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Resumo: A inclusão social e educacional das pessoas com deficiência é um direito, alicerçado pelas
Políticas Públicas e conquistados pelo coletivo social. No entanto, o desejo de inclusão não se limita apenas
aos espaços escolares, pois na contemporaneidade, os ambientes de aprendizagem se propagam
evidenciando novas culturas mediadas pelo ciberespaço, redimensionando novas dinâmicas nas redes
sociais e nos processos formativos. Diante disso, esse artigo pretende identificar os processos construídos
a partir da interação dos sujeitos com deficiência intelectual nas Redes Sociais Digitais. A pesquisa aqui
tratada é oriunda de um Estudo de Caso realizado em um Atendimento Educacional Especializado na
cidade de Salvador/Ba, o qual demonstrou as potencialidades dessas novas redes nos processos
educativos desses sujeitos como interatores ativos do processo de inclusão.
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Abstract: The social and educational inclusion of people with disabilities is a right, supported by the Public
Policy and conquered by the social collective. However, the desire for inclusion is not just limited to school
spaces, as in contemporary learning environments spread showing new cultures mediated by cyberspace,
resizing new dynamics in social networks and in the formative processes. Therefore, this article aims to
identify the processes constructed from the interaction of individuals with intellectual disabilities on Social
Networks Digital. The research discussed here is derived from a case study conducted in an Educational
Service Specializing in Salvador / BA, which demonstrated the potential of these new networks in
educational processes such subjects as interactors active inclusion process.
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1 INTRODUÇÃO

Na sociedade e na escola, mesmo de forma rudimentar ou experiencial, a inclusão já acontece, visto que
as leis que asseguram uma educação para todos visam à permanência e a aprendizagem em espaços
comuns. No entanto, na contemporaneidade, estes locais se ampliam com novas formas de comunicação e
interação difundindo outra cultura – A Cibercultura. Neste ínterim, destacam-se as Redes Sociais na
Internet, como difusor de uma nova perspectiva inclusiva.
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Nesse sentido, pretende-se com esse artigo identificar a aprendizagem construída a partir da interação
com as Redes Sociais na Internet, analisando as relações de pertinência, a fim de compreender como
acontecem as mediações do sujeito com deficiência intelectual na cultura digital, além de aprofundar a
discussão sobre novos caminhos no processo de construção do conhecimento através da atuação dos
mesmos nas Redes Digitais.

Assim, essa pesquisa teve um cunho empírico, onde se buscou entender os aspectos que envolvem este
grupo, como um fenômeno inserido na contemporaneidade, contudo, documentos nacionais e
internacionais que legitimam a inclusão educacional e social das pessoas com deficiência, também foram
importantes fontes que subsidiaram as reflexões, além de interlocutores da área de Tecnologia de
Informação e Comunicação como Burke e Orstein (1999); Pretto (2010); Lima Júnior (2005); Moraes
(2003); Lévy (1999); Castells (2002); Sancho (2006); Recuero (2009); Martelo (2001); Couto e Rocha
(2002); Santana (2010); Lemos (2002), que foram importantes fontes de informação e conhecimento
para o desenvolvimento dessa pesquisa.

A importância deste estudo encontra-se intrínseco no processo de inclusão das pessoas com deficiência
intelectual aos diferentes grupos sociais contemporâneos, pois incluir não significa apenas estar junto, mas
contribuir de forma significativa ao grupo o qual se faz parte, visto que o histórico das pessoas com
deficiência é demarcado pela negação do principal direito humano: nascerem livres e iguais em dignidade.

A escola, a sociedade, o trabalho e os espaços culturais formais não saciam o desejo de inclusão dessas
pessoas, elas buscam mais, por que a demanda é maior. Assim, essa ideia se expande, os universos se
ampliam e os sujeitos que visam o reconhecimento dos seus direitos tomam a Internet como espaços de
comunicação, socialização e interação. Contudo, o que se questiona é como a escola pode validar o
conhecimento embutido nesse processo a fim de reconhecê-lo como mediador de uma perspectiva de
educação inclusiva.

2 INCLUSÃO

A filosofia da inclusão propõe uma educação de qualidade e igualitária a todos, aceitando as diferenças
individuais como atributo e não como obstáculo e valorizando a diversidade para o enriquecimento das
pessoas.

No contexto escolar, é impossível ter salas homogêneas, visto que trabalhar com diversidade é uma das
exigências ao desenvolvimento de competências dos professores, pois através delas, alunos e professores
estarão cumprindo com seu papel de cidadão dentro de uma dinâmica democrática, onde são consideradas
as particularidades, direitos e deveres dos sujeitos. O acesso à escola é uma questão indiscutível, já que a
educação é para todos. Dessa forma, mesmo de maneira rudimentar e/ou experiencial, a inclusão já
acontece, visto que as leis que asseguram uma educação para todos visam à permanência e a
aprendizagem em espaços comuns, todavia, a inclusão das pessoas com deficiência intelectual na escola é
considerada como um entrave no processo inclusivo, pois a mesma visa homogeneizar o processo de
ensino e aprendizagem.

Destarte, é sabido da importância dos “processos interativos para o desenvolvimento humano”
(VYGOTSKY, 1987, p. 186), pensando nisso é que esta pesquisa toma como objeto de estudo a inclusão
das pessoas com deficiência intelectual nos diferentes grupos sociais contemporâneos.

A construção do saber está ligada a relação que o sujeito faz com suas experiências, com a cultura e com
o mundo, nesta construção deve-se analisar as mudanças sociais, suas mutações e o que elas repercutem
na relação com o saber.

Nessa perspectiva, as TIC se destacam como propulsoras de transformações sociais e consequentemente
educativas. Sancho (2006) destaca nas TIC três efeitos na sociedade, são eles: (a) a alteração de
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interesses; (b) a mudança no caráter dos símbolos e (c) a modificação na natureza da comunidade. Sendo
assim, as pessoas vivem influenciadas pelo desenvolvimento tecnológico se percebendo como agentes
desta transformação.

No âmbito educacional, através das suas características especificas, também ocorrem influências afetadas
pelas TIC. As crianças, os jovens e até mesmo os adultos são mediados pela cultura audiovisual e digital.
O computador se torna um elemento atrativo, no qual favorece a habilidade para captar mensagem,
construindo uma nova relação com a cultura e a constituição do conhecimento. Diante disso, destacam-se
como sujeitos dessa pesquisa, as pessoas com deficiência intelectual, os alunos da APAE Salvador, jovens
que também emergem neste universo como autores do conhecimento não linear como descreve Lévy
(1999).

3 EDUCAÇÃO E TIC: ESTREITANDO OS LAÇOS

A inserção dos recursos tecnológicos na escola já é uma realidade, desde o meado dos anos 90 as TIC vêm
contribuindo para a melhoria do acesso a informação, minimizando as restrições do tempo e do espaço e
favorecendo a comunicação entre professores, alunos e instituições. Todavia, ao se pensar nos aspectos
do mundo globalizado e nos desafios impostos à sociedade contemporânea, pensa-se como elas se
transportam para educação e quais as mudanças necessárias para que sua potência seja articulada aos
processos educacionais.

Nesse sentido, compreender as TIC na sua essência é romper com os paradigmas da educação, é buscar
novas ideias, debates e articulações baseados em novos fundamentos. Lévy (1999) descreve que essa
articulação está estritamente ligada às mutações contemporâneas da relação com o saber. A primeira
delas é a velocidade do surgimento e da renovação dos saberes. Já a segunda está ligada a busca infinita
do conhecimento. E por fim, a terceira são as modificações das funções cognitivas humanas:

Memória (banco de dados, hiperdocumentos, arquivos digitais de todos os tipos) imaginação (simulações),
percepções (sensores digitais, telepresenças, realidades virtuais), raciocínio (inteligência artificial,
modelização de fenômenos complexos). (LEVY, 1999, p. 157).

Na articulação entre o saber com as TIC, os canais de informação e comunicação são ressignificados, ou
seja, não se pode prever com antecedência o que será ou não aprendido, não há uma ordem linearizada
na busca pelo conhecimento.

Nesta ótica, os recursos são infinitos e singulares, não há como os enquadrá-los em grades ou programas
curriculares, onde Lévy (1999) aponta para que esse caminho siga a trilha para os espaços de
conhecimentos emergentes, abertos, contínuos, em fluxo, não lineares, organizado de acordo aos
objetivos ou contextos, nos quais cada um ocupa uma posição singular e na escala evolutiva.

A abrangência desse percurso favorece o desenvolvimento do conhecimento coletivo e individual, neste
caso tanto o professor quanto o aluno exercem a mesma posição de aprendiz o que difere é que neste
contexto o professor deve ser agente incentivador e motivador da inteligência coletiva. Neste contexto,
outro aspecto relevante é reconhecer o conhecimento como produto da interação entre o sujeito e o meio,
pois se as pessoas aprendem através da cultura e das experiências construídas ao longo da vida, logo a
construção do saber está ligada a relação que o sujeito faz com suas experiências, com a cultura e com o
mundo, nesta construção deve se analisar as mudanças sociais e suas mutações e o que ela repercute na
relação com o saber.

Nesta perspectiva, as TIC se destacam como propulsoras de transformações sociais e consequentemente
educativas, Sancho (2006), destaca nas TIC três efeitos na sociedade: a alteração de interesses; mudam o
caráter dos símbolos e modificam a natureza da comunidade. Sendo assim, as pessoas vivem
influenciadas pelo desenvolvimento tecnológico se percebendo como agentes desta mudança.
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No âmbito educacional através das suas características específicas, também ocorrem influências afetadas
pelas TIC. As crianças, os jovens e até mesmo os adultos são mediados pela cultura audiovisual e digital.
O computador se torna um elemento atrativo, o qual favorece a habilidade para captar mensagem,
construindo uma nova relação com a cultura e a construção do conhecimento.

Entre os aspectos relevantes das TIC, a interatividade exerce posição em destaque, pois ela não se
caracteriza, apenas, entre a conexão entre pessoas, mas sim na conexão simultânea entre pessoas,
informações e conhecimentos, contudo, Lévy (1999) aponta para diferentes tipos de interatividade e a
ressalta no âmbito virtual como sendo uma das mais interativas. Neste âmbito, os espaços territoriais,
também, se ampliam, assim como a ideia de pertencimento, surgindo um novo ambiente de relações,
interações e consequentemente aprendizagens. E, um desses espaços são as Redes Sociais na Internet.

4 REDES SOCIAIS DIGITAIS

As Redes Sociais Digitais são espaços de interações e articulações que propagam uma nova cultura, onde
as relações se expandem assustadoramente entre as pessoas de diversas faixas etárias. Segundo Recuero
(2009), este fenômeno está mudando profundamente as formas de organizações, conversações e
mobilizações sociais através da comunicação mediada. Por elucidação, destacamos os diversos
acontecimentos contemporâneos que são nutridos pelos interesses, informações e/ou especulações nos
blogs, Redes Sociais como o Orkut, Facebook, twitter e outros mensageiros instantâneos mediados pela
Internet, unindo interesses e pessoas em uma relação que não se estabelece, apenas, na conexão entre
computadores, mas sim na articulação entre os sujeitos, construindo assim uma rede social de interação.

As Redes Sociais Digitais são espaços de interação que tem como característica a interatividade, nesta
relação dois elementos se destacam: os atores e as conexões. Os atores são definidos como todas as
pessoas envolvidas nas redes, atuando como “modeladores” das estruturas sociais através da interação e
da constituição de laços sociais. Recuero (2009) chama atenção para esse sentido e destaca que nas
Redes Sociais da Internet a compreensão é diferenciada, pois um ator não é ator social, mas sim uma
representação disto, isto porque na individualidade é ocupado o espaço da coletividade e o sujeito pode
representar diferentes papéis, representando múltiplas facetas de sua identidade.

As conexões, por conseguintes são laços construídos nesta interação, as quais deixam informações ou
rastros sociais que permitem aos pesquisadores a percepção das conjeturas sociais. A interação é o
elemento fundamental na conectividade que é representado pelo aspecto comunicacional, sendo
subsidiado pelas relações que são as mantenedoras desse processo, as quais provocam a construção dos
laços sociais que representa um elo mais estreito, podendo-se assim dizer, de ligação. O capital é outro
conceito embutido nas Redes Sociais da Internet, compreendido como uma virtude cívica, como um
elemento fundamental para a constituição e o desenvolvimento da comunidade, o qual é responsável pelas
mediações simbólicas das interações construídas e negociadas pelos atores.

Nesta discussão, o dinamismo é o elemento chave e Recuero (2009) afirma que não há redes sociais sem
mutação, elas se transformam a todo instante, se caracterizando como uma estrutura dinâmica que
sofrem a influência dos processos interativos dos autores. Neste ínterim, destaca-se a emergência como
um dos aspectos do dinamismo, surgido a partir dos movimentos coletivos, podendo até impactar as
estruturas das redes sociais. Nesta relação, a Cooperação, Competição e Conflito são aspectos relevantes.

A cooperação é o processo formador das estruturas sociais, pois ela é o agente organizador das
sociedades. A competição é que fundamenta a luta, nela o sentido de cooperação está embutido, no
entanto o conflito surge dos desgastes dessas relações. Todavia é necessário ressaltar que esses
elementos não são estanques, são fenômenos naturais e emergentes que afloram das relações vividas
nestes ambientes.

Os sites das redes sociais são espaços, na Internet, que permitem a socialização do sujeito com diversos
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ambientes. Neles é construído o perfil e são expostos comentários, se tornando um espaço de visibilidade,
autoridade e popularidade. Estes sites são categorias de softwares sociais, que seriam software com
aplicação direta para a comunicação mediada pelo computador, como define Recuero (2009). Contudo,
ainda que sejam espaços de interação, eles por si só não se constitui como redes sociais, pois as redes só
se configuram através das relações dos autores. Nesses sites surgem as comunidades nas Redes Sociais
da Internet que são descritas, como espaço de interação social mediada pelo computador, o qual favorece,
em muitos casos, a uma intimidade maior entre os autores.

Nesta abordagem destaca-se a ideia de Maffesoli (apud Recuero 2009, p.141), que explica que “as
comunidades virtuais eletrônica são agregações em torno de interesses comuns, independentes das
fronteiras ou de marcações territoriais fixas”. Todavia, o importante nesse estudo é a repercussão dessas
relações na vida concreta do indivíduo e seus mecanismos para que isso aconteça.

Dessa forma, as TIC através das Redes Sociais na Internet favorecem uma relação mais próxima com o
conhecimento e com a informação, visto que elas estão crescendo exponencialmente criando novas formas
e canais de comunicação, moldando a vida e, ao mesmo tempo, sendo moldadas por ela, Castells (1999),
pois essas tecnologias remetem-se a outra lógica, ou seja, a lógica de ser e de estar sem precedentes e
sem preconceitos, onde todos são iguais sem as amarras da exclusão.

Nas redes de relacionamentos na web os interesses são nutridos por questões comuns dos seus autores,
nelas são inseridos conhecimentos e informações que geram pontos de vista comuns e divergentes, como
retrata Martelo (2001) ao descrever estes ambientes como “[...] um conjunto de participantes autônomos,
unindo ideias e recursos em torno de valores e interesses compartilhados”. Nessa relação, várias
aprendizagens estão embutidas para que aconteça a interação, se configurando como uma aprendizagem
informal.

Sendo os alunos com deficiência intelectual, estudantes da APAE/SSA autores ativos destes ambientes é
que se questiona sobre esta construção de aprendizagem e como ela se propaga nesse espaço. Pois, a
leitura, a escrita e a resolução de situação problema são entraves que dificultam o processo de
aprendizagem formal dessas pessoas, todavia como essas questões são solucionadas por esses autores
tão presentes nesse espaço.

5 DIFERENTES ESPAÇOS DE INCLUSÃO

Ao se pensar em inclusão muitos questionamentos emergem a respeito desse processo. A escola, a
sociedade, o trabalho, a cultura, entre outros são estruturas que visam tornarem-se acessíveis para as
pessoas com deficiência intelectual. Nessa trajetória as instituições de educação especial foram
importantes espaços em prol dos deficientes, todavia aglomeração entre iguais não favorece ao
desenvolvimento social, intelectual e emocional desses sujeitos, contudo apesar das fortes críticas e a
ideia que as escolas especiais são espaços de segregações ou guetos, não há como desmerecer sua função
histórica em prol dos mesmos.

No Brasil, o atendimento educacional especializado teve início nos anos setenta, através de um movimento
impulsionado pelos pais e/ou interessados pela alfabetização e socialização das pessoas com deficiência.
Entre as instituições que se dedicaram a esse atendimento, a APAE Salvador destacou-se pelo
compromisso e pela seriedade e vêm ao longo dos seus 44 anos desenvolvendo projetos que visam
possibilitar o desenvolvimento em todas as áreas do conhecimento, saindo da instância médica e do
atendimento educacional especializado para buscar ações efetivas no favorecimento da inclusão como
elemento norteador de uma nova consciência de cidadania para as pessoas com deficiência intelectual e,
ao mesmo, tempo designando uma nova escala de valores para a sociedade contemporânea.

5.1 A inclusão dos alunos da APAE/ Salvador: um movimento independente
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No final do ano 2008, com a obrigatoriedade de incluir todos os alunos em escolas comuns, um verdadeiro
estardalhaço se formou no interior das escolas especiais. Famílias, educadores e todos aqueles que se
preocupam com a educação dessas pessoas se mantiveram alerta a essa situação, não sendo diferente a
APAE Salvador e sua equipe de profissionais procuraram bases legais, filosóficas e teóricas a fim de
subsidiar o ingresso dos alunos nestes espaços.

No entanto, enquanto a família e os sensibilizados pela causa tentavam assegurar através das políticas
públicas uma educação mais igualitária e justa, validando o direito de igualdade e de educação, buscando
mecanismo de inserção e respeito, outra relação de inclusão emergia na sociedade, a inclusão das pessoas
com deficiência intelectual nas Redes Sociais da Internet, ou seja, no momento em que se discutia sobre a
inserção dos alunos em diferentes espaços sociais eles se faziam presentes neste espaço, validando a
interação e a comunicação como nova estratégia do processo inclusivo.

Neste ambiente, a criação de novas amizades e a manutenção das antigas é a ordem, por consequência,
uma relação de ligação e interação entre membros inicia-se desde o ingresso, pois ao se inserir neste é
necessário o recebimento de um convite, onde assim, indiretamente, é construída uma rede de interação,
que para Recuero (2009) o que há de mais interessante é a possibilidade de expressão e socialização
através da ferramenta mediada pelo computador, e para os idealistas da inclusão é o favorecimento de
novos espaços de interação e porque não dizer de inclusão.

Mesmo buscando a inclusão das pessoas com deficiência em diferentes espaços, a inserção na cultura
Cibernética, ainda é muito temorizada no ambiente educacional, pois muitas vezes, apenas os elementos
de busca e pesquisa são atrelados ao fazer pedagógico, e a interatividade das redes sociais na internet são
desprezadas se tornando ambientes de proibição, no qual Santana (2010) denuncia escolas, universidades
e empresas de banirem o site de suas listas de acessos permitidos. Não sendo diferente, a APAE Salvador
tentou de diversas maneiras proibir o acesso dos alunos neste espaço, mas essa medida de acordo
Santana (2010) não obteve sucesso, pois:

Cada vez mais crianças, jovens, adultos e idosos ingressavam naquele endereço eletrônico, ora ávido por
aparecer, ora por procurar amigos e familiares distantes, ou ainda para exercitar sua pulsão escólpica ou
apenas fazer parte da “onda do momento”. (SANTANA 2010, p. 234).

Assim como os demais, os adolescentes da APAE Salvador, conseguiram um “jeitinho” para ingressarem
neste espaço, tornando assim membros desbravadores de outra inclusão e de uma nova cultura, a
Cibercultura, onde a relação entre tecnologias e a sociabilidade, configura segundo Lemos (2002) como a
cultura contemporânea.

Sendo a cultura elemento fundante do processo de ensino e aprendizagem, a seguinte pesquisa teve como
objetivo investigar as Redes Sociais como estratégia de inclusão, interação e aprendizagem dos estudantes
com deficiência intelectual da APAE/SSA. Assim, a pesquisa é de cunho qualitativo, onde se utilizou do
estudo de caso participativo como metodologia, pois a intenção foi entender detalhadamente os aspectos
que envolvem este grupo, como um fenômeno inserido na contemporaneidade, em que as TIC e as Redes
Sociais na Internet são potenciais no contexto real desses sujeitos. Desse modo, inicialmente, a pesquisa
foi realizada por meio de investigação teórica e de revisão bibliográfica. Em seguida, foi feito um
levantamento dos dados, realizados através da técnica do diário de pesquisa que é o registro cotidiano dos
acontecimentos observados. Assim, a pesquisa foi realizada na Associação de pais de Alunos Excepcionais
– APAE Salvador, com alunos na faixa etária de 14 a 16 anos, que possuem aulas de informática,
supervisionada por um profissional e acompanhada pela professora responsável pelo grupo.

Além dos diários de pesquisa, concomitantemente foram utilizadas entrevistas constituídas por um roteiro
de perguntas, em sua maioria abertas, para que detalhes e sutilezas fossem espontaneamente captados.
Essas entrevistas foram realizadas com os alunos, professores e instrutores de informática. Finalizados os
diários de pesquisas foram feitas as análises dos documentos, centrando nas relações existentes destes
com o objeto de pesquisa e as categorias teóricas - TIC, Redes Sociais na Internet e Inclusão das Pessoas
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com Deficiência Intelectual - bem como a investigação sobre o uso das Redes Sociais como estratégia de
inclusão de pessoas com deficiência no âmbito educacional, cultural e social. Os sujeitos investigados
foram aqueles que relataram a sua participação em Redes Sociais.

Realizada a busca dos participantes, alunos da APAE/Salvador, foi possível detectar que no universo de 79
(setenta e nove) alunos com a faixa etária entre 14 (quatorze) e 16 (dezesseis) anos, apenas 9 (nove)
alunos interagem neste ambiente. Durante a construção do diário de pesquisa e da análise dos dados foi
possível perceber que um número significativo de ex-alunos, são participantes ativos em suas páginas,
essa questão tornou algo intrigante, e na busca de respostas, foi descoberto que no Centro de Formação
Profissional – CEFAP (outra unidade da APAE/SSA) o acesso às Redes Sociais é permitido, pois segundo a
coordenação dessa unidade, há uma maturidade dos aprendizes em se relacionar nesse espaço.

Assim, os professores que dividem essas duas esferas de atuação são chamados de “nós conectores”,
agindo entre duas unidades, e o “nó central” “... que estabelece a maior parte das conexões” (RECUERO,
2009, p.57). Estes nós são fortalecidos pelo interesse comum dos educandos, e neste caso o interesse
maior entre uma unidade e outra era a participação em atividades esportivas, mais especificamente a
capoeira, pois o professor constantemente alimenta a sua página com as fotos dos eventos ressaltando a
participação dos alunos.

Entre os alunos investigados, outro aspecto relevante na pesquisa, foi a camuflagem da deficiência,
evidenciando o que Couto (2010), descreve como Identidade Contemporânea, onde é possível assumir o
papel das identidades múltiplas, nômades, ou mais ou menos inventadas. Apresentamos como exemplo, a
página da aluna “Cris” que descreve seu perfil como a “perfeitinha”, como uma suposta estratégia para
negar aquilo que é tão fortalecido: A deficiência. A senhorita “Pamalla”, também tenta camuflar as marcas
herdadas pela hidrocefalia e enfatiza que é uma pessoa muito estudiosa e feliz, validando a educação
como caráter de aceitação.

No mundo off-line os alunos se queixam sobre a obrigatoriedade da inclusão e a aceitação dos colegas,
que negam as suas características físicas, ritmo e maneira de aprendizagem, fato que no mundo virtual
não é contestado, pois as pessoas se relacionam pelo desejo e interesse comum.

A visibilidade foi outro destaque, pois os sujeitos que, normalmente tem suas vidas marcadas pela
deficiência, tem em suas páginas muitos seguidores que evidenciam o seu progresso, sem considerar a
mesma.

Estes exemplos fortalecem a teoria de Couto sobre as Identidades na Contemporaneidade, evidenciando
que “no mundo das redes conectadas uma pessoa pode experimentar ser varias pessoas com
características físicas completamente diferentes, coisa geralmente difícil de acontecer como eu off-line”.
(COUTO, 2010, p. 24).

A aprendizagem na interação dos alunos com as redes sociais da Internet é uma aprendizagem mediada,
onde pais e amigos são os agentes dessa relação, pois ao questionar sobre como é feita a postagem, eles
enfatizam a terceira pessoa como pressuposto desta inclusão. Então, no universo de nove participantes
três desses já são alfabetizados, dessa forma este ambiente se tornou um local mais fácil de ser
explorado.

O Professor de informática (A) assume que participa das Redes Sociais da Internet e que troca com seus
alunos scraps, mensagens, jogos e justifica que mesmo com a proibição de acesso ele interage com os
mesmos de forma intencional. Segundo o Professor A, o instrumento virtual e as Redes Sociais de certa
forma (mediada), proporcionam amplitude, não apenas na funcionalidade pedagógica, mas sim para vida
em geral. Ao responder o questionamento sobre a importância da inclusão das pessoas com deficiência
intelectual nas Redes Sociais da Internet ele completa:

Que toda e qualquer ferramenta que venha contribuir com a aprendizagem e o fortalecimento da
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autoestima, seja no deficiente ou não, é muito importante, pois fugir dessa realidade é retardar o avanço
educacional e social, tanto da escola como do aluno, pois a tecnologia é um fato e negá-la é tornar-se um
analfabeto digital consciente (Professor A).

Contudo, tanto os alunos como o Professor A, acreditam que este é um espaço de pertencimento e que
promove uma relação de igualdade e de aceitação das diferenças e Santana (2010, p. 258) completa que
“respeitar aquilo que é diferente é respeitar outra identidade”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Há muito se acreditava que a inclusão das pessoas com deficiências resumia-se na inserção educacional e
social, todavia, mesmo com os entraves apresentados nestes dois âmbitos, constata-se que as mesmas
buscam novos universos de conquista, ainda que de maneira embrionária, e a curtos passos a “filosofia da
inclusão” vem se expandindo e tomando rumores ante nunca pensado.

As leis não são suficientes, é necessário que se tenha uma visão ampla da realidade educacional do país,
apesar de se falar em educação para todos, temos que analisar como essa educação vem acontecendo e
se ela está realmente preparada para incluir sem deixar lacunas no que se refere a um trabalho para a
diversidade. As leis que regulamentam o sistema e a política educacional, enfatizam um novo olhar para
as diferenças, a diversidade e a inclusão. Através da análise dessas leis, podemos perceber que a
legislação pode estar voltada para o processo de inclusão das pessoas com deficiência, mas a real inclusão
esta longe de acontecer, uma vez que abarca todos os sujeitos que não têm possibilidades de estar, de
uma forma ou de outra, inseridos no âmbito educacional.

No entanto, enquanto se busca por esse direito, podemos contatar que no universo da Internet, nas Redes
Sociais, outra essência inclusiva está brotando, não de maneira imposta ou decretada, mas de forma
conquistada e validada, garantindo à pessoa com deficiência a socialização, o entretenimento e o
desenvolvimento da aprendizagem. Neste espaço, esses sujeitos são elementos ativos do seu processo de
inclusão, nos quais eliminam as amarras que circundam a sua inserção tanto social como educacional, os
deixando livres do preconceito e potencializando sua relação com o conhecimento.

Essas Redes são espaços de interações e articulações que propagam uma nova cultura, onde as relações e
interações se expandem entre diversas pessoas, tornando um fenômeno que está mudando
profundamente as formas de organização, conversação e mobilização social, através da comunicação
mediada, o qual progressivamente vem se efetivando como importantes espaços de proliferação da
essência da educação inclusiva, pois nelas a aprendizagem acontece de forma mediada, onde pais e
amigos são agentes dessa interação, contribuindo para avanço e a projeção das pessoas com deficiência
na sociedade.

Contudo, o potencial dessa mediação e/ou inserção não é legitimado, visto que as escolas e os
atendimentos especializados não absorvem o poder interativo das TIC no processo ensino e aprendizagem
dos seus educandos, percebemos que a inserção nas Redes Sociais não é limitada, e a cada clic é possível
destacar a presença de mais uma pessoa com deficiência, buscando conquistar a sua inclusão.
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