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"Os sonhos não determinam o lugar onde vocês vão chegar, mas 

produzem a força necessária para tirá-los do lugar em que vocês estão. 

Sonhem com as estrelas para que vocês possam pisar pelo menos na 

Lua. Sonhem com a Lua para que vocês possam pisar pelo menos nos 

altos montes. Sonhem com os altos montes para que vocês possam ter 

dignidade quando atravessarem os vales das perdas e das frustrações. 

Bons alunos aprendem a matemática numérica, alunos fascinantes vão 

além, aprendem a matemática da emoção, que não tem conta exata e 

que rompe a regra da lógica. Nessa matemática você só aprende a 

multiplicar quando aprende a dividir, só consegue ganhar quando 

aprende a perder, só consegue receber, quando aprende a se doar.” 

(AUGUSTO CURY, 2007). 



 

 

 

RESUMO 

A educação, diante da inclusão de estudantes com necessidades especiais, está vivenciando o 

desafio de ensinar e de saber lidar com a diversidade, valorizando as diferenças apresentadas 

pelos estudantes. Um dos pontos chave para atingir o desenvolvimento cognitivo e a 

superação das barreiras impostas pela sociedade com relação à deficiência, é a busca de 

alternativas com ajuda de tecnologias para assessorar esse trabalho junto a esses estudantes. A 

tecnologia assistiva, se utilizada de forma correta, pode contribuir para um melhor 

desempenho cognitivo de estudantes que apresentam necessidades especiais, aliada a vários 

outros fatores, sendo um deles a necessidade de uma equipe capacitada que busque, na 

inovação tecnológica, uma possibilidade para promover a retenção do conhecimento e o 

desenvolvimento cognitivo desses estudantes. Este trabalho tem como objetivo propor a 

utilização dessas ferramentas no processo de aprendizagem para fins de utilizá-las como 

alternativa na promoção do desenvolvimento cognitivo e na superação dos obstáculos a esses 

estudantes quanto ao seu aprendizado na rede de ensino regular. Nessa perspectiva, esse 

estudo verificou a contribuição dessas ferramentas no processo de ensino e da aprendizagem 

de estudantes da educação básica na Escola Municipal José Guimarães, tendo como base os 

resultados dos dados coletados e as observações do lócus da pesquisa. Após a realização da 

pesquisa, verificou-se que houve êxito na retenção do conhecimento pelos estudantes que 

apresentam necessidades especiais de aprendizagem e ainda possibilitou um aprendizado 

lúdico e significativo a esses estudantes, por meio da tecnologia assistiva. 

Palavras-chave: Educação Inclusiva. Informática. Tecnologia Assistiva. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Education , on the inclusion of students with special needs, is experiencing the challenge of 

teaching and learn to deal with diversity, valuing the differences presented by the students. 

One of the key points to achieve cognitive development and overcoming the barriers imposed 

by society regarding disability, is the search for alternatives with the help of technologies that 

work together to assist these students. Assistive technology, if used properly, can contribute to 

better cognitive performance of students with special needs, combined with several other 

factors, one being the need for a capable team to look in technological innovation, a chance to 

promote knowledge retention and cognitive development of the students. This paper aims to 

propose the use of these tools in the learning process for the purpose of using them as an 

alternative in promoting cognitive development and in overcoming the obstacles to these 

students about their learning in the regular school system. In this perspective, this study 

examined the contribution of these tools in the teaching and learning of basic education 

students in the School José Guimarães, based on the results of the data collected and the 

observations of the research locus. After the research, it was found that there was success in 

knowledge retention by students who have special learning needs and also enabled a playful 

and meaningful learning to these students, through assistive technology. 

Keywords: Inclusive Education. Computing. Assistive Technology. 
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1. INTRODUÇÃO 

  A educação está vivenciando o desafio da inclusão escolar em que os seus profissionais 

terão a responsabilidade de educar os estudantes com necessidades especiais incluídos nas 

turmas regulares. 

Embora os documentos oficiais regulamentem e fundamentem a inclusão, a sua 

efetivação está associada à prática cotidiana no âmbito escolar, ou seja, é na escola que as 

políticas se concretizam e percebe-se aí a existência de práticas ainda deixadas a desejar.  

Diante disso, algumas questões emergem: Como os gestores poderiam colaborar, 

mediante o uso da tecnologia, no processo de inclusão de estudantes com necessidades especiais 

no Município de São João Evangelista? Como promover o debate sobre as formas de ensinar, por 

meio da tecnologia, aos professores que contam com a presença de estudantes com necessidades 

especiais em suas turmas regulares? Como colaborar para a inclusão social e humana desses 

estudantes que estão sendo matriculados nessas escolas e não aprendem ou estão ficando à 

margem do processo de aprendizagem? 

Com base nestas e outras problematizações, apresentou-se a proposta da realização deste 

estudo, que propõe a inserção de tecnologias na educação com vistas à inclusão escolar e social 

destes estudantes, objetivando oferecer subsídios teóricos aos gestores possibilitando o acesso a 

recursos de tecnologias acessíveis para estudantes com necessidades especiais com vistas à 

inclusão escolar e o seu desenvolvimento social no município de São João Evangelista – MG.  

Recentemente, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva definiu 

que o atendimento educacional especializado tem como função identificar, elaborar e organizar 

recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos 

estudantes, considerando suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no 

atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula 

comum, não sendo substitutiva a escolarização. Esse atendimento complementa e/ ou suplementa 

a formação dos estudantes com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela. 

(BRASIL, 2008, p.10).  

 Esse atendimento educacional especializado de que trata a Política Nacional com 

finalidade educacional e complementar e suplementar à educação básica é proposto que ocorra 

nas salas de recursos multifuncionais como estratégia de serviço educacional especializado. 

Considerou-se que as salas de recursos multifuncionais seja a estratégia utilizada na rede de 
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ensino em foco para o modelo de atendimento especializado nos padrões do proposto pela 

Secretaria de Educação. Além disso, o Programa Nacional de Tecnologia Educacional 

(ProInfo)
1
, que tem o objetivo de promover o uso pedagógico da informática na rede pública de 

educação básica, tem levado às escolas computadores, recursos digitais e conteúdos 

educacionais.  

 Dessa forma, essa pesquisa buscou a interação entre a proposta da Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva Inclusiva e o Programa Nacional de Tecnologia Educacional 

integrando a informática na educação inclusiva, através de oficinas e cursos para apresentar aos 

estudantes a informática básica, sites, aplicativos e mídias acessíveis. 

Percebeu-se que a tecnologia, quando utilizada de forma correta, pode desencadear uma 

mudança de atitude em relação à visão fragmentada e restrita do mundo e com isso as diferentes 

perspectivas de inclusão educacional e seu impacto sobre os sistemas de ensino, levaram os 

principais movimentos internacionais a impulsionarem esse novo paradigma. Esta Estrutura de 

Ação em Educação Especial foi adotada pela conferencia Mundial em Educação Especial 

organizada pelo governo da Espanha em cooperação com a UNESCO, realizada em Salamanca 

entre 7 e 10 de junho de 1994, representando 88 governos e 25 organizações internacionais em 

assembleia, onde foi reafirmado o compromisso com a educação para todos, reconhecendo a 

urgência em possibilitar educação para crianças, jovens e adultos que apresentam necessidades 

educacionais especiais dentro do sistema regular, que ficou conhecida como a declaração de 

Salamanca, que rege os princípios, políticas e práticas nas áreas das necessidades educativas 

especiais, que assegurem que a educação de pessoas com deficiências seja parte integrante do 

sistema educacional.  

De acordo com Mariano (2001, p.74) a tecnologia pode ser uma grande parceira no 

processo de inclusão se planejada conjuntamente entre o professor e responsável pelo 

atendimento educacional especializado, de acordo com as necessidades de cada estudante o autor 

afirma ainda que é possível a ampliação desse trabalho para realização de atividades propostas 

no processo ensino aprendizagem da escola. A tecnologia está presente em inúmeros materiais 

de auxílio aos estudantes com necessidades especiais educacionais, desde um lápis adaptado até 

um software, tudo envolve tecnologia.  

                                                   
1
 ProInfo – Programa Nacional de Tecnologia Educacional é um programa educacional com o objetivo de promover 

o uso pedagógico da informática na rede pública de educação básica. 
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Mediante pesquisas realizadas Raabe et al. (2008) consideraram o GCompris uma 

ferramenta satisfatória no desenvolvimento e no aprendizado de crianças do ensino fundamental, 

que demonstraram uma adaptação motivadora e um pensamento crítico sobre softwares livres e 

educacionais. De acordo com Santos (2012), O GCompris é um software educacional completo e 

de alcance abrangente para o aprendizado de estudantes com necessidades especiais. 

Conforme Raabe et al. (2008) e Santos (2012), alguns softwares e aplicativos 

(tecnologias assistiva) foram utilizados para atingir os objetivos propostos neste projeto como o 

GCompris 12.01, SmartKids e o LinuxAcessível.org. 

 De acordo com os autores já mencionados, esses aplicativos vêm sendo utilizados para a 

integração e o desenvolvimento de crianças, jovens e adultos que apresentam algum tipo de 

necessidade especial, pelos seus métodos lúdicos de fácil aprendizado e usabilidade. 

O presente trabalho traz possibilidades de ampliação da capacidade de aprendizado 

dentro da escola regular por estudantes que apresentam necessidades especiais por meio de uma 

ação de estudantes universitários. Considerando que este é um cenário propício a promover a 

integração de ensino, pesquisa e extensão para oferecer desenvolvimento de pesquisa com valor 

social, além de servir como espaço de formação universitária. O envolvimento em trabalhos 

dessa natureza tende a proporcionar um aumento da sensibilidade dos profissionais envolvidos, 

influenciados pela interação do conhecimento obtido no contexto social em que vivem, 

contribuindo para a produção e para melhor uso de tecnologias computacionais no contexto 

pesquisado. O compromisso de integrar o desenvolvimento de tecnologias computacionais ao 

contexto social junto a um trabalho cooperativo que envolve profissionais da área de tecnologia 

da informação, juntamente com pais/responsáveis e representantes educacionais, dentre outros 

envolvidos num processo educacional, além de promover a interdisciplinaridade, garante que se 

obtenha maior sucesso quanto ao processo de inclusão. 

 O exposto leva a justificar a elaboração de projetos educacionais com a inserção de 

tecnologias da informação no contexto educacional em questão. O desafio, por sua vez, é 

descobrir o que existe de recursos no campo da informática e apresentá-los aos gestores e 

estudantes para que se possa colaborar na formação de culturas inclusivas no contexto escolar 

objetivando formarem pessoas capazes de se constituírem como cidadãos críticos e 

participativos.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A maneira como o ser humano ensina e aprende vem passando por várias mudança,  junto 

a isso, outras implicações vem ocorrendo nas concepções e expectativas em relação à escola. 

Diante dessas alterações, o processo de inclusão vem também sofrendo mudanças, chegando até 

a uma abrangência mundial. A partir das diferentes e variadas possibilidades, as Tecnologias de 

Informação e Comunicação vem ganhando importância e atenção em estudos relacionados à 

Tecnologia Assistiva (TA), objetivando proporcionar autonomia de pessoas que apresentam 

necessidades especiais e a sua independência, favorecendo as suas atividades cotidianas, 

participação e inclusão social. 

2.1 Propostas e parcerias entre sociedade civil e órgãos públicos 

Conforme o Comitê de Ajudas Técnicas (CAT) constituído pela Portaria n. 142 de 16 de 

novembro de 2006, no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 

com a perspectiva de apresentar propostas de políticas governamentais e parcerias entre 

sociedade civil e órgãos públicos para trabalhar ajudas técnicas, tem as seguintes 

responsabilidades: 

a) elaborar e aprovar o Regimento Interno e o Plano de Ação do Comitê de Ajudas 

Técnicas; 

b) monitorar o cumprimento das ações e medidas constantes no Plano de Ação do 

Comitê de Ajudas Técnicas; 

c) apresentar propostas de políticas governamentais e parcerias entre a sociedade 
civil e órgãos públicos referentes à área de Tecnologia Assistiva; 

d) estruturar as diretrizes da área de conhecimento; 

e) realizar levantamento dos recursos humanos que atualmente trabalham com o 

tema; 

f) detectar os centros regionais de referência em Tecnologia Assistiva, objetivando 

a formação de rede nacional integrada; 

g) estimular nas esferas federal, estadual e municipal, a criação de centros de 

referência em Tecnologia Assistiva; 

h) propor a criação de cursos na área de Tecnologia Assistiva bem como o 

desenvolvimento de outras ações com objetivo de formar recursos humanos 

qualificados na área; 

i) propor a elaboração de estudos e pesquisas relacionados com o tema de 

Tecnologia Assistiva. 

Para fazer frente as suas atribuições, o CAT organizou-se em quatro Comissões 

Temáticas: 

a) Conceituação e Estudo de Normas; 

b) Educação; 

c) Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação; 
d) Concessão e Aquisição.(CAT, 2007b). 
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Conforme votado e aprovado por unanimidade na Reunião V em 2007 pelo (CAT, 

2007b), além da determinação de utilização única da expressão Tecnologia Assistiva, foram 

deliberadas também questões relacionadas ao uso da expressão tecnologia assistiva, dentre elas 

que se faça no singular. Em função da expressão tecnologia assistiva se referir a uma área do 

conhecimento, foi sugerido que os possíveis encaminhamentos sejam procedidos para a revisão 

da nomenclatura em instrumentos legais no país.  

Nesse sentido, (CAT, 2007b) conceitua Tecnologia Assistiva como: uma área do 

conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, 

estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade 

e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua 

autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social.  

Diante de uma análise do cenário atual, pode-se afirmar que os computadores estão 

presentes na sociedade, possuindo inúmeras funções e exercendo influências diversas, 

transformando o modo como percebe-se e constrói-se a realidade. Dessa forma, o campo 

educacional ganha destaque quanto à utilização desses recursos para sua contribuição no 

contexto educacional. Essa contribuição deve ser no sentido da formação de estudantes como 

seres humanos autônomos e participativos no seu entorno social, preparando-os para a vida. 

Nesse contexto de formação, o papel do educador é de fundamental importância, onde ele deve 

levar em conta a subjetividade, a totalidade e a diversidade de seus estudantes. 

Diante do exposto, somos tomados por alguns questionamentos como: quais são as 

mudanças que estão ocorrendo através da intervenção de novas tecnologias? Em que essas novas 

tecnologias podem ajudar na inclusão de pessoas que apresentam necessidades especiais? Na 

área educacional, a Tecnologia Assistiva vem se tornando, cada vez mais, uma ponte para a 

abertura de novo horizonte nos processos de aprendizagem e desenvolvimento de estudantes que 

apresentem deficiências, desde as mais brandas às mais severas.  

No sentido de definir sociedade do conhecimento com atenção aos valores, ao 

conhecimento e à diversidade, Bonilha nos dá a sua contribuição: “Compreender a sociedade 

contemporânea como uma sociedade do conhecimento significa enfatizar e investir em seus 

aspectos e características sociais e não apenas em seus aspectos econômicos. É tomar o 

conhecimento e a educação como valores e não como mercadorias. É colocar a ênfase em seus 

aspectos qualitativos, ou seja, em questões relacionadas com as relações, a significação, os 

valores. É investir em processos de produção de cultura e conhecimento e não na transmissão e 
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assimilação. É considerar como base dos processos societários as diferenças/diversidades. É 

investir em políticas de formação, seja inicial, seja continuada” (BONILLA, 2005, p. 68). 

Dessa forma pode-se verificar que a sociedade obteve mudanças no decorrer do tempo, 

trazendo novas formas de pensar, agir e de aprender, passando por uma evolução significativa, 

rompendo barreiras por meio do uso e contando com a contribuição da tecnologia.  

2.2 Diretrizes das politicas públicas quanto à inclusão das pessoas com necessidades 

especiais 

O Cenário de mudanças que o mundo vem vivenciando trouxe alterações também na 

concepção e na atenção da sociedade, às necessidades das pessoas que apresentam deficiências. 

No Brasil, em meados do século XIX, emerge um movimento para criação de instituições 

educacionais dedicadas a prover uma educação especializada e a ampliação do movimento social 

de filantropia. O atendimento era baseado em um modelo médico. A deficiência era vista como 

uma doença crônica e o deficiente como um inválido e incapaz, ficando, assim, aos cuidados de 

instituições segregadoras.  

A partir do início século XX, ainda no Brasil, o movimento da sociedade acompanha as 

ideias evolucionistas importadas de pensadores europeus, o que acarreta contribuições para os 

rumos da educação brasileira, influenciando, em consequência, o entendimento e promoção da 

Educação Especial. Momento marcado por atos legais que a referenciam seus textos. 

A primeira preocupação está expressa na Lei nº 4024/61, materializada em dois artigos: 

Art. 88 que propunha o atendimento ao deficiente “dentro do possível” na educação regular. Já 

no Art. 89 se garantia apoio financeiro às instituições particulares avaliadas como eficientes 

pelos Conselhos Estaduais de Educação. 

Em 1970, a Educação Especial se institucionalizou em termos de planejamento de 

políticas públicas. O Brasil sofre influência a criar condições de vida para a pessoa com 

deficiência, semelhantes, tanto quanto possível, às condições normais da sociedade em que ela 

vive. Até o final, aproximadamente, da década de 1980 uma perspectiva integracionista foi 

marcadamente observada em relação ao acolhimento dos estudantes com necessidades 

educativas especiais nas escolas ditas regulares.  

Os documentos oficiais, nacionais e internacionais, atendendo à demanda humana e 

social pela inclusão de todos os indivíduos com necessidades especiais nas diversas instâncias da 
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sociedade, preconizam a inclusão escolar dos estudantes com necessidades educativas especiais 

na escola regular. Dentre os principais documentos, pode-se mencionar: 

1. Lei nº 8069/1990, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente que dispõe no Art. 54, 

inciso II, sobre a educação afirmando que “É dever do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente: atendimento especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino”. 

2. Declaração Mundial de Educação para Todos, Jomtien, Tailândia/1990, que propõe a 

constituição de um sistema educacional inclusivo, pelo qual o Brasil fez opção; 

3. Declaração de Salamanca e suas Linhas de Ação, Espanha/1994 – Conferência 

Mundial sobre necessidades educativas especiais: acesso e qualidade, na qual o Brasil mostrou 

consonância com seus postulados. Da Declaração de Salamanca destaca-se seu princípio 

fundamental que afirma “[...] que as escolas devem acolher todas as crianças independentemente 

de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras” (p.17) E ainda, 

“O princípio fundamental que rege as escolas integradoras é de que todas as crianças, sempre 

que possível, devem aprender juntas, independentemente de suas dificuldades e diferenças. Nas 

escolas integradoras, as crianças com necessidades educativas especiais devem receber todo o 

apoio adicional necessário para garantir uma educação eficaz” (p.23). 

4. A lei nº 9394/96, em seu capítulo V, dispõe quanto a Educação Especial, entendendo-a 

como “[...] uma modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente, na rede regular de 

ensino, para educandos portadores de necessidades especiais”. 

5. A Resolução nº 2, CNE/CEB/2001, dispõe no seu Art. 1º “Institui as Diretrizes 

Nacionais para a educação de estudantes que apresentem necessidades educativas especiais, na 

Educação Básica, em todas as suas etapas e modalidades”, ratificando a obrigatoriedade dos 

sistemas de ensino quanto à matrícula de todos os estudantes, cabendo às escolas organizar-se 

para o atendimento dos que apresentem necessidades educativas especiais, assegurando as 

condições necessárias de educação para todos. 

6. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, 

Documento elaborado pelo Grupo de Trabalho nomeado pela Portaria Ministerial nº 555, de 5 de 

junho de 2007. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

tem como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas regulares, 
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orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais 

especiais, garantindo:  

 

a) transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação 

superior; 

b) atendimento educacional especializado; 

c) continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino; 

d) formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais 

profissionais da educação para a inclusão escolar; 

e) participação da família e da comunidade; 

f) acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos 

transportes, na comunicação e informação; e 

g) articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. (PCNs, 1997). 

 

7. A Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009, que Institui Diretrizes Operacionais para o 

Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial, 

que prevê em seu 1º artigo: Para a implementação do Decreto nº 6.571/2008, os sistemas de 

ensino devem matricular os estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades/superdotação nas classes comuns do ensino regular e no Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), ofertado em salas de recursos multifuncionais ou em centros 

de Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, 

confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. O art. 2º: O AEE tem como função 

complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, 

recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na 

sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem. 

Dentre outros dispositivos legais, merecem destaque: Plano Nacional de 

Educação/CNE/2000; Portaria nº 3284/11/2003/MEC; Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência/ONU. 

Diante do exposto até aqui, conclui-se que a percepção e a consciência acerca da 

necessidade da construção de uma educação e de uma escola inclusiva, tem sua origem em um 

movimento internacional de caráter político, social, cultural e pedagógico (BRASIL, 2008), 

baseado em princípios de justiça social, de igualdade, de busca da equiparação de oportunidades 

e inclusão social de todas as pessoas. 

Dessa forma, verificou-se a evolução quanto ao atendimento dessas pessoas, que apesar 

de ocorrer de forma lenta está trazendo mudanças positivas com relação à inclusão de pessoas 

que apresentam necessidades especiais a fim de promover sua efetiva inclusão educacional numa 
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perspectiva inclusiva, tendo como apoio a utilização dos recursos disponíveis e dessa forma 

rompendo, com o paradigma excludente de nossa sociedade. Percebe-se que um projeto 

educacional escolar democrático e inclusivo decorrerá da implementação de políticas públicas 

advindas dos dispositivos legais e do movimento de reflexão e autorreflexão crítica sobre 

educação e escola contemporânea e da conscientização de sua importância por parte dos 

profissionais das escolas por meio de projetos e estudos que possam contar com o apoio 

tecnológico. Ou seja, necessita-se conhecer, identificar as demandas e utilizar melhor as 

possibilidades pedagógicas e educacionais, juntamente com ferramentas tecnológicas de forma 

que respondam à diversidade dos estudantes, atendendo às suas diferenças e peculiaridades.  

De acordo com Mantoan: 

A inclusão é um desafio que ao ser devidamente enfrentado pela escola comum, 
provoca a melhoria da qualidade da educação básica e superior, pois para que os alunos 

com e sem deficiência possam exercer o direito à educação em sua plenitude, é 

indispensável que essa escola aprimore suas práticas, a fim de atender as diferenças. [...] 

A transformação da escola 103 não é, portanto, uma mera exigência da inclusão escolar 

de pessoas com deficiência e/ou dificuldades de aprendizado. (MANTOAN, 2007, p. 

45) 

A autora expõe o grande desafio que está sendo posto para a escola comum e a 

necessidade dela de se organizar e se reestruturar de forma que se possa promover a nova 

concepção de inserção de estudantes que apresentam necessidades especiais em um ambiente 

comum, acolhendo as diferenças e através dela poder aprender e obter crescimento pessoal e 

desenvolvimento cognitivo através da adversidade. 

Buscando fundamentar teoricamente o trabalho, procurou-se concordância com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), e a nova estruturação proposta a fim de promover a 

inclusão, onde são expostos os quatro pilares que sustentam a educação e os objetivos propostos 

pelas diretrizes neste século sendo como: 

 

a) aprender a conhecer: Pressupõe combinar uma cultura geral suficiente extensa e a 
possibilidade de trabalhar em profundidade alguns assuntos; 

b) aprender a fazer: pretende que cada pessoa adquira competência que a torne apta para 

enfrentar diferentes situações; 

c) aprender a viver com os outros: implica trabalhar em equipe, compreender o outro, 

perceber a interdependência, realizar projetos comuns e preparar-se para gerir conflitos; 

d) aprender a ser: pretende que cada pessoa possa desenvolver melhor sua 

personalidade, suas capacidades e sua autonomia. (PCNs,1997). 
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Dessa forma, pode-se inserir a tecnologia como componente importante que poderá 

contribuir positivamente no aprendizado das pessoas na direção da construção de suas 

autonomias, na preparação para gerirem conflitos no enfrentamento de diferentes situações, 

favorecendo suas atividades, participações e inclusão social. Tudo isso, considerando suas 

subjetividades, totalidade e diversidade e preparando-as para o enfrentamento das várias 

situações que a vida lhes proporcionarão nos seus vários aspectos. Compreendeu-se que os 

processos de ensino/aprendizagem podem ser guiados pelo uso de tecnologias na perspectiva 

inclusiva.  

Nesse contexto, Brenelli (2003, p. 15) cita a importância do uso dos jogos como 

estratégia de interação pedagógica nos processos de desenvolvimento e aprendizagem de 

crianças com dificuldades de aprender. O mesmo autor defende a importância do uso de recursos 

tecnológicos como motivadores para a aprendizagem dos estudantes com necessidades especiais. 

Nessa direção, Mantoan (2005) afirma que inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças. 

Para a educadora, na escola inclusiva professores e estudantes aprendem uma lição que a vida 

dificilmente ensina: respeitar as diferenças. Esse é o primeiro passo para construir para uma 

sociedade mais justa.  

2.3 Mudança de paradigma no contexto escolar 

A inclusão escolar prevê uma mudança radical no processo educacional, na perspectiva 

em que se deve suprimir a subdivisão dos sistemas escolares em modalidades de ensino especial 

e regular, caminhando para um sistema único de educação. Faz-se necessário atentar, portanto, 

para a afirmação de Carmo (2000) que afirma que a inclusão é um assunto que deve ser refletido 

e investigado com muita precisão, já que a sociedade pode estar criando uma nova modalidade: a 

de excluídos dentro da inclusão.  

Presume-se que, para que se obtenha sucesso quanto ao real objetivo de inclusão, deve 

haver a necessidade de pessoas sensibilizadas para que ocorra o desenvolvimento nesse novo 

paradigma no processo educacional, diminuindo, assim, o impacto sobre as diferentes 

perspectivas da inclusão educacional nos sistemas de ensino regular. Diante desse desafio, foi 

sugerido, por meio da realização desse trabalho, a mediação de teorias e práticas pedagógicas 

com auxílio da informática, para dar embasamento ao processo de inclusão de pessoas com 

necessidades especiais no sistema regular de ensino e que obtenham sucesso.  
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O presente trabalho traz uma proposta de ampliação da capacidade de aprendizado, 

dentro da escola regular, por estudantes que apresentam necessidades especiais, o que justifica a 

elaboração de projetos educacionais com a inserção de tecnologias da informação no contexto 

educacional. Além dessa inserção, faz-se necessário o uso significativo de recursos 

computacionais, tendo uma visão aberta do mundo, já que ainda é desconhecido o substrato 

tecnológico do mundo contemporâneo.  

É notório que as Tecnologias de Informação e de Comunicação mudaram definitivamente 

as formas do ser humano se relacionar com o saber e com o ato de ensinar.  Quando se trata da 

inclusão de estudantes com necessidades especiais na escola, Bonilla nos dá a sua contribuição: 

“É necessário pensar a ‘inclusão’ como um conceito mais abrangente, que implique que o 

incluído é capaz de participar, questionar, produzir, decidir, transformar, é parte integrante da 

dinâmica social em todas as suas instâncias” (BONILLA, 2005, p.62).  

A concepção de inclusão com toda a abrangência exposta pelo autor possibilitou-se 

afirmar que vai de encontro com a mesma dinâmica que é notória na sociedade do conhecimento 

atualmente, acerca da relação do ser humano com as informações e com os saberes. Observou-se 

a necessidade da valorização e potencialização da autonomia e do pensamento crítico, da 

diversidade de capacidades, das diferenças entendidas como uma riqueza e não como obstáculo 

para o crescimento coletivo, o desenvolvimento cooperativo e em rede conjugado com a 

formação de um indivíduo independente, singular, criador, e sujeito de seus próprios processos. 

Nesse mesmo sentido, foi proposto que sejam entendidos a inclusão social e escolar dos 

estudantes com necessidades especiais na escola regular. 

As possibilidades tecnológicas, hoje existentes, as quais disponibilizam as diferentes 

alternativas e concepções pedagógicas, para além de meras ferramentas ou suportes para a 

realização de determinadas tarefas, se constituem em realidades que configuram novos 

ambientes de construção e de produção de conhecimentos. Essas ferramentas geram e ampliam 

os contornos de uma lógica diferenciada nas relações do homem com os saberes e com os 

processos de aprendizagem. 

Percebeu-se um avanço acelerado dos recursos computacionais e sua acessibilidade é 

aumentada à medida que o computador e a internet passam a fazer parte cada vez mais do 

cotidiano das pessoas e a permear todas as culturas, melhorando a comunicação e a execução de 

diversas atividades. Os recursos de TA relacionados à área computacional também apresentam 

avanços acelerados, abrindo novas possibilidades às pessoas que apresentam deficiências. Dentre 
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esses avanços, pode-se mencionar a capacidade de realizar tarefas complexas com mínimos 

movimentos do corpo, por pessoas com paralisias graves, até mesmo movimentar o próprio 

corpo ou controlar o ambiente, utilizando técnicas e dispositivos tecnológicos.  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

Para desenvolver uma nova perspectiva de educação, com características de inclusão, é  

preciso haver mudanças estruturais, metodológicas e organizacionais do ambiente escolar para 

receber, estimular, manter e educar estudantes que apresentam necessidades especiais. Diante 

desse contexto, percebeu-se que a informática pode ser uma ferramenta que irá colaborar 

positivamente com o processo de inclusão de estudantes com necessidades especiais, se for 

aplicada junto à estrutura didático-pedagógica no ensino regular. 

3.1 A informática na perspectiva inclusiva 

De acordo com Bonilla citado por Filho (2009, p 328) para utilizar os recursos 

computacionais, na educação, como embasamento e auxílio no desenvolvimento cognitivo dos 

estudantes, deve-se pensar que:  

Não se trata, portanto, de fazer a mesma educação que sempre se fez, agora com o 

acréscimo de uma nova tecnologia. Trata-se de fazer uma “educação outra” (Marques, 

1999), levando em consideração as mudanças que as tecnologias provocam na cultura, 

na sociedade, no sujeito, na linguagem, nas formas de pensar e construir conhecimento. 

(BONILLA, 2005, p. 12) 

Conforme Hummel (2007), as TICs
2
 podem ser uma estratégia no processo de inclusão, 

sendo que a sua relação com as teorias de aprendizagem parte do pressuposto de que os recursos 

tecnológicos podem auxiliar no desenvolvimento dos estudantes. Porém, através das entrevistas 

realizadas com um grupo específico de professores, foi percebido que, “[...] algumas 

universidades ainda não inseriram em suas grades curriculares disciplinas que abordem a 

questões das tecnologias aplicadas à educação, especialmente com alunos que têm necessidades 

educacionais especiais.” (HUMMEL, 2007, p.88).  

Portanto, segundo Hummel: “Percebemos claramente, por meio dos dados analisados, 

que é fundamental importância que os cursos de graduação, especialização ou mesmo formação 

em serviço devem formar professores reflexivos e com atitudes inclusivas, que compreendam o 

verdadeiro significado de uma educação inclusiva, fazendo uso dos diferentes recursos 
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tecnológicos a fim de possibilitar o desenvolvimento educacional pleno dos alunos com NEE
3
, 

modificando e adaptando os sistemas de apoio e o currículo de acordo com as necessidades 

deles” (HUMMEL, 2007, p. 139). 

Diante do exposto, é possível perceber a falta de informação e de preparo dos professores 

para atuar diante das mais variadas necessidades apresentadas pelos estudantes, tornando 

necessária a capacitação vinculada com sua formação curricular para utilização das TICs como 

recursos pedagógicos junto com estes estudantes que apresentam NEE.  

Em um estudo publicado na Revista Educação Especial, do Departamento de Educação 

Especial/Centro de Educação/Universidade Federal de Santa Maria - RS, Pereira et al. mostrou 

que: 

Trabalhar com alunos que possuem necessidades especiais em ambientes 
informatizados, além de enriquecer o processo pedagógico, colabora na perspectiva da 

inclusão. Nesse processo há um envolvimento mútuo entre educando e educador, pois 

ambos passam a viver experiências onde são estimulados a vencerem suas dificuldades, 

possibilitando a superação de seus limites e a construção de novos conhecimentos. 

Justifica-se portanto a necessidade de se concretizar esse novo modelo de educação 

onde os processos de aprendizagem sejam trabalhados a partir de uma metodologia que 

permita a produção do conhecimento de forma mais efetiva e dinâmica, através da 

utilização de novos recursos nessas práticas. Quando o professor se mostra confiante em 

suas potencialidades, sente-se seguro para trabalhar com o aluno que apresenta 

necessidades especiais visando sua inserção no mundo tecnológico, apostando nos 

benefícios que estes recursos podem lhes trazer. (PEREIRA, FREITAS, 2004) 

Diante do exposto, percebeu-se que existem várias barreiras para a adaptação e inclusão 

social das pessoas com necessidades especiais e que, na maioria das vezes é resultado do 

despreparo das pessoas. Dentre essas pessoas, podem-se mencionar profissionais e professores 

na escola ou em outros espaços sociais, que veem atuando e demonstrando falta de compreensão 

e da não valorização da diversidade como um elemento enriquecedor do desenvolvimento 

pessoal e social.  

De acordo com Bonilla, “É necessário pensar a ‘inclusão’ como um conceito mais 

abrangente, que implique que o incluído é capaz de participar, questionar, produzir, decidir, 

transformar, é parte integrante da dinâmica social em todas as suas instâncias” (BONILLA, 

2005, p. 62). O contexto da inclusão de pessoas com necessidades especiais vem exigindo uma 

                                                                                                                                                                    
2
 TICs – Tecnologias de Informação e Comunicação são o conjunto de recursos tecnológicos e computacionais para 

a geração e uso da informação e comunicação. 
3
 NEE – Necessidades Educativas Especiais. 
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conscientização, por parte das pessoas, de que quanto maior a convivencia com pessoas com 

diferentes experiências, opiniões, pontos de vista e conhecimentos, maiores será o crescimento, 

aprendizado e evolução. Então, pode-se apontar as diferenças individuais como uma 

oportunidade de aprendizado e não como um problema a ser resolvido. 

Neste sentido, “[...] todas essas dificuldades, os preconceitos vivenciados e as exclusões 

sofridas, tornam urgente a construção de novas possibilidades e caminhos para a redução das 

desigualdades sociais. Os progressos da ciência, os novos estudos e descobertas, por outro lado, 

oferecem pistas e luzes para a busca de soluções.” (FILHO, 2009, p. 20). 

De acordo com Figueiredo,  

[...] Separar o aluno com suas dificuldades ou simplesmente rotulá-lo é fácil, o difícil é 

ter a percepção necessária no momento, para auxiliá-lo a ultrapassar esta fase. O 

computador pode auxiliar o processo da descoberta de aprender a aprender, onde existe 

o respeito ao tempo individual do sujeito e a percepção de suas dificuldades. Isto 

permite que o aluno consiga superá-las através de sua própria análise, sem 

necessariamente depender do outro para isto. (FIGUEREIDO, 2007, p.6). 

Diante da exposição do autor, percebeu-se a necessidade da utilização de uma ferramenta 

que possa contribuir para que os estudantes aprendam e sintam-se capazes de aprender e nesse 

contexto, a utilização da informática na educação deve ser pensada como uma importante aliada 

no processo. 

Para Bonilla, a sociedade deve se estruturar: “Para poder responder a esses desafios, a 

escola necessita transformar práticas engessadas, inserir-se no movimento constante e complexo 

da contemporaneidade, aprendendo no movimento, necessita tornar-se uma escola aprendente” 

(BONILLA, 2005, p. 91). 

A mudança que vem ocorrendo na sociedade obriga-se a pensar a necessidade de 

significação das práticas educativas e principalmente a qualificação dos professores enquanto 

agentes fundamentais no processo de ensino e de aprendizagem. Pesquisas realizadas apontam 

que o professor precisa desenvolver o hábito para educar-se permanentemente e assim 

acompanhar a dinâmica que as novas tecnologias impõem à sociedade. 

Diante de pesquisas realizadas por Filho (2009) em uma escola pública de Salvador – 

Bahia foram analisadas e discutidas como o ensino regular estava percebendo e vivenciando o 

seu processo de apropriação de Tecnologia Assistiva necessária para a inclusão de estudantes 

com necessidades especiais em sala de aula e como agiam os professores, coordenadores 
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pedagógicos e gestores das salas de recursos multifuncionais com estes estudantes. Por meio das 

entrevistas foi identificado um profundo desconhecimento destas tecnologias sobre o princípio 

da educação inclusiva pelos profissionais que atuam como professores ou coordenadores no 

ensino regular. 

Nesse sentido, Grzesiuk afirma que 

deve se abordar o uso da informática educacional através de uma perspectiva 

construtivista e interacionista, o computador deve ser utilizado como instrumento de 

aprendizagem, assim, o aluno atua e participa de forma ativa no seu processo de 

construção de conhecimentos. Nessas perspectivas o aluno assume o lugar do professor 

e o computador se torna um aprendiz, o aluno passa adquirir conhecimentos sobre seus 

próprios pensamentos, ensinamentos e descobertas, melhorando a sua aprendizagem, 
cabendo ao professor mediar essa interação. O professor assume o papel de facilitador e 

mediador da construção do conhecimento, a informática passa ser um aliado, 

favorecendo as transformações nesse ambiente de aprendizado. (GRZESIUK, 2008, 

p.33). 

Desta forma, o uso dos recursos computacionais no ensino regular deve ser abordado 

através de uma perspectiva construtiva como instrumento de aprendizagem para incentivar e 

desenvolver estudantes com necessidades especiais e dar embasamento no processo de inclusão. 

Portanto, pesquisas qualitativas relatam que os estudantes apresentam melhores resultados na 

aprendizagem ao estudar por meio de métodos e técnicas de ensino que contemplem o uso da 

informática. 

  Conforme já mencionado, para utilizar os recursos computacionais como uma ferramenta 

de apoio ao desenvolvimento cognitivo dos estudantes com necessidades especiais em sala de 

aula no ensino regular, os professores devem estar preparados para utilizá-la de forma correta, 

estabelecendo uma organização estrutural pedagógica das atividades propostas nos laboratórios 

para que essas crianças possam se beneficiar das possibilidades que estes recursos apresentam. 

3.2 Os softwares educacionais 

Os softwares educacionais oferecem a possibilidade de facilitar o desenvolvimento 

cognitivo e, por meio deles, a inclusão de estudantes com necessidades especiais no ensino 

regular, através do estímulo e troca de experiências proporcionadas pelas atividades aplicadas 

conjuntamente com os professores, dentro dos laboratórios com a presença de computadores.  
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Segundo o estudo de Grzesiuk (2008) sobre a informática na sala de aula como 

ferramenta de auxílio no processo de ensino-aprendizagem, existem diferentes tipos de softwares 

educacionais que resulta na melhoria do rendimento escolar, do desenvolvimento cognitivo, dos 

relacionamentos em grupos e da autonomia que são visualizados com facilidade. 

Para Brenelli (2003), a utilização dos jogos educacionais permite incentivar os processos 

cognitivos e a construção das estruturas do conhecimento e ainda considera como ferramenta 

lúdica que apresenta, de forma direta, um motivador para estudantes que apresentam dificuldades 

de aprendizado. De acordo com Brenelli (2003), o uso do software na educação tem ganhado 

espaço devido à disseminação da informática no cotidiano escolar, porém a existências de 

inúmeros softwares educacionais e o não conhecimento dos objetivos destes, causam a falta de 

parâmetros para orientar professores na aplicação pedagógica desses recursos no âmbito escolar.  

Os resultados dos estudos sobre o software educativo como ferramenta no processo de 

alfabetização infantil apresentados por Machado apontaram que: 

Há uma grande variedade de jogos educacionais para ensinar conceitos que podem ser 

difíceis de ser assimilados pelo fato de não existir aplicações práticas imediatas, como o 

conceito de trigonometria, de probabilidade, etc. Entretanto, o grande problema com os 

jogos é que a competição pode desviar a atenção da criança do conceito envolvido no 

jogo. Além disto, a maioria dos jogos explora conceitos simples e não têm a capacidade 

de diagnóstico das falhas do jogador. (MACHADO, 2007 p.22).  

Porém, este mesmo estudo revelou que o software educacional tem uma contribuição 

efetiva como ferramenta com potencial lúdico e didático capaz de garantir a motivação do 

estudante e uma aprendizagem por meio dos diferentes níveis de dificuldade das atividades 

utilizando as cores, os sons e textos para garantir a motivação de todos.  

 Diante o exposto, o autor salienta que:  

[...] devemos ter uma grande preocupação em analisar os softwares antes de utilizá-lo 
no processo de ensino/aprendizagem e, também, verificar as mudanças que devem 

ocorrer na maneira como os professores devem desenvolver as suas atividades. É a 

partir dessas práticas que será possível superar as barreiras de alunos e professores para 

inserção e utilização dos computadores em sala de aula. (MACHADO, 2007, p. 26) 

 Diante dos seus estudos sobre a informática como abordagem psicopedagógica, 

Figueiredo (2007) concluiu que, os jogos educacionais geram prazer e interesse, ao mesmo 
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tempo auxilia na aquisição do autoconhecimento, ensina a lidar com símbolos e a pensar por 

analogia.  

As oficinas elaboradas no projeto com crianças de diferentes turmas e idades com a 

utilização do Gcompris, de acordo com Raabe et al. mostraram que, 

[...] nas oficinas de informática as crianças encontraram muito mais que tecnologia e 
comunicação, mas desenvolveram atividades de resgate a valores como auto-estima e 

cidadania. Essa experiência possibilitou mostrar aos professores a importância em 

contextualizar o uso do software educacional livre relacionando-o com os conteúdos 

curriculares de forma a promover uma problematização prévia para o uso da ferramenta. 

A participação da professora de sala de aula e de informática acompanhando os alunos 

nas atividades de laboratório ajudou as crianças a tirarem melhor proveito das 

atividades com o software. (RAABE, BORTOLUZZI, JR, OLIVEIRA, 2008, p.333). 

As oficinas mencionados por Raabe et al. (2008), demonstraram a adoção de inúmeras e 

diversificadas estratégias pelas crianças, diante da necessidade de avançarem para atividades do 

aplicativo. No entanto, de acordo com o mesmo autor, ao longo das práticas iam encontrando, de 

forma autônoma, soluções novas para estes problemas, das quais muitas delas não haviam sido 

inicialmente identificadas pela equipe do projeto. Algumas das atividades proposta no projeto 

exigiam maior atenção por partes das crianças, estimulando-as a entender a lógica do jogo, no 

entanto muitas delas utilizaram-se do método de tentativa e erro para avançar no aplicativo. Os 

resultados, apontados por Raabe et al. (2008),  após o uso da ferramenta, constatou que o 

software livre e o software educativo são alternativas a serem utilizadas no contexto escolar e 

que, além do baixo custo ainda apresentou aspectos ligados à motivação e à interface do 

Gcompris como contributivos para o aprendizado, por meio das inúmeras atividades propostas. 

Segundo Santos (2008), o software Gcompris é uma grande ferramenta no contexto 

educacional, devido sua usabilidade e facilidade de ser utilizada pelos estudantes com dislexia. O 

estudo realizado sobre o software que auxilia o processo de ensino-aprendizagem e 

desenvolvedor de habilidades de crianças com dislexia, apresentou a finalidade de analisar a 

“[...] qualidade do Software Gcompris, a fim de expor seus recursos e limitação enquanto 

ferramenta de software educacional, em promover a multiplicidade das inteligências, a 

diversidade de talentos e estilos cognitivos do indivíduo, bem como desenvolver uma postura 

que vise à maior qualidade de vida do disléxico [...]” (SANTOS, 2008). 

Pode-se considerar o Gcompris como uma ferramenta terapêutica que facilita o processo 

de aprendizado pelo disléxico, na construção do conhecimento das suas dificuldades e 



 

30 

 

 

facilidades. Para a avaliação do aplicativo, foi utilizado o modelo da ISO 9126
4
, que avalia a 

funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, portabilidade e manutentabilidade de um 

determinado software, para assegurar sua qualidade. Portanto, foi analisada a facilidade que o 

Gcompris tem de ser instalado, a sua interface gráfica intuitiva e prática, os efeitos de áudio que 

estimula o desenvolvimento com melodias calmas, instruções claras que auxiliam os estudantes 

na hora de executar as atividades, seus métodos de aprendizado, entre outros. De acordo com a 

ISO 9126, o Gcompris atendeu seus requisitos, tornando assim, uma ferramenta de qualidade na 

utilização para o processo de desenvolvimento cognitivo no ensino de estudantes que 

apresentavam dislexia. 

De acordo com os estudos já mencionados, a informática participa de forma positiva no 

processo do desenvolvimento dos estudantes com necessidades especiais e por meio da sua 

utilização nas atividades no ensino regular como uma aliada para o aprendizado e para a inclusão 

de estudantes com necessidades especiais. No entanto, esse processo deve contar com uma 

estrutura preparada adequadamente e com professores capacitados e sensibilizados para utilizar 

os recursos computacionais com o intuito de promover o aprendizado, considerando as várias 

diferenças encontradas na escola e na sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
4
 ISO 9126 – Norma da organização internacional de padronização para qualidade e produto de software. 
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4. METODOLOGIA 

 Com o propósito de descrever os caminhos da pesquisa, que é o objetivo da metodologia, 

tendo como foco os objetivos propostos na mesma, definiu-se pela metodologia qualitativa com 

análise de dados quantitativos. Para iniciar a pesquisa realizou-se um estudo detalhado sobre os 

softwares que atendam aos objetivos propostos no projeto e de posse disso, elaboraram-se os 

materiais didático-pedagógicos necessários e que atendam os objetivos. Dando prosseguimento 

ao estudo, esses objetivos foram apresentados aos professores e gestores da escola e a partir 

disso, realizou-se um sorteio para definir a turma que seria pesquisada na Escola Municipal José 

Guimarães do município de São João Evangelista – MG, lócus da pesquisa. 

 Portanto, visando alcançar os resultados propostos, iniciou-se a pesquisa por meio de um 

levantamento acerca de avaliações realizadas pelos estudantes da turma a ser pesquisada que 

apresentavam alguma necessidade especial, diante do uso dos recursos computacionais por meio 

de questionários semiestruturados e/ou práticas aplicadas pelos pesquisadores.  

 Em seguida, dentro da sala de aula, foi realizada outra avaliação propondo uma atividade 

conjunta ao professor regular da turma relacionando o tema estudado possibilitando o 

aproveitamento dos recursos computacionais existentes nos laboratórios com a utilização dos 

aplicativos propostos e escolhidos na pesquisa/estudo realizado. De posse dos resultados e do 

número de acertos e erros e dos questionários foram organizadas oficinas abordando noções 

básicas de informática para os estudantes que apresentarem dificuldades em utilizar estes 

recursos e em seguida as atividades relacionadas ao conteúdo, o que foi trabalhado pelo 

professor regular da turma, utilizando os aplicativos educacionais. O objetivo desta ação foi 

avaliar o rendimento dos estudantes, a partir do auxílio da informática em determinada atividade 

e para isso foram adotados indicadores de desempenho por meio das avaliações aplicadas pelo 

professor regular da turma, sobre os conteúdos abordados dentro de sala de aula com auxílio da 

informática antes e depois das experiências nos laboratórios.  

 Após os resultados e a análise dos procedimentos aplicados, iniciou-se todas as atividades 

referentes aos professores diante dos levantamentos e questionários. De posse dos resultados da 

aprendizagem destes estudantes, elaborou-se uma apresentação para estes professores com 

intuito de disseminar o conhecimento obtido através do estudo com os estudantes para que 

possam utilizar os recursos computacionais em prol da motivação e do desenvolvimento do 
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aprendizado dos estudantes com necessidades especiais da Escola Municipal José Guimarães, no 

âmbito de suas atividades escolares. 

4.2 Ambiente de estudo  

Diante dos objetivos propostos nesse projeto, os métodos e técnicas empregados 

envolverão o uso do laboratório de informática que existe na Escola lócus da pesquisa 

estruturado sob a perspectiva do ProInfo e a sala de recurso multifuncional que está em fase de  

implantação na mesma escola, conforme modelo proposto pela Política Nacional de Educação 

Especial do Ministério da educação. Tais espaços são compreendidos como possuidores de 

características específicas que possibilitam o acesso e o aprendizado lúdico necessário ao 

desenvolvimento educacional de crianças especiais e que atualmente encontra-se em desuso pela 

falta de servidores capacitados para geri-los. 

4.3 Avaliação da aprendizagem dos estudantes 

 Após todos os passos da pesquisa, conforme anteriormente mencionado, realizou-se a 

avaliação dos estudantes em atividades trabalhadas em sala de aula da seguinte forma.  

a) Aplicação de questionário semiestruturado abordando o conhecimento básico em 

recursos computacionais aos estudantes com necessidades especiais da referida 

instituição de ensino; 

b) Aplicação de questionário semiestruturado abordando temas sobre conteúdos 

(Matemática, Português e etc.) vistos em sala de aula pelos estudantes com 

necessidades especiais da turma pesquisada; 

c) Aplicação de questionário semiestruturado aos estudantes da escola participante sobre 

as atividades propostas na sala de aula e dentro dos laboratórios com a utilização dos 

recursos disponíveis; 

d) Durante todo o período de realização da pesquisa aplicou-se questionários e 

entrevistas com os estudantes, professores e pesquisadores envolvidos no projeto, 

visando uma avaliação permanente do mesmo. 
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4.4 Ferramentas de apoio 

 Como ferramentas de apoio do trabalho de pesquisa, adotaram-se os seguintes 

aplicativos, uma vez que foi realizada uma pesquisa e análise dos softwares e aplicativos 

existentes no mercado, focados nos objetivos do trabalho de pesquisa, para serem utilizados nas 

atividades propostas durante a mesma, sendo eles: 

1. Linux Educacional 3.0 - É uma compilação do Linux (distribuição Debian) que é 

simultaneamente o nome de uma distribuição não comercial livre mantida por um grupo 

de voluntários. O Linux Educacional,foi desenvolvido com foco em aplicação a 

Laboratório de Informática Educacional (LIE) e escolas.  Em sua versão 3.0 traz como 

interface gráfica o KDE, além de softwares educacionais, vem também com aplicativos 

de uso geral como a suíte de escritório BrOffice.org 2.0, software para gravação de 

CD/DVD. 

2. LinuxAcessível.org - é uma versão personalizada do sistema operacional de código 

aberto Ubuntu GNU/Linux (versão LTS) especificado para pessoas com deficiência 

visual (total, parcial ou surdo) que falam português ou espanhol. Esse sistema 

operacional pode ser distribuído gratuitamente em formato de CD ou pendrive, que 

contém todos os aplicativos necessários para o uso – um navegador web, programas de 

apresentação, edição de texto, planilha eletrônica, comunicador instantâneo. 

Proporcionando ao usuário mobilidade e independência de software. 

3. GCompris 12.01 - Este software possui atividades divididas em diversas categorias. As 

categorias existentes são: Descoberta do computador (digitação simples, mouse, etc.), 

Atividades de Descoberta (através de cores, sons, memória), Atividades de Experiência 

(baseadas em movimentos físicos), Atividades de Divertimento (baseadas em 

brincadeiras e desenhos). Além das quatro categorias citadas, este aplicativo possui ainda 

outras quatro, que são Atividades Matemáticas (cálculo, geometria e numeração), Puzzles 

(quebra-cabeças diversos), Atividades de Leitura e, por fim, Jogos de Estratégia. Este é 

um aplicativo de código aberto (open source) que contempla a definição criada pela 

FSF
5
, que determina que qualquer software pode ser usado, copiado, estudado, 

modificado e redistribuído com algumas restrições.  

                                                   
5
 FSF – Free Software Fundation 
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4. SmartKids - É um serviço online criado especialmente para crianças. Sem a necessidade 

de cadastro ou qualquer tarefa mais complicada, este site contém vários conteúdos de 

apoio à educação como passatempos, desenhos para colorir, histórias e jogos 

desafiadores. 

5. TuxMath - É um jogo educativo que lhe permite praticar operações aritméticas simples, 

nomeadamente a adição, subtração, multiplicação e divisão. Para destruir os meteoros, 

terá de resolver os cálculos antes que estes cheguem ao solo. Tux, a mascote do sistema 

operativo Linux, é o personagem principal e controla um raio Laser capaz de destruir as 

enormes bolas de fogo, mas para isso precisa de responder corretamente às questões. No 

início o jogo é fácil, mas o TuxMath torna-se mais complicado à medida que começam a 

surgir cálculos com números negativos e variáveis. Muito divertido e didático, o 

TuxMath é a aplicação ideal para promover a aprendizagem da Aritmética. 
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5. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA PESQUISA EM LÓCUS 

 De acordo com os objetivos e os métodos propostos no presente trabalho, foram 

apresentadas aos dirigentes e professores da Escola Municipal José Guimarães e a Secretária 

Municipal de Educação do Município de São João Evangelista - MG, os objetivos e as atividades 

a serem desenvolvidas no decorrer do projeto na escola lócus da pesquisa. Em seguida foram 

realizadas avaliações da condição de uso dos laboratórios ProInfo, Sala de Recursos 

Multifuncionais e os testes no aplicativo educacional Gcompris na Escola Municipal José 

Guimarães, onde estes foram classificados como favoráveis para a realização do projeto. 

 Para a avaliação dos laboratórios, foram realizados testes de usabilidade em todos os 

computadores avaliando cada periférico, a fim de assegurar que todas as máquinas ofereciam aos 

estudantes uma melhor performance na execução das atividades propostas. Foram então 

avaliados e classificados como favoráveis para a utilização, de acordo com a Figura 1, 17 

microcomputadores, com o sistema operacional Linux Educacional 3.0, acesso a internet e o 

aplicativo Gcompris devidamente instalado no laboratório ProInfo.   

 

Figura 1 - Laboratório ProInfo 

 

Fonte: Foto dos autores 

 

 Na Sala de Recursos Multifuncionais, conforme Figura 2, foram avaliados e aprovados 2 

microcomputadores com o sistema operacional Windows XP e periféricos de tecnologia assistiva 

como pode-se observar na Figura 3, o teclado colmeia e na Figura 4, o mouse adaptado. 
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Figura 2 - Sala de Recursos Multifuncionais 

 

Fonte: Foto dos autores 

 

Figura 3 - Teclado colmeia 

 

Fonte: Foto dos autores 

 

Figura 4 - Mouse adaptado 

 

Fonte: Foto dos autores 
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5.1 Caracterização da Escola Municipal José Guimarães – Lócus da pesquisa 

 De acordo com Projeto Político Pedagógico, a Escola Municipal José Guimarães foi 

criada através do decreto n° 10248, de 25 de janeiro de 1967, publicado no Minas Gerais de 26 

de janeiro de 1967 e foi municipalizada em janeiro de 1998, pela resolução n° 8.276/97, 

publicada no Minas Gerais de 13 de janeiro de 1968. A instituição esta localizada no munícipio 

de São João Evangelista – MG e ministra três níveis de ensino, sendo eles, Educação Infantil (1° 

a 2° período) – Ensino Fundamental – 1° ao 5° ano e EJA
6
 nível 1.  

 A instituição atende a 455 estudantes matriculados que provém de uma classe social 

mista, na maioria filhos de lavradores, pedreiros, operários, servidores públicos, empregadas 

domésticas e outros. As idades dos estudantes estão dentro da faixa etária normal (04 a 14 anos), 

para a educação básica, havendo alguns casos que fogem a regra. Existe um equilíbrio de 

quantidade entre o sexo feminino e masculino. 

 Segundo o Projeto Político Pedagógico, cabe à escola contribuir para que as crianças com 

necessidades especiais não sejam discriminadas e possam aprender como as demais e que, dentro 

das possibilidades da Escola e dos profissionais, permitir que esses estudantes tenham as mesmas 

oportunidades. Na escola inclusiva, a identidade se constrói com a valorização das qualidades de 

cada um dos estudantes. Dentre as necessidades especiais apresentadas pelos estudantes a 

instituição procura conhecer a legislação que garante o direito à educação de pessoas com 

necessidades especiais, acreditando no potencial de aprendizagem do estudante e na importância 

da convivência para o crescimento da comunidade escolar. Os professores e funcionários adotam 

posturas conscientes e coerentes com seu papel de formadores. 

 Conscientes da proposta vigente da inclusão, professores e funcionários desta instituição 

encontram determinadas dificuldades no sentido de desenvolver atividades pertinentes e 

coerentes em relação às deficiências encontradas nestes estudantes especiais, pois existe um 

certo despreparo em se tratando de formação adequada para o docente no sentido de cursos 

voltados para o assunto “inclusão”, materiais pedagógicos e didáticos coerentes e além destes 

agravantes o número de estudantes presentes em sala de aula dificulta o atendimento necessário 

para tais estudantes. 

                                                   
6
 EJA – Educação de Jovens e Adultos 
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 O corpo docente da escola é constituído por 25 profissionais efetivos e contratados. De 

acordo com os resultados dos questionários respondidos por esses profissionais, focados nos 

objetivos propostos no trabalho de pesquisa, adquiriu-se os seguintes resultados: 

 

 

 

Gráfico 1 - Formação acadêmica 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

De acordo com o Gráfico 1, 62% dos professores da instituição possuem graduação e 

33% além de graduação possuem especialização em diversas areas da educação. Os 

profissioanais que trabalham na Escola Municipal José Guimarães possuem em média 8 anos de 

experiências em diversas instituições de ensino e todos já realizaram algum tipo de curso de 

extensão ou aperfeiçoamento em diversas aréas,  inclusive educação especial. De acordo com os 

dados levantados, cerca de 90% desses professores participam ou já participaram de encontros, 

seminários, palestras ou curso acerca da inclusão e que a maioria se interessam por leituras que 

tratam da inclusão de estudantes com necessidades especiais na escola regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

 

Gráfico 2 - Preparo para atuar com estudantes com necessidades especiais  

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 De acordo com o Gráfico 2, 53% dos professores da escola lócus da pesquisa, apresentam 

dúvidas sobre o seu preparo para atuar com estudantes com necessidades especiais. Segundo 

cerca de 80% desses profissionais, a Escola Municipal José Guimarães não apresenta preparo 

para incluir estudantes com necessidades especiais em suas turmas regulares. Através da 

pesquisa, diagnosticou-se que 100% dos professores regulares da instituição de ensino em 

questão, apresentam conhecimentos prévios em informática e que as vezes associam suas 

atividades de sala de aula com os recursos computacionais. 

5.2 Público alvo 

 Com foco nos objetivos da pesquisa, após a apresentação do projeto de pesquisa e de seus 

objetivos para à Secretária de Educação e aos professores da Escola Municipal José Guimarães, 

foi realizada uma análise para a definição da turma a ser pesquisada. Após isso, ficou definida 

que a turma a ser pesquisada seria a turma constituída de 14 estudantes do 2° ano do ensino 

fundamental com faixa etária de 8 aos 10 anos que por meio de entrevistas com a diretora e 

informações obtidas através dos arquivos dos estudantes na secretaria, percebeu-se que estes são 

possuidores de necessidades especiais que acarretam diretamente na dificuldade de aprendizado 

dos mesmos. 

De acordo com os dados analisados e o Gráfico 3, foram diagnosticados que 78,5% dos 

estudantes são repetentes e que dentre estes a maioria estão repetindo o 2° ano de ensino 

fundamental pela terceira vez e possuem frequência igual ou superior a 90% durante o ano 

letivo.  
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Gráfico 3 - Caracterização da turma pesquisada 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

5.3 Avaliações dos estudantes 

  A avaliação consiste viabilizar a utilização da informática como ferramenta pedagógica 

tendo como foco para que se consiga definir e entender os mecanismos e condições que a 

tecnologia oferece. 

5.3.1 Avaliação dos estudantes acerca do conhecimento na área de Informática 

A avaliação do conhecimento em informática dos estudantes selecionados, foram 

realizadas por meio de uma aula prática no laboratório ProInfo da Escola Municipal José 

Guimarães que envolvia atividades com os periféricos do computador, como mouse, teclado, 

monitor, gabinete, CPU
7
, digitação e acesso a internet, onde foi detectado que os estudantes 

detém noções básicas de informática que são esperadas como requisitos mínimos para a 

utilização dos aplicativos propostos, porém mostram dificuldades para utilizar o mouse e 

reconhecer funções e as letras do teclado. 

 De acordo com os resultados da avaliação prática sobre o nível de conhecimento em 

informática dos estudantes selecionados, decidiu-se que não haveria necessidade da realização da 

oficina de Introdução a Informática para os estudantes por que os mesmos detém conhecimento 

em informática, porém demonstraram dificuldade em utilizar o mouse e a reconhecer as letras e 

as funções do teclado. Diante disso, decidiu-se realizar uma oficina utilizando o aplicativo 

                                                   
7
 CPU – Unidade Central de Processamento 
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Gcompris sobre a descoberta do computador, com atividades que abrange a utilização do mouse 

e do teclado. 

5.3.2 Atividades desenvolvidas durante a pesquisa 

 Para o treinamento com a utilização do mouse, de acordo com a Figura 5, foi utilizado à 

atividade clique e desenhe que consiste em clicar nos pontos azuis com o mouse utilizando o 

botão esquerdo a fim de formar uma determinada imagem, ao analisar a Figura 6, pode-se 

observar que essa atividade além de ser intuitiva e lúdica trabalha diretamente a percepção e a 

coordenação motora desses estudantes possibilitando que os estudantes desenvolva habilidades 

suprindo as dificuldades apresentadas com a manipulação do mouse. 

 

Figura 5 - Clique e desenhe 

 

Fonte: Gcompris 

 

Figura 6 - Oficina manipulação do mouse 

 

Fonte: Foto dos autores 
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Para suprir as dificuldades apresentadas pelos estudantes com a utilização do teclado e 

suas funções fora realizada a oficina de manipulação do teclado com o aplicativo Gcompris 

através das diversas atividades de descoberta do teclado disponibilizada pelo o software, disposta 

na Figura 7. 

 

Figura 7 - Letras cadentes 

 

Fonte: Gcompris 

Diante dos dados levantados, foram aplicadas diversas atividades utilizando o software 

Gcompris. Porém, diante das avaliações aplicadas dentro da sala de aula a fim de qualificar o 

nível de aprendizado dos estudantes com necessidades educacionais especiais no ensino regular, 

ficou decidido focar as práticas em exercícios de matemática nos laboratórios da escola lócus da 

pesquisa, onde foi percebida uma maior dificuldade por parte dos estudantes, em realizar 

operações simples de matemática de acordo com os dados obtidos e pelos relatos da professora 

regular da turma do 2° ano do ensino fundamental da Escola José Guimarães, que afirmou a 

dificuldade dos estudantes com as operações numéricas principalmente subtração. 

 

Figura 8 - Ligue os pontos 

 

Fonte: Gcompris 



 

43 

 

 

 

Na Figura 8, está à atividade ligue os pontos, do software educacional Gcompris que 

consiste em desenhar a figura clicando em cada um dos números, na ordem crescente. Tendo em 

vista que essa atividade já foi realizada na oficina de manipulação do mouse, porém sem os 

números, o que facilitou a percepção e o aprendizado dos estudantes, desenvolvendo o 

conhecimento lógico a partir de um aprendizado já obtido através de uma atividade já vista. 

 

Figura 9 - TuxMath 

 

Fonte: TuxMath 

 

Na fase de testes dos aplicativos, foi descoberto um software educacional que atendia aos 

requisitos do projeto, de acordo com a Figura 9, ficou decidido trabalhar com o TuxMath, um 

software livre distribuído no ambiente do Linux Educacional 3.0, onde foi aplicado a atividade 

de treinamentos matemáticos que consiste em reconhecer os números na tela, identificá-los no 

teclado e então realizar um disparo afim de impedir que este número chegue ao chão. No 

decorrer desta atividade, os estudantes que demonstravam dificuldades em distinguir números e 

identificá-los no teclado através da avaliação diagnóstica nos laboratórios da Escola Municipal 

José Guimarães, apresentaram desenvoltura e interesse nas atividades e exercícios desse 

aplicativo. 
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Figura 10 - O chapéu mágico 

 

 Fonte: Gcompris  

 

O chapéu mágico presente na Figura 10, é uma atividade do software educacional 

Gcompris, que consiste em clicar no chapéu para abri-lo ou fechá-lo e perceber a quantidade de 

estrelas se movendo sob o chapéu, contanto a quantidade de estrelas cuidadosamente e indicando 

a resposta clicando no canto inferior direito da tela preenchendo a quantidade de estrelas 

somadas. 

 

Figura 11 - O chápeu mágico 

 

Fonte: Gcompris 

 

A atividade o chapéu mágico disposta na Figura 11, consiste em perceber quantas estrelas 

sobram com a subtração, indicando a resposta marcando as estrelas da área verde, no canto 

inferior direito da tela. 
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Figura 12 - Jogo da memória com números 

 

Fonte: Gcompris 

 

A atividade jogo da memória com números, de acordo com a Figura 12, consiste em um 

jogo de memória com números e figuras. Cada carta esconde um número de figuras ou o número 

escrito. 

 

Figura 13 - Adivinhar um número 

 

Fonte: Gcompris 

 

Na Figura 13, está a atividade adivinhar um número que exige um pouco mais de 

raciocínio dos estudantes, as instruções iniciais fornecem o valor máximo do número a ser 

encontrado. O número de ser digitado na caixa situada no alto da tela, à direita. O Tux lhe dirá se 

o usuário acertou o número ou se ele é maior ou menor do que o indicado. Caso não tenha 

acertado, o software educacional permite que o usuário tente novamente. A distância que o 

helicóptero se encontra da saída da caverna representa a diferença entre o número que você 

digitou e o valor correto. Quanto mais próximo da entrada, mais perto você está do resultado. 
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Além disso, se o helicóptero estiver acima ou abaixo da saída, indica que o número está acima ou 

abaixo do valor correto. 

 

Figura 14 - Adição - Somar até 10 

 

Fonte: TuxMath 

 

Figura 15 - Subtração - Número de dois dígitos 

 

Fonte: TuxMath 

 

Na Figura 14 e 15, está as atividades de soma e subtração do TuxMath, que consiste em 

resolver as operações que estão caindo na tela e através do teclado inserir a resposta, essa 

atividade consiste em vários níveis de dificuldade começando pela identificação de números pela 

soma e subtração de números de um ou dois algarismos. 

5.3.3 Avaliação acerca do conhecimento da língua portuguesa 

 Para medir o nível de conhecimento dos estudantes dentro da sala de aula, foram 

realizadas análises através de avaliações aplicadas pela professora no exercício da sua função, 

que abrangia a matéria de português, onde percebeu-se que estes estudantes apresentaram 
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facilidade em associar palavras com imagens, porém, demonstram dificuldade em separar 

sílabas. Abaixo seguem gráficos tabulados a partir das questões da primeira avaliação aplicadas, 

com o propósito de descobrir suas dificuldades e facilidades. 

 

Gráfico 4 - Associar palavra com imagem 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Na primeira questão da avaliação os estudantes deveriam associar palavras a imagens, 

diante do Gráfico 4 pode-se verificar que possuem facilidades quanto a essa associação, com 

uma porcentagem mínima de erros. 

 

Gráfico 5 - Separar sílabas 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 De acordo com o Gráfico 5, referente a uma questão de separação de sílabas, pode-se 

notar que possuem uma maior dificuldade, mas de acordo com gráfico com uma porcentagem 

regular de acertos.  
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5.3.4 Avaliações acerca do conhecimento de matemática 

 Para medir o nível de conhecimento dos estudantes na matéria de matemática foram 

aplicadas atividades dentro de sala de aula pela professora no exercício da sua função a fim de 

verificar o conhecimento existente na matéria em questão.  

 

Gráfico 6 - Soma 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Na primeira prova aplicada aos estudantes, foram escolhidas apenas questões de Soma, 

na qual o nível de acerto, de acordo com o Gráfico 6, foram superior dando um total de 80%, e o 

nível de erros foram de 20%, onde observou-se que estes possuem facilidade em contas de 

Somar. 

 

Gráfico 7 - Soma e subtração 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Na próxima prova aplicada foram aplicadas questões com variações de contas de Somar e 

contas de Subtrair, nesta por sua vez, como pode-se observar no Gráfico 7, o nível de acerto foi 

de 45% e o nível de erros superou o nível de acertos, dando um total de 55%. 

 

Gráfico 8 - Subtração 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

No Gráfico 8, pode se observar que os estudantes possuem maior dificuldade em efetuar 

contas de subtração, dando um total de 69% de acertos e 31% de erros. 
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6. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva o acesso, 

a participação e a aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas regulares vem orientando os 

sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais especiais. Durante a 

realização deste trabalho de pesquisa observou-se atentamente os estudantes da turma pesquisa 

da Escola Municipal José Guimarães, lócus de pesquisa e então percebeu-se a presença de 

estudantes que apresentavam várias dificuldades das mais variadas naturezas, no entanto, diante 

da proposta das várias atividades com o software educativo, de acordo com o objetivo da 

pesquisa, demonstraram desenvoltura em seus processos de aprendizagem. 

A princípio os estudantes foram levados ao laboratório, para que pudessem ser 

observados e durante esse momento, alguns demonstraram dificuldades na manipulação do 

mouse e teclado. Diante dessa dificuldade, foi proposto atividades envolvendo jogos para a 

progressão dos estudantes quanto à manipulação do mouse e teclado, assim vários estudantes 

passaram a demonstrar mais afinidade quanto ao manuseio dos mesmos. 

Durante as atividades realizadas no laboratório, alguns estudantes demonstravam 

facilidade em aprender o que estava sendo proposto e por isso aplicou-se variadas atividades que 

exigiam diferentes níveis de dificuldade, no entanto, ao finalizarem as suas atividades/exercícios 

se dispunham a colaborar com o colega que apresentava mais dificuldade ou que se encontrava 

atrasado na realização da atividade em comparação com os demais colegas. 

Durante as atividades propostas na pesquisa, encontrou-se em várias situações, em 

decorrência de dificuldade e de contextos apresentados pelos estudantes da turma pesquisada e 

que foi proposto atividades e/ou acompanhamentos diferenciados, em atendimento à necessidade 

específica apresentada pelos estudantes, enumerados a seguir: 

1. Percebeu-se a presença de um estudante que demonstrava habilidade em efetuar 

operações de soma e de subtração, porém não associava o algarismo com o determinado 

valor correto. Portanto, percebeu-se que nas atividades ele sabia e pronunciava 

corretamente o valor da operação, no entanto escrevia ou digitava o valor errado ou ainda 

escrevia o algarismo invertido. Diante da dificuldade específica desse estudante, foi 

proposto atividades envolvendo jogos do software para a realização das referidas 
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operações com a utilização de áudio e assim o estudante passou a acertar o resultado das 

atividades propostas e realizadas.  

2. De acordo com o Gráfico 10, percebeu-se a presença de um estudante que não 

demonstrava interesse em desenvolver as atividades no laboratório e em sala de aula, 

sempre colocando dificuldades e empecilhos para a realização das tarefas propostas, 

apresentando insegurança por não se achar capaz de desenvolvê-las. Diante desse 

contexto, inclusive confirmado pela professora regular da turma de que esse estudante 

obtinha êxito em todos os outros conteúdos e que somente apresentava dificuldades com 

os conteúdos envolvendo a matemática, acompanhou-se as atividades desse estudante de 

perto afim de instruí-lo em todas as suas atividades que ele realizava no computador. 

Após esse acompanhamento a este estudante, a professora regular da turma manifestou e 

o resultado das avaliações demonstraram grande progresso no número de acertos dele, 

nas questões de matemática propostas e avaliadas. A Professora regular da turma afirmou 

ainda que a partir desse trabalho com o estudante, ele passou a demonstrar mais 

segurança durante a realização das atividades propostas em sala de aula. 

3.  Percebeu-se também, de acordo com Gráfico 11, a presença de um estudante, na turma 

pesquisada, que apresentava dificuldades em realizar sozinho as atividades e ainda que 

apresentava dificuldade em realizar principalmente as questões de matemática. Diante 

desse quadro de dificuldade, foi proposto também acompanhar de perto esse estudante 

durante a realização das atividades em sala de aula e no final da pesquisa ele demonstrou 

habilidade em utilizar os recursos computacionais para os diversos fins, inclusive para as 

operações matemáticas que antes apresentada dificuldade.  

Diante do exposto até aqui e considerando que para a obtenção de êxito no processo de 

aprendizagem e da autonomia no processo de inclusão de estudante com necessidades especiais 

na escola regular o professor deve buscar utilizar das várias alternativas que atendam às diversas 

dificuldades apresentadas pelos estudantes, constatou-se durante a pesquisa que a utilização do 

computador durante o processo de ensino desses estudantes foi uma proposta exitosa. Durante as 

atividades propostas, os estudantes da turma pesquisada demonstravam bastante interesse para as 

aulas no laboratório e desenvolviam as atividades propostas de forma divertida, apesar de, às 

vezes, haver a necessidade dos pesquisadores terem que repetir algumas ações, pois eles 

esqueciam muito rápido os processos propostos no laboratório, como exemplo o processo de 

ligar e desligar os computadores.  
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Os gráficos abaixo demonstram os resultados das avaliações realizadas pelos estudantes 

da turma pesquisada. A intenção dos gráficos é demonstrar um comparativo entre os resultados 

obtidos em duas avaliações aplicadas durante a pesquisa, onde a primeira foi antes de dar início 

as atividades realizadas no laboratório e propostas pela pesquisa, e a segunda avaliação foi 

realizada após as atividades propostas no laboratório, disposta no Gráfico 9. 

 

Gráfico 9 - Resultados das avaliações realizadas pelos estudantes antes e depois das 

atividades realizadas em laboratório abordando operações matemáticas 

  

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Gráfico 10 - Resultado das avaliações realizadas pelo estudante 1 antes e depois 

das atividades realizadas em laboratório abordando operações matemáticas 
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Fonte: Dados da Pesquisa 

 

De acordo com o Gráfico 11, onde mostra um caso em específico de um estudante que 

apresentou dificuldades de aprendizagem e que se encontra repetindo o 2° ano do ensino 

fundamental pela 3° vez, percebe-se que pelos resultados obtidos nas duas avaliações, sendo a 

avaliação 1 antes das atividades e a avaliação 2 após a realização das atividades em laboratório, 

um resultado bastante diferenciado, pois na avaliação 1 o estudante teve um índice de acertos em 

40% e na avaliação 2, após a aplicação das atividades no laboratório, o mesmo estudante obteve 

um índice de acertos aumentado para 70%.  

 

Gráfico 11 - Resultados das avaliações realizadas pelo estudante 2 antes e 

depois das atividades realizadas em laboratório abordando operações  matemáticas 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante a realização da pesquisa observou-se atentamente os estudantes, da turma 

pesquisa da Escola Municipal José Guimarães, lócus de pesquisa e então pode-se perceber a 

presença de estudantes que apresentavam várias dificuldades das mais variadas naturezas, no 

entanto, diante da proposta das várias atividades com o software educativo, de acordo com o 

objetivo da pesquisa, demonstraram desenvoltura em seus processos de aprendizagem. 

Durante as atividades propostas na pesquisa pode-se deparar com várias situações, em 

decorrência de dificuldade e de contextos apresentados pelos estudantes da turma pesquisada e 

que foi proposto atividades e/ou acompanhamentos diferenciados, em atendimento à necessidade 

específica apresentada pelos estudantes. 

Diante do exposto nos resultados aqui apresentados, considerando que para a obtenção de 

êxito no processo de aprendizagem e da autonomia no processo de inclusão de estudantes com 

necessidades especiais na escola regular o professor deve buscar utilizar das várias alternativas 

que atendam às diversas dificuldades apresentadas pelos estudantes, constatou-se durante a 

pesquisa que a utilização do computador durante o processo de ensino desses estudantes foi uma 

proposta em que se obtém êxito. Durante as atividades propostas, os estudantes da turma 

pesquisada, demonstravam bastante interesse para as aulas no laboratório e desenvolviam as 

atividades propostas de forma divertida, apesar de, às vezes, haver a necessidade dos 

pesquisadores ter que repetir algumas ações, pois eles esqueciam muito rapidamente os 

processos propostos no laboratório, como exemplo o processo de ligar e desligar os 

computadores.  

Percebeu-se, durante a realização da pesquisa, que as práticas docentes em uma sala de 

aula e/ou laboratório devem ser conduzidas de forma tranquila e sempre buscando atender às 

especificidades dos estudantes, de forma a desenvolver e a buscar, de forma divertida, com a 

utilização dos recursos computacionais, o aprendizado dos estudantes. 

A professora da turma pesquisada vinha propondo atividades no laboratório com a turma, 

porém o uso dessas ferramentas não são utilizadas em consonância com o conteúdo trabalhado 

em sala de aula e com foco no aprendizado dos estudantes, pois foi percebido que essas 

atividades vinham tendo finalidade de diversão. 

Uma questão que apresentou-se relevante com vistas à inclusão de estudante com 

necessidades especiais na turma regular, e foi observado no lócus da pesquisa, foi a forma como 
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os estudantes da referida escola são organizados nas variadas turmas que existem nela. 

Percebendo que é prática da referida escola, ao constituir as turmas no início de cada ano letivo, 

“separar” todos os estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem e/ou deficiências e 

alocá-los em uma única turma. Essa prática está em desacordo com os princípios que devem 

nortear o trabalho de uma escola que inclui os estudantes com necessidades especiais nas turmas 

regulares. Um desses princípios é proporcionar a oportunidade dos estudantes conviverem com 

as diferenças existentes na escola e na sociedade e por meio dessa convivência, construir o 

aprendizado de todos os estudantes, de forma conjunta e igual, com a participação de todos. 

De acordo com as ações e os objetivos do trabalho, após perceber a prática de separar os 

estudantes com necessidades especiais e alocá-los em uma única turma, ao fazer a apresentação 

dos resultados da pesquisa à Secretária Municipal de Educação, aos gestores e aos professores da 

escola pesquisada, foi realizada as observações sobre a referida prática e foram mencionados os 

princípios que devem nortear o trabalho de uma instituição escolar que visa incluir os seus 

estudantes com necessidades especiais, sendo um deles, a distribuição dos estudantes que 

apresentam dificuldades e/ou deficiência nas turmas existentes na escola, de forma a 

proporcionar o convívio desses estudantes com os outros estudantes e com isso facilitar e 

proporcionar o processo de aprendizagem dos mesmos.  

Durante o desenvolvimento da pesquisa, notaram-se manifestações de alegria e de 

satisfação dos estudantes envolvidos, pela presença dos pesquisadores na escola e durante as 

atividades realizadas. Foi Percebido também manifestações de satisfação da professora da turma 

pesquisada e até questionamento pelos demais professores da escola, solicitando para que fossem 

realizadas as mesmas atividades da pesquisa, na turma em que eles atuavam.  

Diante do exposto, e comprovado por meio dos gráficos e dados apresentados, todo o 

trabalho realizado foi muito gratificante, pois além de mostrar um caminho e uma possibilidade 

de realizar um trabalho exitoso com estudantes que apresentam necessidades especiais na escola 

regular, ficou perceptível que houve interesse, satisfação e realização dos envolvidos na 

pesquisa, e para os pesquisadores, foi proporcionado o conhecimento e a experiência de uma 

convivência proveitosa e gratificante.  
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APÊNDICE 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO AOS PROFESSORES 

 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 

CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA 

 

AVENIDA PRIMEIRO DE JUNHO, Nº 1043 – BAIRRO CENTRO   

SÃO JOÃO EVANGELISTA – MINAS GERAIS – CEP: 39.705-000 

(33) 3412-2900  

 

PESQUISA: A PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DE ESTUDANTES COM 

NECESSIDADES ESPECIAIS COM A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS 

COMPUTACIONAIS 

 

ORIENTANDO (AS) /PESQUISADORES (AS): Fernando Victor Coelho Alecrim e 

  Mírian Alves Ferreira 

ORIENTADORES: Professora Cláudia Marisa F. Machado Pimenta e 

             Rosinei Soares de Figueiredo 

   

Sr. (a) Professor (a): 

Por gentileza, solicitamos o preenchimento dos dados abaixo que constituem o questionário de 

caracterização dos sujeitos deste estudo, necessários para a execução da Pesquisa de Trabalho de 

Conclusão de Curso acima nomeado, que elegeu esta instituição como lócus de pesquisa. 

(NÃO É NECESSÁRIO SE IDENTIFICAR) 

POR GENTILEZA, PREENCHA O QUESTIONÁRIO 

 

1) Qual a sua área de formação? 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2) Há quanto tempo você trabalha nesta instituição? 

_____________________________________________________________________ 

 

3) Você já realizou algum curso de extensão ou aperfeiçoamento? 

(  ) Sim                                      (  ) Não 

Em caso afirmativo, qual curso? 

_____________________________________________________________________ 

 

4) Você realizou algum curso de Pós-Graduação? 

(  ) Sim                                      (  ) Não 

Se sim, qual o nível? 

(   ) Especialização:  Em qual a área:________________________________ 

(   ) Mestrado:  Em qual a área:___________________________________ 

(   ) Doutorado:  Em qual a área:___________________________________ 

 

5) Você participa ou participou de algum encontro/seminário/palestra/curso que tenha 

debatido o processo de inclusão de estudantes com necessidades especiais? 

(  ) Sim                                      (  ) Não 
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Em caso afirmativo, qual curso? 

_____________________________________________________________________ 

 

6) Você realiza leituras que tratam da inclusão de estudantes com necessidades 

especiais na escola regular? Você se interessa por esse tipo de leitura? 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7) Você se sente preparada para atuar com estudantes que apresentam necessidades 

especiais de aprendizagem? 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8) Você considera que a Escola Municipal “José Guimarães” está preparada para 

incluir estudantes que apresentam necessidades especiais em suas turmas regulares? 

Por quê? 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9) Você possui conhecimentos prévios em informática? 

(   ) Sim                                      (  ) Não 

 

Em caso afirmativo, utiliza-se o computador como ferramenta de apoio aos 

conteúdos dado em sala de aula? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

10) Se considerar necessário, faça considerações quanto ao nosso trabalho de pesquisa. 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Obrigado(a) pela sua colaboração! 
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APÊNDICE B – AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS APLICADAS AOS ESTUDANTES 

ANTES DAS ATIVIDADES 
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APÊNDICE C – AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA APLICADA AOS ESTUDANTES 

ANTES DAS ATIVIDADES 
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APÊNDICE D – AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA APLICADA AOS ESTUDANTES 

APÓS A CONCLUSÃO DAS ATIVADADES NOS LABORÁTORIOS 

 

 
Avaliação Diagnostica  

Nome:  
1 - Resolva as equações: 

 

 
2 -  
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ANEXOS 

ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ASSINADO 

PELA DIRETORA E PELA PROFESSORA DA TURMA PESQUISADA DA ESCOLA 

MUNICIPAL JOSÉ GUIMARÃES 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 
CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Vossa Senhoria está sendo convidado(a), como voluntário(a), a participar da pesquisa A 

promoção da inclusão de estudantes com necessidades especiais com a utilização de recursos 

computacionais, desenvolvida sob a responsabilidade do(a) pesquisador(a) Fernando Victor 

Coelho Alecrim e Mírian Alves Ferreira.  

Esta pesquisa possui como objetivos a utilização de recursos computacionais objetivando a 

inclusão de estudantes com necessidades especiais. Tais objetivos se justificam em que a 

tecnologia quando utilizada de forma correta pode desencadear uma mudança e melhoria com 

vistas à inclusão. 

Para alcançar os objetivos da pesquisa, serão adotados os seguintes procedimentos: A pesquisa 

buscou a interação entre a proposta da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

Inclusiva e o Programa Nacional de Tecnologia Educacional integrando a informática na 

educação inclusiva, através de oficinas e cursos para apresentar aos estudantes a informática 

básica, sites, aplicativos e mídias acessíveis. 

 

A participação na pesquisa é voluntária e não implicará em nenhum custo ou vantagem 

financeira. O convidado possui total liberdade para aceitar ou recusar a participação na pesquisa, 

bem como retirar seu consentimento ou interromper sua participação, caso julgue conveniente, 

sem nenhum prejuízo advindo de sua decisão. O participante será esclarecido sobre os aspectos 

fundamentais da pesquisa e pode solicitar ao pesquisador, em qualquer momento, 

esclarecimentos sob outros aspectos que forem de seu interesse. O pesquisador não divulgará, 

sob nenhuma condição, as informações de identidade dos participantes da pesquisa, a divulgação 

dos resultados não irá apresentar nenhuma informação que possa levar à identificação dos 

participantes. Este estudo não apresenta nenhum risco significativo aos participantes, 

considerando-se apenas os riscos mínimos, aqueles existentes naturalmente nas atividades 

rotineiras. Ainda assim, o pesquisador compromete-se a prestar auxílio humano no caso de 

quaisquer eventualidades não originária da pesquisa que possa ocorrer durante a sua execução. 

Comprometendo-se, ainda, a ressarcir ou indenizar os participantes em caso de quaisquer danos 

eventualmente produzidos pela pesquisa. Os resultados da pesquisa serão disponibilizados aos 

participantes ao final do estudo. Os dados recolhidos ficarão sobre a guarda do responsável 

durante o período de um ano e, finalizado este período, serão destruídos. 
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Este TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO será lido e comentado junto 

ao participante da pesquisa e, após a leitura, será assinado em duas vias, sendo uma entregue ao 

pesquisador responsável e outra entregue o participante voluntário. 

 

Identificação do Projeto de Pesquisa 

Título: A PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS COM A UTILIZAÇÃO DE 
RECURSOS COMPUTACIONAIS 

 

Pesquisador responsável: Cláudia Marisa Ferreira Machado Pimenta 
 

INSTITUIÇÃO DO PESQUISADOR: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

MINAS GERAIS CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA. 
 

Telefone do pesquisador: (33) 8836 – 3106 

                                         (33) 8889 – 8961  

E-mail do pesquisador: ferrnando_victor2007@yahoo.com.br 

                                      mirian_maf@hotmail.com  

Identificação do Voluntário 

Nome do voluntário Idade RG 

Nome do responsável legal (se for o caso) Idade RG 

 

Aceite  

 

Eu, _____________________________, ciente das condições estabelecidas no presente TERMO 

DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO, concordo em participar voluntariamente 

do referido projeto de pesquisa. 

 

Ou 

 

Eu, _____________________________, responsável legal por 

_____________________________, ciente das condições estabelecidas no presente TERMO DE 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO, concordo com a sua participação voluntária no 

referido projeto de pesquisa. 

 

 

__________________________________ 

Testemunha 1 

 

__________________________________ 

Testemunha 2 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do(a) participante 

 

_____________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) responsável 

mailto:ferrnando_victor2007@yahoo.com.br
mailto:mirian_maf@hotmail.com


 

 

 


