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Nos dias atuais, tornam-se cada vez mais obsoletos pensamentos e ações cotidianas que não
englobem o uso de tecnologia. Sendo assim, cabe refletir sobre como a inclusão dos sujeitos na era
da tecnologia pode acontecer e, de modo especial, quais as possibilidades de inclusão de pessoas
com deficiência nessa era. O presente artigo busca discutir sobre as possibilidades e os desafios
existentes no processo de inclusão tecnológica de alunos matriculados em um Centro de
Atendimento Educacional Especializado, localizado no município de Aracaju, configurando-se,
dessa forma, como um estudo de caso. A perspectiva discursiva consiste em reflexões que
compreendem a Tecnologia Assistiva como um campo potencializador para tal processo.
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INTRODUÇÃO

Em meio à era da informação e da comunicação no âmbito digital, pensar a inclusão da Pessoa com
Deficiência (PcD) em um contexto social de mudanças e de ressignificações de conceitos, no que diz
respeito ao uso da tecnologia e à inclusão, é necessário e transcendente à ideia relativa ao uso de
equipamentos tecnológicos e acesso à Internet, pois faz-se mister pensar um processo inclusivo que
tenha como cerne a promoção do uso da tecnologia como um meio de desenvolvimento da
autonomia e como melhoria da qualidade de vida.

Nessa direção, o presente artigo objetiva discutir sobre as possibilidades e os desafios no processo de
inclusão digital no Centro de Atendimento Educacional Especializado João Cardoso do Nascimento
Júnior (CAEEJCNJ). A referida instituição foi fundada no ano de 1989 como um Centro de
Educação Especial, passando a ser Escola de Educação Especial no ano de 2003; escola regular em
2015 e Centro de Atendimento Educacional Especializado em 2017, por meio da Resolução nº
326/2017/CEE.

Em meio a esse contexto de Atendimento Educacional Especializado (AEE) de crianças e
adolescentes com deficiência de alto comprometimento[1], a instituição buscou delinear, com base
dos pressupostos de Suplino (2009), um currículo que vislumbra atender as especificidades dos
sujeitos, por meio de intervenções pedagógicas pensadas e planejadas sob a óptica da individualidade
de cada aluno com deficiência, com o intuito de facilitar o desenvolvimento e a apropriação da
autonomia com base no currículo funcional natural (CFN).

Para isso é fundamental é necessário compreender o aluno como um ser complexo e que está em
constante desenvolvimento, inserido em um contexto familiar, social e pertencente a uma
comunidade, fatores que propiciam o desenvolvimento de todas as aptidões e habilidades específicas
para melhor funcionamento na vida. O objetivo geral do CFN é ensinar conhecimentos e habilidades
que possam ser úteis e utilizados pelo aluno durante toda sua vida.

Desse modo, os componentes curriculares que constituem esse currículo enfocam as seguintes áreas
de aprendizagem: Estimulação Cognitiva e Motora; Práticas educativas para a vida independente;
Potencialidades dramáticas, musicais e lúdicas; Práticas de ampliação motoras e cognitivas;
Comunicação e Linguagens; Expressão gráfico-plástica; Alfabetização; Educação Física – práticas
adaptadas e Tecnologia Assistiva (TA).

Todas as áreas de aprendizagens possuem objetivos comuns nos aspectos da linguagem, raciocínio
lógico matemático, educação psicomotora e educação sócio afetiva, os quais serão avaliados em três
níveis: inicial, intermediário e avançado. Neste sentido, ressalte-se que as áreas de conhecimento e os
temas transversais estão relacionados às áreas de aprendizagem e contemplam a parte diversificada
por meio da contextualização e da integração formando um todo integrado.

Mediante esse cenário, este escrito é definido metodologicamente como um estudo de caso
fundamentado no pensamento Yin (2001, p. 32), que o descreve como “uma investigação empírica
que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente
quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”.

Para tanto, a pesquisa que culminou neste artigo perpassou por duas etapas: levantamento
bibliográfico e pesquisa de campo. O levantamento bibliográfico realizado compreendeu o estudo da
Tecnologia Assistiva como uma área de conhecimento que diz respeito a produtos e recursos
pensados para a potencialização da funcionalidade com vistas à promoção de atividades que
favorecem a inclusão tecnológica (CAT/PR, 2007).

No que se refere à inclusão tecnológica de alunos com deficiência de alto comprometimento,
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constitui-se num fenômeno a ser compreendido à luz da teoria fenomenológica do conhecimento, que
se debruça sobre a descrição do visto, do sentido, da experiência tal qual vivida pelo sujeito,
elementos responsáveis pela emergência da percepção (HUSSERL, 1986).

INCLUSÃO TECNOLÓGICA NO UNIVERSO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO

Pensar em inclusão tecnológica, mais especificamente, em Tecnologia Assistiva classificada como de
alto custo, no Atendimento Educacional Especializado significa pensar além do atendimento
vinculado à Sala de Recurso Multifuncional, pois ele pode acontecer em qualquer espaço
educacional, desde que se considerem as especificidades e habilidades da Pessoa com Deficiência no
processo educacional, com oferta de condições adequadas de aprendizagem, respeito às suas
particularidades e habilidades, minimizando as diferenças e potencializando suas competências, com
vistas à inclusão e à participação no contexto socioambiental.

Por Tecnologia Assistiva classificada como de alto custo concebe-se a utilização de recursos
tecnológicos como equipamentos mecânicos, eletrônicos, elétricos, computadorizados, destinados ao
atendimento das necessidades dos usuários, segundo Galvão Filho (2009), e, neste estudo, dos alunos
atendidos no Centro de Atendimento Educacional Especializado João Cardoso Nascimento Junior,
por meio do componente curricular Tecnologia Assistiva.

Nesse sentido, a Resolução CNE/CEB nº 4/2009 que trata das Diretrizes Operacionais para o
Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica nos leva a refletir sobre as
possibilidades de inserção das PcD nos espaços educacionais, fomentando discussões acerca da
necessidade de ressignificações curriculares, avaliativas e tecnológicas, com vistas à promoção da
independência, autonomia e à melhoria da qualidade de vida dessas pessoas.

A educação inclusiva na perspectiva da PcD constitui um paradigma educacional fundamentado na
concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis e que
avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da
produção da exclusão dentro e fora da escola.

No Centro de Atendimento Educacional Especializado João Cardoso do Nascimento Júnior, no dia a
dia das ações pedagógicas, inquietações e indagações implicam e impulsionam a reflexão sobre as
práticas, visando ao atendimento das necessidades e das especificidades de que o aluno com
deficiência de alto comprometimento necessita. Esses desconfortos perpassam, principalmente, pelo
professor que atua na perspectiva do atendimento educacional especializado, demandando
particularidades e necessidades de recursos, mobiliários, materiais didáticos pedagógicos e
tecnológicos, de comunicação e informação com objetivos de prover condições de acesso,
participação e aprendizagem aos alunos com deficiência.

Considerando esse contexto, a instituição supracitada buscou delinear uma matriz curricular com
vistas à oferta de condições adequadas de aprendizagem respeitando as especificidades e habilidades
de cada aluno. Diante disso, os pressupostos da educação integral expressos na Base Nacional
Comum Curricular, os quais ressaltam a visão plural, singular e integral dos alunos. Com isso, a
visão de mundo que perpassa o currículo do CAEEJCNJ compreende os alunos com deficiência de
alto comprometimento como sujeitos de direito quanto à aprendizagem, a fim de promover uma
educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento nas suas singularidades e
diversidades.

Nesse ínterim, o João Cardoso possui uma matriz curricular diferenciada das demais instituições
educacionais do estado de Sergipe que lhe permite desenvolver metodologias diferenciadas que
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englobam os múltiplos aspectos do processo de ensino e aprendizagem. A Tecnologia Assistiva
corresponde ao componente curricular que potencializa a inclusão e a acessibilidade dos alunos com
deficiência por intermédio de recursos tecnológicos de alto e de baixo custo a fim de proporcionar
autonomia e inclusão digital desses alunos na sociedade.

Nessa direção, o referido componente curricular alinha-se com os preceitos da Base Nacional
Comum Curricular em relação às competências definidas para a Educação Básica que tratam da
formação para uma sociedade inclusiva e da inclusão dos sujeitos no universo da cultura digital. À
vista disso, o trabalho pedagógico desenvolvido na Tecnologia Assistiva busca atender algumas das
competências gerais do documento como:

“colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e
inclusiva; exercitar a curiosidade intelectual para resolver problemas e criar
soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes
áreas; compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas
práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e
disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Exercitar a
empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com
acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais,
seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de
qualquer natureza. Agir pessoal e coletivamente com autonomia,
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões
com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e
solidários” (BRASIL, 2018, p. 09-10).

É sob esse olhar que se entende aqui o lugar da Tecnologia Assistiva no espaço educacional em
questão, sendo percebida como fundamental no contexto da inclusão, ocupando destaque no acesso à
informação, na melhoria do processo de aprendizagem, autonomia, interações sociais e em funções
práticas do cotidiano, consequentemente melhoria da qualidade. O uso da tecnologia como recurso
pedagógico contribui nesse processo, coloca a PcD, que muitas das vezes é acometido por
comportamentos excludentes, aqui destacamos a ausência das dimensões de acessibilidade
comunicacional[2], atitudinal[3], metodológica[4], instrumental[5] e programática[6] no processo de
inclusão, como protagonista, em condição ativa de participante e de aprendizagem.

O acesso da PcD às tecnologias tem promovido melhorias no desenvolvimento desse tipo de aluno,
visto que se observam modificações de comportamento importantes em cada pessoa. Dentre essas
modificações, destacam-se como resultados a ampliação da comunicação, que se estabelece a partir
do uso dos tablets, e ampliação do reconhecimento da própria identidade, da individualidade e da
coletividade. Tais melhorias decorrem do respeito às especificidades dos sujeitos, através do
reconhecimento de seus direitos subjetivos e de sua capacidade de aquisição de autonomia.

Todo esse processo está assegurado a partir da sociedade (demandas sociais), que vai modelando as
tecnologias de acordo com as necessidades, valores e interesses das pessoas que as utilizam. “É a
penetrabilidade dos efeitos das novas tecnologias” (CASTELLS, 1999, p 108) configurando uma
área de conhecimento de importância para a educação, especialmente para a inclusão da PcD, dada a
sua capacidade de construção do processo de ensino e aprendizagem “a partir das redes de
tecnologias digitais, ultrapassando assim limites históricos” (idem, p. 81) e favorecendo
possibilidades de maior aprendizado a partir de sua flexibilização e possibilidades de adaptação e
capacidade de descentralizar performances, tornando-se rede de componentes autônomos com
possibilidades de partilhar e tomar decisões.
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A inclusão das tecnologias digitais no AEE tem promovido e desempenhado função de instigar o
aprimoramento cognitivo, comunicacional, sensorial dos alunos, promovendo impulsionamento para
o desenvolvimento de conhecimentos e de habilidades antes não vistas no CAEEJCNJ, além de
serem recursos promotores na equidade de oportunidades e inclusão. Quando se trata de Tecnologia
Assistiva classificada como de alto custo, Papert (1994), no final do século XX, já afirmava que o
computador significaria o advento da era da aprendizagem, fomentando perspectivas para o
fortalecimento de viabilidades no processo de aprender e de se comunicar respeitando as
individualidades e diferentes modos de ser.

É nessa perspectiva que se acredita na importância da inserção da cultura digital nos espaços
educacionais, mais especificamente no AEE, tendo potencialidade de se constituir como
indispensáveis recursos no desenvolvimento de estratégias de aprendizagem e comunicação, vista a
complexidade, especificidade e individualidade que a PcD exprime. Para Lévy (1999), as tecnologias
se apresentam, potencialmente, como recursos fundamentais para o desenvolvimento cognitivo e
social de alunos com deficiência.

O uso da tecnologia, na perspectiva da TA, considera sua funcionalidade para cada PcD, a exemplo
do próprio computador, dos tablets, dos softwares educacionais, que podem ser amplamente
utilizados para facilitar o desenvolvimento das potencialidades, das habilidades e da aprendizagem,
bem como podem ser instrumentalizados como mecanismos de comunicação (LÉVY, 1999).

Nesse ínterim, não se pode deixar de refletir sobre a formação do professor, pois é essencial que este
saiba operacionalizar os equipamentos tecnológicos, além de propor ações pedagógicas adequadas no
âmbito e, especificamente nesse caso, no universo do PcD, apresentando-se como mediador do
processo e considerando os saberes, as aprendizagens significativas e a cultura dos sujeitos
envolvidos no processo, fatores fundamentais para a avaliação e a elaboração de estratégias
metodológicas adequadas para as especificidades dos alunos.

A utilização das tecnologias digitais como recursos pedagógicos representam inclusão tecnológica
por permitir ao PcD acesso à informação, participação e autonomia, elementos necessários para
melhoria da aprendizagem e qualidade. Esses aspectos suscitam reflexões necessárias no cotidiano da
unidade educacional, os quais, para sua viabilização, necessitam de sensibilidade, estrutura,
organização curricular compatível e apropriação de todos que fazem a educação.

A inclusão das tecnologias no âmbito do atendimento educacional especializado proporciona uma
variedade de oportunidades, possibilidades pedagógicas e funcionais, posicionando o PcD em
importantes processos de interação com os objetos de ensino e aprendizagem devido à variedade de
recursos que viabilizam a melhoria no ensino. Para Pierre Lévy,

as tecnologias da comunicação e da informação transformam o conceito de
conhecimento. O adquirir de competências torna-se um processo contínuo e
múltiplo, em suas fontes, em suas vias de acesso, em suas formas. Um
autêntico universo oceânico de informações alimenta o fluxo incessante de
construções possíveis de novos saberes (LÉVY, 2008, p. 161).

Compreende-se que a Tecnologia Assistiva no CAEEJCNJ têm provocado surpresas e satisfação,
haja vista as variáveis de aplicabilidade das tecnologias no processo de inclusão educacional, as
possibilidades inerentes às estratégias pedagógicas que podem ser efetivadas utilizando as
tecnologias de alto custo, colocando-as como relevantes nos aspectos da autonomia e da inclusão
social da PcD na escola.
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O PAPEL DA TECNOLOGIA ASSISTIVA NO PROCESSO DE INCLUSÃO

O comitê de Ajudas Técnicas (CAT) define Tecnologia Assistiva como uma área de conhecimento
que engloba não só produtos, como também recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços
que têm, em comum, a finalidade de promover maior funcionalidade a seus usuários, com objetivo
de possibilitar sua autonomia, independência e qualidade de vida e, dessa forma, garantir sua
inclusão social. (CORDE/SEDH/PR, 2007).

A Tecnologia Assistiva tem sido indispensável no processo de ensino e aprendizagem no “João
Cardoso” e, aos poucos, vai ganhando forma e reconhecimento. Emerge como uma das áreas de
conhecimento e de pesquisa que tem se revelado como um importante recurso de novas
possibilidades para autonomia e inclusão social do PcD. Nesta área, o atendimento é realizado em
conjunto com o professor regente nas salas de aula das áreas de aprendizagem por intermédio dos
tablets ou de recursos de tecnologia de baixa complexidade ou na sala de Tecnologia Assistiva onde
ficam os computadores.

Durante a realização das atividades, práticas pedagógicas como uso de jogos e de atividades lúdicas
nos recursos tecnológicos de alta complexidade, exploração de sites por meio do acesso a internet e
utilização de aplicativos são as ações desenvolvidas em maior frequência. No entanto, recursos de
baixa complexidade confeccionados a partir das especificidades dos alunos são também utilizados
concomitantemente com as atividades de Tecnologia Assistiva ou durante as atividades dos
professores regentes das outras áreas. Por conseguinte, a atividades realizadas decorrem de um
desdobramento da mediação entre professores e alunos. De acordo com Feuerstein (2014), a
aprendizagem mediada

É a expressão mais significativa da significância da cultura humana, que
transmite ao aluno não apenas quantidades de conhecimento e habilidades,
mas também (e principalmente) formas de refletir sobre fenômenos e formas
de procurar conexões entre eles (p. 77).

No espaço da sala de aula, essa mediação faz-se importante, pois, é por meio dela que o professor,
por intermédio desta mediação sociocultural, oportuniza situações de aprendizagem que levam em
consideração o desenvolvimento que o aluno tem para que suas potencialidades sejam expandidas.

A presença da área em voga no currículo da instituição foi um dos aspectos decisivos para que a
instituição fosse contemplada com o programa Aula Digital, que oportunizou o vislumbre de um
horizonte de possibilidades para o processo de inclusão digital do público que nela é atendido.

O programa Aula Digital é uma iniciativa da Fundação Telefônica com a Fundação Bancária La
Caixa, da Espanha, em parceria com o governo de Estado de Sergipe, por meio da Secretaria de
Educação, os quais oferecerão formação a professores, acompanhamento, conteúdos pedagógicos
digitais, equipamentos tecnológicos e acompanhamento escolar. Visa a facilitar o acesso à educação
de qualidade para crianças em risco de vulnerabilidade social, baseado em três pilares: Inspirar
(formação continuada de professores); Experimentar (formação em serviço de educadores);
Personalizar (equipamentos, plataforma e conteúdos digitais)[7].

Para a etapa de formação e acompanhamento das escolas, a Fundação Telefônica Vivo conta também
com a parceria do Instituto Paramintas, que desenvolve ações para a melhoria da qualidade educativa
e social no Brasil. Sobre os equipamentos tecnológicos, o CAEEJCNJ foi contemplado com 1 Kit
tecnológico, também chamado de maleta digital, contendo 32 tablets, 1 notebook com sistema
intranet, 1 mini projetor, 1 tela de projeção, cabo HDMI, 32 cabos de recarga, 1 pen drive e 1
nobreak, representando uma nova fase no processo de ensino e aprendizagem dos alunos, bem como
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no modo de desenvolvimento do trabalho relativo à área de aprendizagem intitulada Tecnologia
Assistiva no currículo da instituição.

A implantação da referida área no CAEEJNCJ iniciou no primeiro semestre letivo do ano de 2017,
quando passou a ser descrita no Projeto Político Pedagógico como área de aprendizagem. Desde
então, uma sala própria e dois professores responsáveis pelo pleno exercício das atividades de
regência de classe foram destinados para essa área.

É importante salientar que, de acordo com a literatura, quando se pensou no uso da TA, inicialmente,
houve uma tendência de limitá-la à operacionalização do sistema computacional, um recurso de alto
custo, conforme apontam Bersch (2008) e Galvão Filho (2009). Todavia, no CAEEJCNJ, o trabalho
pedagógico desenvolvido na referida área de aprendizagem perpassa pela transcendência da
operacionalização de equipamentos eletrônicos, pois é voltado para a promoção de um uso associado
à execução de softwares e aplicativos que auxiliam no processo de desenvolvimento da autonomia.

Destaca-se que a autonomia aqui mencionada é compreendida a partir das proposições contidas no
Estatuto da Pessoa com Deficiência, que a entende como um resultado proveniente do cumprimento
do direito de habilitação e reabilitação da PcD que, por sua vez, visa a proporcionar a conquista e/ou
conservação da capacidade física, intelectual, social e profissional, bem como a inclusão e a
participação em todos os aspectos da vida (BRASIL, 2013). Para tanto, o documento prevê a garantia
dos seguintes itens que o CAEEJCNJ busca assegurar, sobremaneira, o item III:

I - adaptação dos programas, métodos, técnicas, organização, recursos para
atender as necessidades de cada deficiência; II - acessibilidade plena a todos
os ambientes e serviços; III – tecnologia assistiva, material e equipamentos
adequados e apoio técnico profissional, de acordo com as especificidades da
pessoa com deficiência; IV - capacitação continuada de todos os profissionais
que participem dos programas (BRASIL, 2013, p. 09).

À vista disso, a inclusão tecnológica no CAEEJCNJ tem se destacado no desenvolvimento da área de
aprendizagem da Tecnologia Assistiva, favorecendo a independência, a melhoria no processo de
aprendizagem e, consequentemente, a inclusão social por meio da execução de atividades
pedagógicas que objetivam possibilitar o reconhecimento das partes do corpo; aquisição de
dominância lateral; habilidades motoras (apreensão, pinça); aquisição de conceitos direcionais;
promoção de associações; exploração de regras e conceitos direcionais; aquisição de percepção do
meio a partir de sua própria consciência corporal; aquisição de noções de manuseio da Tecnologia
Digital da Informação e da Comunicação e a compreensão do funcionamento das atividades
propostas.

DESAFIOS EMERGENTES DO PROCESSO DE INCLUSÃO NO AEE

Apesar de as possibilidades elencadas até aqui se apresentarem como a amplidão de um horizonte
para o processo de inclusão digital no universo do atendimento educacional especializado,
sobremaneira, no tocante à aquisição da autonomia, faz-se necessário refletir sobre os desafios que
emergem desse contexto. O primeiro diz respeito à limitação de entendimento, por parte da
sociedade e também de parcela da comunidade escolar, sobre o conceito de inclusão digital, pois é
comum que essa ideia seja reduzida à operacionalização de um recurso eletrônico, como computador
ou tablet, e ao acesso à Internet.

Esse modo de compreender a inclusão tecnológica é ainda resquício do modo estadunidense de
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compreender a inclusão digital, associando aos países menos desenvolvidos a ideia de atraso e de
falta de condições de aquisição e consumo de produtos digitais. Acerca disso, Demo (2005) aponta
que, de fato, não é possível superar o atraso tecnológico em um curto espaço de tempo, porém, essa
não é a única forma de promover a inclusão digital, pois, antes de tudo, ela é social.

O autor argumenta que, no âmbito escolar, não se trata somente de melhorar a infraestrutura e
adquirir novas mídias, afinal, isso de nada adiantará se os professores não compreenderem a
complexidade que permeia a inclusão digital. Segundo Demo (2005), ela perpassa por compreender a
inclusão social, visto que, antes de promover o acesso a mídias e redes, é preciso promover políticas
educacionais adequadas para que a chegada das tecnologias nas instituições escolares não ocorra de
forma equivocada. Para tanto, deve-se haver formação para todos os sujeitos que compõem a escola
e, em especial, para os professores, pelo fato de que são os que ficam na ponta da execução das ações
pedagógicas, haja vista a formação inicial não ser suficiente.

Em relação a isso, o programa Aula Digital propiciou a formação, todavia, ela foi reduzida a
professores específicos e esse fator, por vezes, faz com que as ações do programa sejam direcionadas
somente para aqueles que passaram pela formação, o que faz com que as ações pedagógicas com
vistas à inclusão digital fiquem restritas a horários específicos. No caso do CAEEJCNJ, as atividades
ficam restritas aos professores que trabalham na área de aprendizagem referente à TA, que fazem
atendimentos em horários determinados nas outras áreas de aprendizagem.

Outro desafio observado no contexto da inclusão da PcD é a visão estereotipada de que os sujeitos
não são capazes de aprender e de que a ação pedagógica voltada para a inclusão digital é reduzida a
brincadeiras. Inicialmente, é preciso desmistificar a ancoragem da aprendizagem da PcD em suas
limitações e focar as potencialidades que tem e, a partir de tais potencialidades, planejar e propor
atividades que sejam capazes de levá-lo ao desenvolvimento de competências e à aquisição da
autonomia a partir de mecanismos metodológicos adequados e da perseverança durante o processo,
pois o resultado é algo que só ocorre a longo prazo (TAKAHASHI, 2005).

Outro desafio a ser apontado diz respeito à escassez de softwares e aplicativos gratuitos voltados
para ações pedagógicas que enfatizem o AcD. É possível identificar muitos disponíveis na rede,
entretanto, poucos são possíveis de serem utilizados com o público atendido no CAEEJCNJ, pois
trazem como requisitos a exigência de habilidades e competências provenientes dos sujeitos
considerados normais e da escola regular. Esse desafio também está presente na plataforma do
programa Aula Digital e é um fator que limita o desenvolvimento integral das ações propostas pelo
programa.

Por fim, observa-se como desafio a tendência que há, tanto na literatura quanto entre os profissionais
da educação, em reduzir a TA à ideia de órteses, próteses e materiais adaptados para reabilitação.
Conforme aponta Galvão Filho (2009), a concepção de TA ultrapassa esse entendimento, estando
ligada à ideia de dispositivos, equipamentos e ferramentas sim, mas também à ideia de processos,
estratégias e metodologias, indo além da visão médica e reabilitadora, transpondo-se para a
promoção de condições de independência e autonomia.

Considerações finais

A partir do que aqui fora exposto e refletido, é possível afirmar que a inclusão digital do aluno com
deficiência, apesar de desafiadora, é um processo possível, pois, em que pese haja limitações de
ordem motora e cognitiva dos sujeitos, há também potencialidades que podem ser exploradas e
direcionadas para o alcance da independência e da autonomia a partir de um planejamento
pedagógico e metodológico adequado.

No caso do CAEEJCNJ, a inclusão digital do AcD por meio da TA tem se mostrado eficiente no que
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diz respeito ao reconhecimento do corpo; lateralidade; habilidades motoras; conceitos direcionais e
manuseio de TDIC. Nesse sentido, o programa Aula Digital, ao disponibilizar os recursos e a
formação, tem auxiliado bastante nesse processo, visto que a resposta dada pelos alunos aos tablets é
mais rápida que a dada ao computador.

Desse modo, afirma-se que os desafios existem, mas, as possibilidades e um trabalho pedagógico
adequado se sobressaem diante daqueles, possibilitando que a inclusão de sujeitos, muitas vezes
subjugados como incapazes, aconteça e seja uma realidade concreta. Nesse ínterim, a TA, tanto
como dimensão quanto como área de aprendizagem, apresenta-se como um campo contributo para a
inclusão digital e social, na medida em que propicia independência e autonomia, e para a inserção da
TDIC no universo da inclusão educacional.

02/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/possibilidades_e_desafios_da_inclusao_tecnologica_no_aee_um_olha.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.10-12,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



Referências

BERSCH, R. Introdução à Tecnologia Assitiva, CDI. Centro Especializado em Desenvolvimento
Infantil. Porto Alegre, 2008.

BRASIL. Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. Plano Nacional de Educação em
Direitos Humanos. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Ministério da Educação,
Ministério da Justiça, UNESCO, 2006

______. Presidência da República. Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm. Acesso em: 18 de
março de 2019.

______. Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Coordenadoria
Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência – CORDE, 2007.

CASTELLS. M. A sociedade em rede: A era da informação, economia, sociedade e cultura; Vol. 1.
Tradução de Roneide Venancio Majer. 6. Ed. Editora Paz e Terra. São Paulo. 1999.

DEMO, P. Inclusão digital – cada vez mais no centro da inclusão social. In: Inclusão Social,
Brasília, v. 1, n. 1, p. 36-38, out./mar., 2005. Disponível em
http://revista.ibict.br/inclusao/article/view/1504/1692. Acesso em 01 de abril de 2019.

FEUERSTEIN, R. Além da Inteligência: aprendizagem mediada e a capacidade do cérebro.
Petrópolis: RJ. Vozes, 2014.

GALVÃO FILHO, T. A tecnologia assistiva: de que se trata? In: MACHADO, G. J. C.; SOBRAL,
M. N. (Orgs.). Conexões: educação, comunicação, inclusão e interculturalidade. Porto Alegre: Redes
Editora, 2009.

HUSSERL, E. A Ideia da Fenomenologia. Lisboa: Edições 70, 1986.

LÉVY, P. As Tecnologias da inteligência: O futuro do pensamento na era da informática. Rio de
Janeiro: Ed. 34. 2008.

YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Tradução de Daniel Grassi, 2. ed. Porto
Alegre, Bookman, 2001.

PAPERT. S. A Máquina das Crianças: repensando a escola na era da informática. Porto Alegre,
Artes Médicas, 1994.

SUPLINO, M. Currículo Funcional Natural: Guia prático para a educação na área do autismo e
deficiência mental. 3ºedição (Revisada) – Rio de Janeiro: Secretaria Especial dos Direitos Humanos,
Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência; Rio de Janeiro:
CASB-RJ, 2009.

02/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/possibilidades_e_desafios_da_inclusao_tecnologica_no_aee_um_olha.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.11-12,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



TAKAHASHI, T. Inclusão social e TICs. In: Inclusão Social. Brasília, v. 1, n. 1, p. 56-59, out./mar.,
2005. Disponível em http://revista.ibict.br/inclusao/article/view/1504/1692. Acesso em 01 de abril de
2019.
[1] Entende-se como aluno de alto comprometimento aquele que, por natureza física, mental,
intelectual, sensorial, afetiva e socioambiental, possui características que dificulta o processo de
ensino-aprendizagem, comunicação, movimentação e autonomia.

[2] Quando a linguagem verbal, visual ou tecnológica utilizada não alcança todas as pessoas.

[3] Apresenta-se nas atitudes preconceituosas e discriminadoras em relação às pessoas com
deficiência.

[4] Deve ser utilizada para garantir que todos os métodos de ensino, trabalho e lazer sejam
homogêneos, sem barreiras nos métodos e técnicas de estudo, uso de todos os estilos de
aprendizagem, participação do todo de cada aluno, novo conceito de avaliação de aprendizagem,
novo conceito de educação, novo conceito de logística didática, etc.

[5] É encontrada quando os instrumentos utilizados para trabalhar, brincar, estudar e realizar
atividades comuns da vida diária, além de outras áreas de atuação, não atendem às limitações das
pessoas com deficiência.

[6] Verifica-se quando as leis, portarias, regulamentos e políticas perpetuam a exclusão.

[7] Informações disponíveis no endereço eletrônico http://fundacaotelefonica.org.br.
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