

educacionais, torna-se uma função multifacetada com a Psicologia, a Pedagogia 

e com as tecnologias da Informação e Comunicação. 

 

 6.2 Uso de Tecnologia Assistiva e da Sala Multifuncional com 

as Crianças na Escola 

  

 A professora informa que costuma “trabalhar mais com a parte física 

(motora), sendo estas: a construção de desenhos, formas, pinturas, objetos 
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feitos de argila e massa de modelar”. Acrescenta ainda que o “foco é exercitar a 

coordenação motora das crianças, pois percebemos que em casa os pais 

costumam dar muitos jogos (eletrônicos) e desenhos animados através de 

computadores, TV's, celulares, tablets, como forma de entreter as crianças e não 

como forma de educar. Nós focamos no fazer, no pegar, no montar”. 

 Constatou-se que é desta forma ou maneira que se trabalha a tecnologia 

assistiva com as crianças: pelo estímulo com o material e construindo 

significantes. 

 A professora destaca ainda que é na sala multifuncional / multi recurso 

“onde estamos mais livres para realizar qualquer tipo de atividade, pois estamos 

rodeados de vários recursos que podem dinamizar o aprendizado. Aqui temos 

brinquedoteca, jogos, TV, som, filmes, além do que as crianças trazem de casa. 

Nesta sala eu atendo não só crianças com síndrome de Down, atendo autistas, 

crianças com necessidade intelectual. Mas, o que eu procuro de essencial nessas 

atividades, é o vínculo afetivo, quanto mais vínculo afetivo estabelecido com 

essas crianças, mais feedback você vai ter de positivo com elas, principalmente 

as atividades propostas”. 

 Detalha a professora sobre o trabalho com alunos com Down, afirmando 

que este “é muito repetitivo. A gente não consegue trabalhar com 

construtivismo, por exemplo, que é uma coisa mais lúdica, mais solta. 

Trabalhamos muito a parte sensorial dessas crianças, fazemos exercícios 

repetidas vezes, para depois vir a escrita. A coordenação motora grossa, que é 

correr, pular, sentar, deitar é mais fácil para a gente trabalhar, mas coordenação 

motora fina, que é pintar, desenhar, decalcar e escrever, é mais difícil. Mas, com 

o tempo, conseguimos uma evolução e consequentemente, a alfabetização. Uma 

coisa muito importante é respeitar o tempo, o processo de aprendizado de cada 

criança, pois até os ditos "normais" têm seu tempo de aprendizado”. 

 Constatou-se que a compreensão sobre o construtivismo se confunde 

com o pragmatismo, necessitando maior aprofundamento sobre a teoria.  
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 6.3 Atividades com TA com a Computação Desplugada no 

Ensino-Aprendizagem. 

 Questionou-se a professora sobre o seu conhecimento sobre Computação 

e Educação. A professora destaca que “não compreende muita coisa, mas 

sempre que pode procura informação, tentando aprender algo novo, 

pesquisando coisas novas, até para poder falar a mesma linguagem deles”. Isto 

denota a busca que a professora faz por ‘atividades novas’ e ‘novas informações’ 

que a leve a inovar na docência. 

 Para Roldão (2007, p.101), a profissão docente é uma “ação inteligente, 

fundada num domínio seguro de um saber”, que emerge dos “vários saberes 

formais e do saber experiencial, que uns e outros se aprofundam e questionam”. 

Assim, DEMO (2008), destaca que toda proposta que investe na introdução das 

TIC na escola “só pode dar certo passando pelas mãos dos professores. O que 

transforma tecnologia em aprendizagem, não é a máquina, o programa 

eletrônico, o software, mas o docente, em especial em sua condição socrática” de 

professor. LIBÂNEO (2007, p.309) destaca ainda que, “o grande objetivo das 

escolas é a aprendizagem dos alunos, e a organização escolar necessária é a que 

leva a melhorar a qualidade dessa aprendizagem”. 

 A professora declara também que “muitas vezes os alunos chegam com 

jogos, que eu mesmo desconheço. Então é importante me adaptar, me atualizar, 

para acompanhar eles e ao mesmo tempo, tentar trazer esse universo para sala 

de aula, que é, o que vai trazer a ligação pelo vínculo afetivo”. 

 A mesma professora, questionada sobre a compreensão sobre TA, 

destaca que a tecnologia assistiva “é sim, um importante meio no processo de 

ensino dessas crianças. A utilização de mouse adaptado com baixa sensibilidade, 

teclados em braile, ferramentas que sonorizam as letras digitadas, até mesmo 

palavras, são tecnologias assistivas, e entendo como artefatos computacional”. 

 Segundo Levy (1999), fica claro, quanto é importante os instrumentos 

das TIC em nossa cultura, sendo também as mesmas, um meio de inclusão, 

interação e comunicação com o mundo contemporâneo. 

 A professora sendo questionada sobre os instrumentos que compõem a 

sala multifuncional, destaca que “foram selecionados de acordo com 
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necessidades mais visíveis na escola, quais objetos são mais adequados para 

atender ao nosso público e, claro, sempre pensando no financeiro da escola, pois 

não recebemos tantos recursos como deveríamos. Então, tentamos sempre 

juntar o útil ao agradável, para melhor atender nossas crianças e termos bons 

resultados em relação ao aprendizado dos mesmos”. 

Para MORAES (1997), o simples acesso à tecnologia, em si, não é o 

aspecto mais importante, mas sim, a criação de novos ambientes de 

aprendizagem e de novas dinâmicas sociais a partir do uso dessas novas 

ferramentas. 

Para a professora, “os recursos incorporados à sala de aula passam a 

exercer um papel indispensável no trabalho dos educadores, tornando um novo 

desafio baseado em conhecer, aprender e empregar os mesmos ao seu processo 

de ensino, que podem ou não produzir os resultados esperados. É fundamental 

conhecer e saber integrar as diferentes ferramentas computacionais no processo 

de ensino”. 

 

 6.4 Experiência da Professora e da criança com Computação 

Desplugada  

A Computação Desplugada, segundo os dados apresentados pela ISO 

9999 (BRASIL, 2002), possibilita ajuda para a comunicação, informação e 

sinalização, conforme item 21 desta ISO, com sua linguagem lógica. Ainda, 

ajuda para o manejo de bens e produtos, destacando o item 24 desta ISO, da 

sociedade da informação, aproximando o aprendiz do seu tempo, incluindo-o 

nos saberes necessários ao futuro do trabalho. Isso faz com que se inclua 

socialmente, desenvolva seu potencial lógico e o pensamento computacional. 

 A inserção das tecnologias da informação e da comunicação – TIC como 

Tecnologia Assistiva na sala de aula é uma realidade presente na maioria de 

nossas escolas, seja no eixo privado ou público. Na qual se faz necessário, 

constantes debates e reflexões por parte dos docentes, principalmente quando 

se diz respeito a sua formação. 

 Um dos desafios mais recorrentes na esfera das tecnologias na educação, 

diz respeito à modificação dos processos de ensino-aprendizagem existentes, 



57 

 

incrementando novas estratégias com a utilização das TIC, tanto na educação 

comum, como na especial. 

 Embora o foco da nossa pesquisa, se baseia na educação especial, fica 

evidenciado, que durante o decorrer de nossos estudos, que a grande 

problemática da inserção das TICs na educação, aponta principalmente para 

dois aspectos:  

 a) Na forma de apropriação das Tecnologias Assistivas por 

partes dos docentes: Que além de estarem aptos e preparados de acordo com 

sua formação inicial, precisam também aprender a utilização instrumental 

dessas ferramentas, e compreender a importância desses meios na 

potencialização da aprendizagem, e como a sua incorporação pode transformar 

positivamente a maneira de ensinar e aprender.  

 b) O modelo pedagógico que está sendo utilizado nas escolas: 

Que mesmo, apresentando características que os livros não possuem, continua 

perpetuando o velho e ultrapassado ensino tradicional, a partir de uma versão 

tecnológica mais agradável visualmente.   

 Conforme Moraes (1996, p. 58):  

O fato de integrar imagens, textos, sons, animação e mesmo a 
interligação de informações em sequências não-lineares, como as 
atualmente utilizadas na multimídia e hipermídia, não nos dá a 
garantia de boa qualidade pedagógica e de uma nova abordagem 
educacional. Programas visualmente agradáveis, bonitos e até 
criativos, podem continuar representando o paradigma instrucionista, 
ao colocar no recurso tecnológico uma série de informações a ser 
repassada ao aluno. E assim, continuávamos preservando e 
expandindo a velha forma com que fomos educados, sem refletir sobre 
o significado de uma nova prática pedagógica utilizando esses novos 
instrumentos. 
 

 Para Moraes (1996), o motivo pelo qual as coisas não mudam na área 

educacional pode ser explicado pelas dificuldades enfrentadas por aqueles que 

nela atuam, ao tentarem se adaptar a uma nova cultura de trabalho que requer 

uma profunda revisão da maneira de ensinar e aprender. 

  

 c) Análise das atividades de Computação Desplugada e de 

programas de Computação  

i)  Os critérios para selecionar as atividades de Computação Desplugada 
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 Inicialmente, buscou analisar as ferramentas digitais utilizadas no ensino 

de Computação, encontrando obstáculos quanto as ferramentas e o tempo 

destinado para a preparação, instalação, explicação, conhecimentos prévios, 

adaptação da ferramenta as peculiaridades de cada criança. A formação docente 

para a utilização das ferramentas computacionais que exigiria conhecimento de 

Computação. Optou-se por Computação Desplugada, devido a formação do 

docente, possibilitando a continuidade das atividades sem uma formação 

específica de computação, em algumas ações pedagógicas. 

 

ii) A conversa com a professora sobre as atividades 

 A interação entre pesquisador em formação e professora permitiu a 

discussão sobre as atividades, adaptando as atividades às necessidades 

educacionais dos educandos.  

 A discussão foi entorno da aprendizagem dos educandos e a metodologia 

a ser utilizada nas atividades de ensino. Aborda-se o histórico da criança em seu 

processo de aprendizagem e se explica o potencial didático e técnico da 

Computação Desplugada. 

 

iii) Como a professora interagiu com o/a educando/a 

 Optou-se no âmbito metodológico por explicar a atividade trazendo o 

diálogo para a vida cotidiana do educando, relacionando o material à vivência. 

 Constatou-se que a relação facilitou o processo de raciocínio lógico do 

educando, fazendo o educando se sentir seguro na construção de soluções aos 

problemas, fortalecendo a autoestima. 

 

iv) As reações do/a educando/a durante a atividades  

 Sobre o educando, a avaliação que foi feita se passa pela perspectiva da 

descoberta do novo. A atividade foi apresentada e desenvolvida com todos, afim 

de cumprir a integração destes as atividades. Muitos deles se identificaram com 

os exemplos expostos em sala de aula, visto que, boa parte da turma estava 

inserida nos exemplos trabalhados, já que faziam parte de seu cotidiano, seja na 

própria escola ou em casa com seus familiares.  
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a) Análise da atividade de representação de uma tela de imagem 

A sequência numérica trabalhada foi composta apenas por números 

binários (0 e 1), onde o "0" simboliza o quadradinho em branco, não devendo 

pintar o mesmo, e o "1", simboliza o quadradinho preenchido, ou seja, pinta-se o 

quadradinho. 

A cada etapa de explicação inicial e paralela, organização do espaço sala 

de aula, entrega de material, realização da tarefa e sua avaliação, a turma 

participou com entusiasmo. 

No final as crianças puderam perceber que os quadrinhos pintados por 

eles formaram uma imagem e entenderam como funciona a tela dos 

computadores. 

 

b) Segunda Atividade 

A atividade realizada, na forma de mapa em que um robô teria que vencer 

obstáculos para chegar ao seu objetivo, que era encontrar o ouro. 

O professor utilizou a sala de aula para ser o mapa do jogo, escolhendo 

um aluno para ser o "robô", enquanto os demais alunos forneciam instruções 

para o "robô" chegar ao seu objetivo, como: segue uma casa a direita, duas a 

esquerda, para baixo, para frente, dentre outras, havendo a participação de 

todos, inclusive do educando com Síndrome de Down.  

 

c) Terceira atividade 

Nesta atividade, os educandos trabalharam com mapa do seu bairro, 

buscando achar o melhor caminho para se chegar aos pontos turísticos do 

bairro, escola e sua casa, questões de sua vivência em espaço reconhecido em 

seu cotidiano.  Inicialmente se construiu um mapa do bairro no ambiente a sala 

de aula, inserindo os pontos de referência, com ilustrações destes. 

Trabalhou-se pontos de referência como saída e chegada, caminhos 

percorridos rápidos, com riscos e longos, mantendo sempre a chegada na escola. 

Cada ponto turístico era apresentado e falado sobre este aos educandos. 

Os educandos falavam o que sabia e a professora complementava. O educando 
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com Síndrome de Down participou com entusiasmo, atropelando algumas vezes 

a professora e os demais. 

 A reação de muitos alunos ao acabar a atividade foi de contentamento, de 

ter experimentado algo diferente de sua rotina. Muitos deles, compreenderam 

as atividades como uma aula recreativa, que, ao mesmo tempo que aprendiam 

novos conceitos, se divertiam com a abordagem aplicada.   

 Ao finalizarmos toda atividade, escutávamos relatos de vários alunos, na 

qual perguntavam, “quando iriamos voltar novamente, que estavam muito 

felizes”, outros até “que gostou do tio novo, e queriam mais aulas assim”. 

Observou-se que o educando com Síndrome de Down acompanhou a turma nas 

atividades, participando e fazendo cada etapa das atividades com satisfação e 

acerto das questões de cada atividade. 

 O comportamento dos educandos após a atividade, manifestou no autor 

deste trabalho, um sentimento de satisfação, que, além de estar sendo elaborada 

uma pesquisa cientifica, ficou evidenciada a necessidade de novas políticas 

públicas e projetos pedagógicos que assistam esses alunos, que por muitas vezes 

são rejeitados pela sociedade. 

 A educação atual, que foca nos conteúdos, que busca compreender 

objetivamente uma realidade, que suas ações são pragmaticamente 

deterministas, sempre buscou privilegiar o racional. Na qual as crianças com 

necessidades especiais sofrem ainda mais com esse tipo de abordagem utilizada. 

 Em mundo globalizado, e de constantes mudanças precisamos caminhar 

para uma educação que interaja com o novo, integre-se melhor o conhecimento 

ético, social, intelectual, emocional, sensorial, afim de, recriar os caminhos das 

descobertas, da busca pelo novo, da navegação não linear, nas interações da 

suposições e conexões inesperadas, que saia do previsível, do já aceito.  

 Desta forma, compreendemos que a escola, bem como as demais 

instituições educativas, é um ambiente na qual se encontra múltiplas 

possibilidades de experiência, especialmente para docentes em formação. 

Entretanto, só há haverá experiência, se os mesmos buscarem e se deixarem 
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afetar por essa nova vivencia, correndo todos os riscos, encarando as possíveis 

situações que isso implica. 

 Considerando a experiência sob essa ótica, os professores que durante 

sua formação acadêmica, tiver a oportunidade de experimentar este processo, 

de poder trabalhar pedagogicamente as Tecnologias Assistivas em suas práticas 

educacionais, futuramente possuíram mais chances de compreender e utilizar 

esses recursos em prol da melhoria de suas práticas, sentindo-se mais seguros 

em relação a sua aplicação em sala de aula. 

 Estas experiências favoreceram a criação de novas práticas pedagógicas 

com o uso de tecnologias da Computação, que enfatizem o processo de ensino-

aprendizagem, composta de técnicas que estimularam a pesquisa, a construção, 

a interação, o diálogo, promovendo a produção do conhecimento, contribuindo 

para que desenvolvessem características e saberes necessários à sua prática 

profissional. 

 Nos dias atuais os discentes não precisariam ir à escola buscar 

informações. Isso eles conseguiriam diante de um dispositivo conectado à 

internet, os mesmo vão à escola para aprender, a relacionar, interpretar, 

contextualizar esse universo de informações que chegam até eles. A função do 

docente, então, é intermediar essa ligação entre os educandos e o conhecimento, 

ajudando-o questionar, buscar novas perspectivas, novos ângulos, analisar 

informações, tirar suas conclusões e compreensões do que está sendo 

vivenciado, provocando nos alunos a interpretação do meio, o 

autoconhecimento e melhor qualidade de vida. 

 Isto coloca, os presentes, e futuros docentes na perspectiva de se desafiar 

a buscar por práticas político-pedagógicas que rompa com preconceito, a divisão 

e a reprodução do conhecimento, enaltecendo a ambiente escolar como ponto 

de interação dele com seu aluno, valorizando a reflexão, o questionamento, a 

busca, a ação, o desenvolvimento, o olhar crítico sobre o meio. 

 Diante desse cenário, consideramos de suma a importância a discussão e 

reflexão, com um olhar crítico para os cursos de formações de professores, e se 

os mesmos estão, realmente habilitados a formar profissionais capacitados que 

possa vivenciar as mais diversas situações de aprendizados, e o que leve a 
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analisar as potencialidades e as limitações das TICs como TA, sobre os 

processos educacionais, de forma que sua utilização contribua para uma 

melhoria na aprendizagem dos educandos. 
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7.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As mídias estão cada vez mais presentes em nossas vidas, e sendo 

incorporadas nas mais diversas áreas, escola, saúde, lazer, entretenimento. 

Estamos passando por um processo de transformação digital e pessoas com 

necessidades educacionais especiais devem se inserir nela, na concepção 

diferente-igual. Portanto é mais que necessário que as escolas se apropriem 

desses recursos, proporcionando o processo de aprendizagem mais dinâmico e 

intuitivo. 

No entanto, essa realidade é complexa e para que esse processo ganhe 

forma, é necessário um esforço em conjunto entre escolas, sociedade, família e 

poder público, no sentido de assegurar o acesso a esses indivíduos, de 

questionar e reformular a concepção do sistema educacional, atualizando os 

professores, para que estejam aptos a trabalhar com a Computação Desplugada, 

nova realidade de ensino.  

Os desafios se apresentam na defesa do direito de aprendizagem aos 

educandos com Down e no reconhecimento do ensino de Computação na 

educação básica. 

Recomenda-se que com os avanços tecnológicos presentes, se estimule e 

fomente novas formas de pesquisas, gerando novas concepções e possibilidades 

pedagógicas à modalidade regular e de educação especial. 

A partir das concepções que os alunos têm sobre as tecnologias, sugere-se 

que as instituições e professores se atualizem, para receber e introduzir esses 

recursos, através de práticas pedagógicas que promovam o autoconhecimento e 

desenvolvimento cognitivo dos educandos. 
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