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RESUMO 

 
O presente trabalho foi desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfica realizada via 
web e versa sobre os recursos oriundos das tecnologias assistivas destinados ao 
processo de ensino e de aprendizagem de estudantes com deficiência intelectual. O 
uso das tecnologias assistivas junto aos estudantes com deficiência intelectual pode 
ser impulsionado mediante a divulgação do acesso a sites confiáveis que se 
destinam a informar sobre esses recursos e seus usos. A tecnologia assistiva inclui o 
indivíduo de forma digital e social pois proporciona ações e atividades, criando 
condições de autonomia por meio do desenvolvimento das habilidades cognitivas, 
de maneira a ampliar a participação das próprias pessoas com deficiência á vida 
social. Nota-se que a sociedade cada vez mais avança ao rumo digital e autônomo, 
onde cada pessoa pode, entre outros desafios, ser capaz de conduzir, por meio das 
tecnologias formas de aprendizagem. O processo de conscientização não é apenas 
para ampliar os saberes, mas para possibilitar a inclusão escolar como forma de 
acesso aos saberes escolares e sociais. Por mais que, no meio escolar, se fale 
sobre a inclusão, é necessário fazer debates a respeito dos conceitos, conversas 
sobre as mudanças de paradigmas, de forma que resultem em alterações no âmbito 
escolar da comunidade e nas práticas educativas que podem ser redimensionadas 
pelos recursos advindos das tecnologias assistivas. 
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ABSTRACT 

 
The present work was developed from a bibliographical research carried out via web 
and is about the resources coming from the assistive technologies destined to the 
process of teaching and learning of students with intellectual deficiency. The use of 
assistive technologies among students with intellectual disabilities can be boosted 
through the dissemination of access to reliable sites that are designed to inform these 
resources and their uses. Assistive technology includes the individual in a digital and 
social way as it provides actions and activities, creating conditions of autonomy 
through the development of cognitive abilities, in order to increase the participation of 
disabled people themselves in social life. It is noted that society is increasingly 
advancing to the digital and autonomous direction, where each person can, among 
other challenges, be able to lead, through the technologies, ways of learning. The 
process of raising awareness is not only to increase knowledge, but also to enable 
school inclusion as a way of accessing school and social knowledge. Although there 
is talk about inclusion in the school environment, it is necessary to have discussions 
about the concepts, conversations about paradigm shifts, in a way that results in 
changes in the community school environment and in the educational practices that 
can be rescaled by the resources from assistive technologies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A deficiência intelectual afeta no indivíduo o seu cognitivo, dessa forma ele tem 

uma dificuldade significativa na aprendizagem, porém o avanço das tecnologias e sua 

chegada no espaço escolar tem trazido novas possibilidades para o desenvolvimento 

e aprendizagem dos Estudantes Público Alvo da Educação Especial (EPAEE). 

No contexto atual estamos diante de uma sociedade tecnológica e digital, que 

embora tenha se esforçado no sentido de promover a inclusão escolar dos estudantes 

com deficiência intelectual ainda encontra dificuldades em utilizar as tecnologias em 

prol dos processos dos processos de ensino e de aprendizagem dos saberes 

escolares para estes, ou seja, o que temos, até então na escola, precisa ser 

redimensionado pois não atende ou satisfaz as necessidades dessas pessoas, já que 

muitas delas , não aprendem pelo modelo educacional vigente. 

Portanto, é importante pensar sobre o conceito de tecnologia assistiva e avaliar 

nosso comportamento educativo, assim trata-se de: 

 

[...] 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. (BRASIL, 2007, p. 9). 

 

Neste contexto insere essa pesquisa que tem como objetivo fazer um 

levantamento qualitativo das tecnologias assistivas destinadas ao desenvolvimento 

de atividades voltadas para os processos de ensino de aprendizagem de pessoas 

com deficiência intelectual. Trata se uma pesquisa qualitativa, do tipo bibliográfica 

cujos dados foram coletados via web. 

Destaca-se que ao final desta pesquisa sobre as tecnologias assistivas para 

pessoas com deficiência intelectual há que apresentar, ao final da produção, um 

conjunto identificado de recursos de tecnologias que podem ser usados pelos 

professores junto a esses estudantes. 

Esta pesquisa ao mesmo tempo que evidencia as múltiplas possibilidades 

tecnológicas aplicada à educação a partir de recursos disponíveis em sites confiáveis, 

visa promover o acesso da comunidade educacional e social com vistas a seu uso. 

Destaca-se que muitas são formas de ajudar no desenvolvimento dessas pessoas e 
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uma delas remete ao uso de recursos digitais e manuais. Cabe observar também que, 

por mais que tenhamos um material tecnológico muito bom, é importante realizar um 

trabalho pedagógico para que as atividades sejam de realizadas da maneira correta. 

Assim o avanço das tecnologias assistivas contribui muito para o 

desenvolvimento e para a inclusão dos alunos com deficiência intelectual, 

principalmente na área da comunicação. 

Desse modo, o meu interesse em pesquisar sobre a deficiência intelectual e as 

tecnologias assistivas surgiu por influência de uma oportunidade de estágio, que foi 

realizado em uma instituição voltada para crianças com deficiências, e assim me veio 

a indagação de como as pessoas com deficiência intelectual se comunicam, se 

comportam e principalmente, como ocorre a aprendizagem, porém mais do que 

entender esses questionamentos surge a necessidade identificar e apresentar aos 

professores que existem materiais didáticos disponíveis que podem ser de grande 

valia para essas pessoas. O trabalho se estrutura da seguinte forma: 

Na primeira seção, intitulada “Aspectos históricos e conceituais: implicações na 

aprendizagem e no desenvolvimento aborda-se os conceitos sobre a deficiência 

intelectual” e tecnologias a disposição da escola. Para tanto, fez se breve relato da 

história da educação especial de pessoas com deficiência, e o que pode causar a 

deficiência intelectual, bem suas características as múltiplas possibilidades com as 

tecnologias assistivas. 

Na segunda seção apresenta-se a “Metodologia de Pesquisa” constando o 

método utilizado para a pesquisa e o instrumento utiliza para a produção de dados. 

Na Terceira seção, denominada “Material didático, recursos pedagógicos para 

o desenvolvimento educacional de pessoas com deficiência intelectual” é 

apresentado o material, recursos oriundos das tecnologias assistivas coletado como 

uma contribuição aos docentes que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  
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2 ASPECTOS CONCEITUAIS E HISTÓRICOS SOBRE A DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL 

 
A deficiência intelectual1 é um transtorno de desenvolvimento que faz com que 

o indivíduo tenha um nível cognitivo e comportamental muito abaixo do que é 

esperado para a sua idade cronológica. 

Manifesta antes dos dezoitos anos, e entre as características mais frequentes 

destacam-se a maior dificuldade para aprender, entender e realizar atividades que 

parecem simples para as outras pessoas sem deficiência. É comum apresentarem 

limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

comunicação; cuidado pessoal; habilidades sociais; utilização dos recursos da 

comunidade; saúde e segurança; habilidades acadêmicas; lazer e trabalho.  

Pessoas com Deficiência Intelectual apresentam funcionamento intelectual 

significativamente inferior à média e possuem limitações significativas em pelo 

menos duas das seguintes áreas de habilidades: Aprendizagem e autogestão em 

situações da vida, como cuidados pessoais, responsabilidades profissionais, 

controle do dinheiro, recreação, controle do próprio comportamento e organização 

em tarefas escolares e profissionais; Comunicação; Habilidades ligadas à 

linguagem, leitura, escrita, matemática, raciocínio, conhecimento, memória; 

Habilidades sociais/interpessoais (habilidades ligadas à consciência das 

experiências alheias, empatia, habilidades com amizades, julgamento social e 

autorregulação). (SASSAKI, 2002). 

O correto para se referir a condição dessas pessoas é deficiência intelectual em 

substituição ao termo deficiência mental é: 

 
[...] deficiência intelectual (sem especificar nível de 
comprometimento). A partir da Declaração de Montreal sobre 
Deficiência Intelectual, aprovada em 6/10/04 pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS, 2004), em conjunto com a Organização 
Pan-Americana da Saúde (Opas), o termo “deficiência mental” passou 
a ser “deficiência intelectual”. Antes, em 1992, a Associação 
Americana Deficiência Mental adotou uma nova conceituação da 
deficiência intelectual (até então denominada “deficiência mental”), 
considerando-a não mais como um traço absoluto da pessoa que a 
tem e sim como um atributo que interage com o seu meio ambiente 

físico e humano, o qual deve adaptar-se às necessidades especiais 
dessa pessoa provendo-lhe o apoio intermitente, limitado, extensivo 
ou permanente de que ela necessita para funcionar em 10 áreas de 

                                                           
1 Disponível em: https://www.significados.com.br/deficiencia-intelectual/ 

https://www.significados.com.br/deficiencia-intelectual/
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habilidades adaptativas: comunicação, autocuidado, habilidades 
sociais, vida familiar, uso comunitário, autonomia, saúde segurança, 

funcionalidade acadêmica, lazer e trabalho. (SASSAKI, 2002, p. 3). 
 

 

As limitações cognitivas apresentadas pela pessoa com deficiência intelectual 

interferem no processo de aprendizagem escolar. Antunes (2012) e Pletsch (2014) 

apontam o quanto essas dificuldades implicam na condição de vida das pessoas com 

deficiência intelectual. 

Pletsch (2014, p. 15) alerta que: 

 

A elaboração conceitual por parte de alunos com deficiência 
intelectual e outras dificuldades de aprendizagem requer do professor 
o uso de diferentes estratégias pedagógicas para apoiar e mediar o 
ensino. É o que denominamos de conhecimentos didáticos, os quais, 
muitas vezes, são menosprezados na formação inicial e continuada de 
professores com justificativas do tipo ‘não há receitas de bolo’.  
 
 

Rodrigues (2018, p. 41) destaca que quando se trata dos processos de ensino 

e aprendizagem das pessoas com deficiência intelectual é importante que os 

formadores tenham domínio didático. O domínio didático pelo docente, entre outros 

saberes, é considerado como conhecimento fundamental ao exercício da sala de aula 

da educação especial na perspectiva inclusiva. 

É importante ressaltar a existência de graus da deficiência intelectual definidos 

pelas limitações no aprendizado e outras habilidades adaptativas, entretanto a maior 

parte das situações de deficiência intelectual não tem manifestações perceptíveis.  

Os fatores genéticos costumam ser os principais responsáveis por causar essa 

condição. Más há outros fatores que também contribuem para a deficiência intelectual 

e que são de naturezas diversas: complicações durante a gestação do bebê, a má 

formação do feto, fenilcetonúria2. 

Fatores que também podem ocasionar a deficiência intelectual: 

1) Dano genético: causado por genes anormais herdados dos pais. 

2) Dano causado dentro do útero: resultado de um desenvolvimento inapropriado 

do embrião ou do feto durante a gravidez.  

                                                           
2 Fenilcetonúria: A criança afetada pela Fenilcetonúria apresenta um quadro clínico clássico, 

caracterizado por atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM), deficiência 
mental, comportamento agitado ou padrão autista, convulsões, alterações 
eletroencefalográficas e odor característico na urina.  
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3)  Dano ocorrido no nascimento ou logo depois: quando o bebê tem problemas 

durante o parto, como por exemplo, se não recebe oxigênio suficiente por muito 

tempo. 

4) Acidentes e doenças: Lesões causadas no cérebro decorrentes de quedas ou 

acidentes podem causa deficiências intelectuais, assim como algumas doenças, 

como sarampo ou meningite pode estar na origem de uma deficiência mental, se 

não forem tomados todos os cuidados de saúde necessários. 

5) Causas sociais: Crianças que são extremamente privadas de carinho, afeição e 

estimulação também podem apresentar casos extremos de deficiência intelectual. 

É importante destacar que não existe cura para a deficiência intelectual, no 

entanto alguns tratamentos podem ajudar a melhorar a qualidade de vida da pessoa 

com deficiência intelectual. 

A Deficiência Intelectual3 não é uma doença, e sim uma limitação. A pessoa 

com Deficiência Intelectual deve receber acompanhamento médico e estímulos, 

através de trabalhos terapêuticos com psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas 

ocupacionais. As limitações podem ser superadas por meio da estimulação 

sistemática do desenvolvimento, adequações em situações pessoais, escolares, 

profissionais e sociais, além de oportunidades de inclusão social. 

Cabe observar que a pessoa que apresenta deficiência intelectual deve ser 

avaliada e acompanhada por uma equipe profissional multidisciplinar capaz de 

assegurar-lhe o suporte psicológico e pedagógico necessário. É importante procurar 

auxílio fonoaudiológico e de médicos, pois outros transtornos ou doenças podem 

estar associados à deficiência intelectual. 

A ausência e a oferta do atendimento educacional para as pessoas com 

deficiência intelectual estão diretamente ligadas ao processo histórico e social que ora 

atendia essas pessoas ora as excluía totalmente das instancias educacionais 

impulsionadas pelos valores e paradigmas das diversas épocas. 

  

  

                                                           
3  Disponível em: 

http://apaebh.org.br/deficiencia-intelectual-principais-caracteristicas-sintomas-e-tratament
o/?gclid=CjwKCAiA9K3gBRA4EiwACEhFe0yQpkPvFOyUbLM5VfviPFdVGVkX1v8NbpyI7
4XMeJxyz1w9ziEdqRoCV90QAvD_BwE 

http://apaebh.org.br/deficiencia-intelectual-principais-caracteristicas-sintomas-e-tratamento/?gclid=CjwKCAiA9K3gBRA4EiwACEhFe0yQpkPvFOyUbLM5VfviPFdVGVkX1v8NbpyI74XMeJxyz1w9ziEdqRoCV90QAvD_BwE
http://apaebh.org.br/deficiencia-intelectual-principais-caracteristicas-sintomas-e-tratamento/?gclid=CjwKCAiA9K3gBRA4EiwACEhFe0yQpkPvFOyUbLM5VfviPFdVGVkX1v8NbpyI74XMeJxyz1w9ziEdqRoCV90QAvD_BwE
http://apaebh.org.br/deficiencia-intelectual-principais-caracteristicas-sintomas-e-tratamento/?gclid=CjwKCAiA9K3gBRA4EiwACEhFe0yQpkPvFOyUbLM5VfviPFdVGVkX1v8NbpyI74XMeJxyz1w9ziEdqRoCV90QAvD_BwE
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2.1 FRAGMENTOS HISTÓRICOS DO ATENDIMENTO AS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL  

 

Há relatos, que desde a antiguidade Clássica na Grécia e em Roma já havia 

uma negação sobre a criança deficiente, onde a maneira de se desfazer dele se dava 

no abandono é beira dos rios e montanhas caracterizando assim as atrocidades e 

extinto de exclusão desses povos. 

Na idade média, na era pré-cristã, ou nos Anos de Inquisição Católica, 

membros da igreja eram incumbidos de matar pessoas que se apresentava com 

qualquer deficiência, alegava-se que essas pessoas eram instrumentos do mal e para 

que não prejudicassem os ‘’puros’’ deveriam ser sacrificados ou até mesmo 

torturados.  

Essa primeira fase apontada, de acordo com Miranda (2003), foi marcada pela 

omissão de atendimento. Os religiosos viam as pessoas com deficiência com olhar 

maldoso, como uma ameaça. Dechichi et al. (2009) esclarecem que, a seguir, 

inicia-se a fase de institucionalização em meados dos séculos XVIII e XIX que se 

orienta na segregação social da pessoa com deficiência e seu isolamento do convívio 

social, sendo o mesmo confinado em instituições específicas.  

Assegura que o período da segregação nasceu com o intuito de oferecer 

tratamento médico e aliviar a sobrecarga familiar e social. (PESSOTTI, 1984).  

Batalha (2009, p. 1067) afirma que “o paradigma da Institucionalização se 

fundamentava na ideia de que a pessoa com deficiência estaria melhor protegida e 

cuidada em ambiente segregado e, por conseguinte, a sociedade estaria protegida 

dela”. 

O paradigma da integração baseou-se na busca pela normalização e o foco de 

toda mudança a ser feita estava voltada para o sujeito, que devia se adaptar à escola. 

Na integração, a negação da questão da diferença fica explicitada e caracterizou-se 

como um modelo educacional segregado, fundamentado justamente com base no 

conceito de normalidade/anormalidade. A segregação previa a separação física entre 

alunos com e sem deficiência no contexto educacional. (RODRIGUES, 2018. p. 28). 

O paradigma de integração carrega um modelo educacional segregacionista, e 

a Educação Especial era expandida num sistema paralelo de ensino, que substituía a 

educação regular. O Brasil passou por todos esses paradigmas e segundo Jannuzzi 

(1999) as primeiras preocupações em relação à educação das pessoas com 
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deficiência, no Brasil, aparecem em manifestações, por exemplo, a Inconfidência 

Mineira (1789), a Conjuração Baiana (1798) e a Revolução Pernambucana (1817), a 

partir daí surgiram poucas instituições. Mas a sociedade passou a se proteger 

juridicamente do adulto deficiente na constituição de 1824, Título II, Artigo 8°. Item 1°: 

privando do direto político o incapacitado físico ou moral. E a partir disso tira o direito 

deles de exercer seus direitos políticos, então por mais que eles estejam ali na 

sociedade eles não vão de fato participar ativamente dela. 

No Brasil o tema Educação Especial veio ser discutido e num mesmo instante 

determinava o atendimento educacional a portadores4 de deficiências em 1961 sob 

oscilação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN nº 4.024/61, 

que apontava os direitos, atendimento e serviço especializado ao ensino regular. 

 Nos anos de 1970 a Educação Especial passou a ser foco, não bastava 

apenas compreender a educação especial, e sim mobilizar maneiras de melhorar as 

ações de atendimento. Em 1973, a criação do Centro Nacional de Educação Especial 

(CENESP) daria expansão ao atendimento para essas pessoas Especiais como 

também iria proporcionar maiores oportunidades de educação, por meio do Decreto 

n.º 72.425.  

De acordo com o artigo 2° desse decreto: 

 
O CENESP atuará de forma a proporcionar oportunidades de 
educação, propondo e implementando estratégias decorrentes dos 
princípios doutrinários e políticos, que orientam a Educação Especial 
no período pré‐escolar, nos ensinos de 1º e 2º graus, superior e 
supletivo, para os deficientes da visão, audição, mentais, físicos, 
educandos com problemas de conduta para os que possuam 
deficiências múltiplas e os superdotados, visando sua participação 
progressiva na comunidade.  

 

No ano de 1981 foi definido pela Organização das Nações Unidas (ONU) como 

o Ano Internacional Portadores de deficiência e fomentou a ideia de educação 

inclusiva não apenas para a deficiência do aluno, mais que deveria integrá‐lo em toda 

a sociedade, para que os mesmos fossem capazes de construir suas histórias em 

sociedade. (JANNNUZZI, 1999). 

                                                           
4 Pessoas com deficiência vêm ponderando que elas não portam deficiência; que a deficiência 

que elas têm não é como coisas que às vezes portamos e às vezes não portamos. (...). O 
termo referido passou a ser pessoa com deficiência. Aprovados após debate mundial, os 
termos “pessoa com deficiência” e “pessoas com deficiência” são utilizados no texto da 
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em fase final de 
elaboração pelo Comitê Especial da ONU. 
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Em 1988 com a criação da Carta Magna, descentraliza‐se o poder, que antes 

era atribuído ao setor privado, e os municípios passaram a exercer deveres no sentido 

de expandir a educação especializada, ou seja, o estado agora passou para si a 

responsabilidade do ensino. Neste contexto cabe lembrar que essas mudanças na 

legislação refletem diretamente na educação especial. 

 

Em 1999, o Decreto nº 3.298 que regulamenta a Lei nº 7.853/89, ao 
dispor sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência, define a educação especial como uma 
modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de ensino, 
enfatizando a atuação complementar da educação especial ao ensino 

regular. (BRASIL, 2008, p. 4).  
 

A partir disso a educação especial deixa de ser apenas da modalidade de 

ensino infantil e passa a atuar em todos os níveis de aprendizagem. Nesse período, 

com as lutas sociais, os avanços sobre uma sociedade discriminatória e sobre o 

estudo de como lidar com essas pessoas veio contribuir para uma política de 

educação inclusiva, criando assim um paralelo entre diversidade, deficiência e ensino 

especializado. O que nos permite entender os paradigmas inicialmente citados, os 

processos e o contexto sócio histórico, que se consolidava na ação escolar ou na 

ausência dela para os EPAEE5, o paradigma da inclusão escolar.  

 

  

                                                           
5 Terminologia utilizada nas diretrizes de 2008 para referir-se aos Estudantes Público Alvo de 

Educação Especial. 
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3 O PARADIGMA DA INCLUSÃO ESCOLAR E A PESSOAS COM DEFICIENCIA 

INTELECTUAL 

 

Evidenciamos o processo da história da educação voltada para as pessoas 

com deficiência onde se insere o paradigma da inclusão escolar dentro do paradigma 

da inclusão social, entendido como: 

 

[...] processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, 
em seus sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades 
especiais e, simultaneamente estas se preparam para assumir 
seus papéis na sociedade. A inclusão social constitui, então, um 
processo bilateral, no qual as pessoas, ainda excluídas, e a 
sociedade, buscam, em parceria, equacionar problemas, decidir 
sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades para 
todos (SASSAKI, 1997, p. 41). 

 

O conceito apresentado por Sassaki (1997) nos permite inferir que as 

prioridades sobre a educação dessas pessoas se deram através de ações lentas, e 

ainda hoje a sociedade, as escolas, as universidades estão se adequando ao convívio 

e ao reconhecimento que mesmo na diferença à pessoa tem os direitos assegurados 

embora não usufruídos por todas. 

Desse modo, a democracia e o multiculturalismo se ajustam a uma política de 

equidade no quis diz respeito ao conviver, valorizar e o reconhecer o “diferente”; é a 

aceitação das ideias na qual cada indivíduo tem seu próprio modo de interpretar o 

mundo e de se expressar. 

Neste sentido cabe compreender a inclusão como a resistência contra a 

exclusão social. Segundo Mendes inclusão é, sobretudo um: 

 
[...] movimento de resistência contra a exclusão social, que 
historicamente vem afetando grupos minoritários, caracterizado por 
movimentos sociais que visam à conquista do exercício do direito ao 
acesso a recursos e serviços da sociedade (MENDES, 2002, p. 61). 

 

Compreender a inclusão é dimensionar a perspectiva de uma educação para 

todos, e adaptar ou adequar o currículo às peculiaridades dos EPAEE e de outros que 

necessitem destes ajustes metodológicos na estrutura curricular para avançar na 

aprendizagem.  

No caso das pessoas com deficiência intelectual a questão de adaptação 

curricular se revela bem diferente das demais pois,  
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A pessoa com deficiência intelectual, diferentemente daquelas que 
apresentam outras deficiências como a física, visual ou auditiva, não 
solicita adaptações no que concerne a instrumentos ou equipamentos, 
bem como adaptações do espaço físico. No entanto, solicita 
mudanças bem mais radicais, para que possam se incluir participar 
efetivamente, e o mais importante, conseguir avanços no âmbito da 
aprendizagem e do desenvolvimento: são as mudanças de visão de 
mundo, de revisão de valores, de aceitação das diferenças, de 
práticas de ensino. Essas, certamente, são adaptações bem mais 
difíceis, pois dependem efetivamente de cada um dos envolvidos. 
(DANTAS, 2003, p. 5) 

 

Sendo assim, é necessário conhecer essas pessoas e entende-las na 

perspectiva da diversidade humana, contrapondo aos conceitos de normalidade como 

forma de sobrepor aos que se mostram diferentes na sua forma de ser e experimenta 

o mundo e suas relações. 

 Glat (1995) observa que a deficiência é uma categoria socialmente construída 

que se torna incapacitante e restritiva não apenas pelas inerentes limitações 

orgânicas, mas, sobretudo, pelas consequências psicossociais, especialmente o 

relacionamento que se estabelece entre os deficientes e os demais. 

Dentro dessa perspectiva conceitual compreender a diversidade como uma 

norma humana é importante para uma sociedade cada vez mais inclusiva. 

 

A diversidade é uma norma humana: seres humanos são diversos em 
suas experiências culturais, são únicos em suas personalidades e são 
também diversos em suas formas de perceber o mundo. Seres 
humanos apresentam, ainda, diversidade biológica. Algumas dessa 
diversidade provocam impedimentos de natureza destina no processo 
de desenvolvimentos das pessoas (os comumente chamados de 
“portadores de necessidade especiais”). (LIMA, 2006, p. 17). 

 

O entendimento de diversidade humana é o primeiro passo positivo ao 

entendimento da inclusão, uma vez que esse é um processo social, humano é 

singular de cada indivíduo. Por mais que se tenha uma visão crítica a respeito da 

diferença, o processo de conscientização não se trata apenas de ampliar os saberes, 

acerca dessas questões, mas possibilitar a inclusão escolar como forma de acesso 

aos saberem escolares e sociais, de maneira a ampliar participação das próprias 

pessoas com deficiência vida social. 

Sem dúvida que a deficiência intelectual não é uma diferença qualquer, que 

possa ser incorporada sem a compreensão adequada de suas múltiplas 
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determinações, porém, não se pode admitir que seja apreendida numa concepção 

biologizante, individualista e, portanto, desumanizadora, pois subtrai destas pessoas 

aquilo que se tem de mais precioso: a dimensão humana. (OLIVEIRA, 2015, p. 27) 

Neste contexto a vida social, as experiências de convivência no espaço da 

escolar e todos os benefícios que este espaço possa trazer á pessoa com deficiência 

precisam estar também, dispostos e organizados para assegurar a escolarização 

dela, mas para tanto é preciso compreender que,  

 
“a condição de deficiência intelectual não pode nunca predeterminar 
qual será o limite de desenvolvimento do indivíduo”, ou seja, a questão 
não é a deficiência em si – embora não possamos desconsiderá-la –, 
mas as condições concretas que estão disponíveis para o pleno 
desenvolvimento humano, inclusive e, em especial, para aqueles com 
deficiência intelectual. (OLIVEIRA, 2009, p. 73).  

 

Ainda há que repensar sobre o entendimento e a concepção que a sociedade 

tem sobre os processos do desenvolvimento das pessoas com deficiência intelectual, 

ou seja, desconstruir a ideia de que eles não aprendem é necessário para investir em 

seus processos de ensino, 

  

[...] as pessoas com deficiência mental desenvolvem-se enquanto 
sujeitos humanos, pelos mesmos processos que são constitutivos do 
desenvolvimento de qualquer outra pessoa [...] e, portanto [...] todos 
os processos de educação de uma pessoa regem-se pelos mesmos 
princípios, inclusive os desenvolvidos com os alunos que têm déficit 
intelectual. (FERREIRA, 2002, p. 101). 

 

Não se trata de negar a deficiência intelectual, mas de repensar o papel 

relevante que tem a cultura para o desenvolvimento deles, e neste sentido escola é o 

espaço constitutivo da promoção do saber e da cultura humana. 

 

É preciso considerar o plano social - o ambiente concreto e material de 
vida -, no qual se podem criar as possibilidades de enfrentamento das 
marcas biológicas, que é, justamente, onde devemos centrar a 
atenção: como podemos criar possibilidades de desenvolvimento para 
estas pessoas e apreender suas dificuldades olhando além dos 
fatores inerentes à condição biológica, como, também, aqueles 
provenientes das limitações do contexto social e histórico. (OLIVEIRA, 
2015, p. 29) 

 
Portanto, confrontar os conceitos, romper paradigmas são ações que envolvem 

uma discussão da sociedade sobre seus dilemas, bem como sobre o processo de 
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aceitação, neste caso específico a inclusão das pessoas com deficiência intelectual 

nas redes de ensino com vistas a escolarização ainda é paradigma em construção. 

Sobre os paradigmas em si mesmos cabe lembrar que: 

 

Conforme pensavam os gregos, os paradigmas podem ser definidos 
como modelos, exemplos abstratos que se materializam de modo 
imperfeito no mundo concreto. Podem também ser entendidos, 
segundo uma concepção moderna, como um conjunto de regras, 
normas, crenças, valores, princípios que são partilhados por um grupo 
em um dado momento histórico e que norteiam o nosso 
comportamento, até entrarem em crise, porque não nos satisfazem 
mais, não dão mais conta dos problemas que temos de solucionar. 
(MANTOAN, 2003, p. 11). 

 

O que se nota é que a sociedade avança rumo ao mundo cada vez mais digital 

e autônomo, onde cada pessoa pode, entre outros desafios, ser capa de conduzir, por 

meio das tecnologias, outras formas de aprendizagem. Porém essa tecnologia em 

favor dos processos de ensino e aprendizagem ainda não é de domínio de todos os 

professores, em especial para os docentes da era da educação especial numa 

perspectiva inclusiva. 

Assim, estamos diante de uma sociedade tecnológica e digital, que embora 

tenha se esforçado no sentido de promover a inclusão escolar dos estudantes com 

deficiência intelectual ainda encontra dificuldades em utilizar as tecnologias em prol 

dos processos dos processos de ensino e de aprendizagem dos saberes escolares 

para estes, ou seja o que temos, até então na escola, precisa ser redimensionado pois 

não atende ou satisfaz as necessidades dessas pessoas, já que muitas delas, não 

aprendem pelo modelo educacional vigente.  

Neste contexto, é preciso avançar e, portanto, insere-se aqui, as discussões 

em torno das tecnologias assistivas voltadas para essa finalidade, e que podem 

contribuir significativamente para o processo de escolarização da pessoa com 

deficiência intelectual. Assim o capitulo que segue se propõe a discutir as questões 

pertinentes às tecnologias assistivas e apresentar um conjunto identificado de 

recursos de tecnologias que podem ser usados pelos professores junto estudantes 

com deficiência intelectual. 
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3.1 AS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS 

 

A Tecnologia Assistiva é definida pelo Comitê de Ajudas Técnicas no âmbito da 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos 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. (BRASIL, 2007, p. 9). 

 

Na área educacional, os recursos digitais e a Internet trazem um potencial 

significativo para estudantes público alvo da Educação Especial na perspectiva da 

educação inclusiva, pois podem eliminar barreiras permitindo superar os limites da 

sala de aula e fora dela. 

As inserções das tecnologias nas escolas públicas brasileiras aconteceram em 

um momento de levar melhorias na qualidade de ensino para as escolas, a fim de 

garantir aos alunos o acesso ao conhecimento de uma tecnologia já utilizada por 

muitos outros segmentos, e em outras áreas do conhecimento. Portanto, a informática 

na educação vem justamente para ser mais uma ferramenta aliada à prática 

pedagógica. 

Diante disso, incluir o indivíduo digital e socialmente requer ações que lhe 

ofereçam condições de autonomia e habilidade cognitiva para compreender e atuar 

de forma informacional. Para que a instituição escolar se transforme e incorpore as 

tecnologias de comunicação e informação, torna-se indispensável o repensar sobre 

os métodos de ensino-aprendizagem que permeiam as instituições, ou seja, sobre o 

uso das tecnologias: 

 

[...] cabe à escola incorporar em seu trabalho, apoiado na oralidade e 
na escrita, outras formas de aprender (apoiadas na visão, na audição, 
na simulação, na criação) possíveis com uma tecnologia cada vez 
mais avançada. Mais do que resistir, é preciso desvendá-la e, 
conscientemente, fazer uso dela. (KAMPFF, 2012, p. 15). 

 

Para Silva (2014, p. 105) “o computador tem se revelado um recurso didático 

valioso que possibilita trabalhar sons, cores, figuras e imagens, sendo, portanto, 

bem-vindo no ambiente escolar”. Neste sentido, a chamada inclusão digital pode 
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significar um elo entre professor e estudante, facilitando o processo de 

desenvolvimento do educando. Valente (1991, p. 47) falando da informática na 

Educação Especial defende que problemas complexos demandam soluções mais 

arrojadas e, por isso, para o professor que trabalha com a clientela, é imprescindível 

uma boa formação e a utilização de tecnologias enfatizando a utilidade do computador 

particularmente no que se refere ao desenvolvimento cognitivo e emocional dos 

alunos.  

Na educação, a Inclusão Digital consiste na utilização dos recursos 

tecnológicos, propiciados pela informática, como mais um instrumento que auxilia no 

processo educacional e possibilita uma maior autonomia no fazer pedagógico e na 

troca de experiências entre professor e estudantes e também pode melhorar o 

desempenho escolar. 

Para Fonseca (2005, p.11) comunicação se torna mais ágil entre os indivíduos, 

independentemente da localização geográfica, e a partir desta possibilidade, 

percebe-se a tendência das pessoas de se reunirem em grupos sociais visando o 

compartilhamento de informações. 

Para as pessoas com deficiência intelectual as tecnologias assistivas podem 

apontar avanços sobretudo na etapa de escolarização já que há recursos voltados 

para o desenvolvimento e estímulo de atividades ligadas a cognição, por meio digital e 

outros. 

Por mais que se fale sobre a inclusão digital, no meio escolar o uso dela não é 

comum. É necessário promover debates sobre os conceitos versam sobre as 

mudanças de paradigmas, resultando em alterações na prática educativa e no âmbito 

da comunidade escolar, que na maior parte, não aparenta estar preparada para 

utilizar com os estudantes, já que a inclusão digital que não está tão ativa no processo 

de ensino no ambiente escolar, por mais que o acesso à internet seja disponível e 

ajude na comunicação. 

Sobre a inclusão digital Brunner (2004, p. 20) destaca que "desde o século VI 

até agora, a sala de aula, com tudo o que significa em termos de organização dos 

processos de ensino e aprendizagem, se estabelecerá como a tecnologia 

predominante na educação".  

A tecnologia é um meio de comunicação que contribui na aprendizagem, mas 

para isso cabe enfatizar que a inclusão digital nas instituições educacionais "está 
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muito longe do mero ato de comprar computadores, embalá-los e enviá-los às 

escolas", lembra Braslavsky (2004). 

Por mais que possua equipamentos tecnológicos, é fundamental que tenha um 

trabalho pedagógico, formação educacional e técnica, com o objetivo de não apenas 

preparar as pessoas para a utilização dos computadores, mas para colocar esse meio 

de comunicação como forma de possibilitar a quem precisa atuar na sociedade.  

Afim de que a instituição escolar faça as alterações e utilize as tecnologias de 

comunicação e informação, é importante repensar em relação aos métodos de 

ensino-aprendizagem que permeiam as instituições, sobre o uso das tecnologias: 

 

[...] cabe à escola incorporar em seu trabalho, apoiado na oralidade e 
na escrita, outras formas de aprender (apoiadas na visão, na audição, 
na simulação, na criação) possíveis com uma tecnologia cada vez 
mais avançada. Mais do que resistir, é preciso desvendá-la e, 
conscientemente, fazer uso dela. (KAMPFF, 2012, p. 15). 

 

A utilização adequada das tecnologias deve ser vista como um instrumento de 

mudança da ação educativa em benéfico dos estudantes, pois deve ser capaz de 

reunir novas possibilidades educacionais, novos projetos, estratégias e ações 

educativas que atenda todos os alunos, para que a escola integre os princípios 

educacionais da era da inclusão escolar.  

Sampaio (1999) reforça que esses recursos tecnológicos, apesar de sua 

importância e visibilidade, não constituem a característica mais significativa da 

transformação no ensino e sim o repensar da sua função como prioridade na 

educação, ou seja o professor e o estudante continuam sendo os protagonistas do 

processo de ensino. 

O uso das tecnologias digitais em ambientes escolares que atendem EPAEE 

pode ser vista como um novo caminho para o acesso e permanência desses alunos 

na escola e na igualdade de oportunidades, porém, ainda é um grande desafio. 

É um grande desafio trabalhar com o computador como um recurso didático, 

para os EPAEE por causa de suas necessidades; a escola precisa cercar-se de 

utilizar estratégias e recursos diferenciados para o processo de ensino-aprendizagem 

possa acontecer na sala comum, e deve ter o atendimento educacional especializado, 

que deve ser feito na sala de recursos da escola em que esteja matriculado. 

Para os professores é necessário a implementação da formação continuada, e 

também para os gestores envolvidos com o uso de tecnologias de informação e 
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comunicação nos projetos pedagógicos, de maneira para utilizar os conhecimentos 

das TIC e as tecnologias assistivas em benefício para os EPAEE. 

Incentivar a inclusão escolar a partir da inclusão digital ainda é uma 

possibilidade que pode ser bastante percorrida e impulsionada por pesquisas, das 

quais, os efeitos trazem melhorias significativas para o processo de aprendizagem e 

desenvolve a inclusão de EPAEE. 

Moran (2007) aponta o uso da tecnologia como recurso pedagógico. Para o 

autor o computador no contexto educativo nos permite pesquisar, simular situações, 

testar conhecimentos específicos, descobrir novos conceitos, lugares e ideias.  

As tecnologias digitais podem ser aplicadas na educação, não apenas como 

um componente curricular ou como técnica de ensino, mas como já se apontava 

décadas atrás de modo que:  

 

[...] um suporte ao professor, como um instrumento a mais em sua sala 

de aula, na qual o professor possa utilizar esses recursos colocados à 

sua disposição, contribuindo assim para aumentar a participação dos 

estudantes e a interação entre eles, despertando habilidades, 

competências atitudes e valores, motivando o dialogo enfim, 

promovendo a construção do conhecimento (BORGES NETO, 1991, 

p. 136). 

 

Neste âmbito, educar implica na capacitação das pessoas para uma sociedade 

cada vez mais tecnológica, e isso também se aplica aos EPAEE devido às suas 

necessidades, que para o ensino aprendizagem deles requer estratégias e recursos 

diferenciados. 

Como exemplo podemos destacar a fala de Fagundes (2004), apontando para 

o fato de que se o computador for usado de maneira eficiente poderá servir como 

ferramenta no desenvolvimento de aprendizagem, porque estimula a comunicação 

escrita, a dedução lógica e indutiva, da liberdade para a criação, estimula o uso dos 

órgãos dos sentidos (visão e audição), em que possibilita oportunidades de termos 

informações e transformar essas informações em conhecimento. 

Importante pensar que aprendizagem de EPAEE não está mais restrita a 

escolas especiais ela deve ser compartilhada escolas comuns e nos lares, trazendo 

grandes desafios aos professores e pais, que precisam compreender a transformação 

do mundo pela utilização das tecnologias, a fim de tê-las como uma ferramenta 

pedagógica. 
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Considerando as demandas postas pelo paradigma da educação especial na 

perspectiva inclusiva mais do que nunca o professor precisa avançar no uso das 

tecnologias sobretudo aquelas que foram pensadas para atender as demandas de 

EPAEE.  

Sampaio (1999), lembra que o professor deve fazer uma reflexão sobre sua 

prática, no intuito de ver a formação contínua como uma necessidade fundamental no 

ensino, e acima de tudo, fazer sempre um planejamento para atender suas 

expectativas. Pois o professor precisa ter a capacidade de adotar as diversas 

tecnologias, além de distinguir como e quando devam ser utilizadas no processo 

educativo. 

Há que lembrar que, com o mesmo valor que as tecnologias digitais insere-se 

as múltiplas possibilidades quanto às tecnologias assistivas que não demandam do 

uso de computadores e outros recursos digitais. Trata-se dos recursos oriundos de 

adaptações e criação de material alternativo que devem ser evidenciadas no contexto 

escolar. 

Neste sentido essa pesquisa tem especial contribuição à educação e sobretudo 

aos professores que estão atuando no contexto escolar pois reúne um conjunto de 

materiais oriundos dos conceitos de tecnologias assistivas e da Comunicação 

Aumentativa Alternativa organizados de maneira sistemática para facilitar a consulta 

dos professores sobre os tipos de recursos existentes indicados para utilizar com seu 

Público Alvo da Educação Especial. Sendo assim esta é a finalidade deste estudo 

levantar materiais e recursos didáticos considerados ou elaborados a partir das 

tecnologias assistivas. 

No Brasil, o Comitê de Ajudas Técnicas (CAT), instituído pela Portaria n. 142, 

de 16 de novembro de 2006 propõe o seguinte conceito para a tecnologia assistiva: 

"Tecnologia Assistiva é 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" (ATA VII - Comitê de 

Ajudas Técnicas (CAT) - Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência (CORDE) - Secretaria Especial dos Direitos Humanos - 

Presidência da República). 
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Mas a história do uso das tecnologias aplicadas à educação é longa e pode ser 

contada a partir da criação dos Centros pilotos como EDUCON e deus diferenciados 

perfis, cada um vinculado às condições das Universidades para sediar esses centros 

e apenas 5 delas apresentaram as condições para tal. São elas: 

a) Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) EDUCOM - UFMG que 

desevolveu quatro linhas de pesquisa: informatização de escola, 

desenvolvimento e avaliação de Programas Educativos pelo Computador 

(PEC’s), capacitação de recursos humanos e utilização da informática na 

educação especial. 

b) Universidade Federal do Pernambuco (UFPE) que sediou o Educom-UFPE e 

que se voltou para a formação de recursos humanos, informática na 

educação especial e atividades de educação musical com uso de 

computadores. 

c) Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) que sediou o Educom- 

UFRGS e trabalhou a forma como o computador pode contribuir no processo 

de aprendizagem. Além disso, pesquisa a utilização desse recurso 

tecnológico na educação de crianças com necessidades educacionais 

especiais. 

d) Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) EDUCON – UNICAMPI 

voltou as pesquisas sobre a utilização do computador na educação 

e)  Universidade Federal do Rio de Janeiro que adotou como linha de pesquisa: 

tecnologia de software educacional, investigação sobre os efeitos sociais do 

uso do computador na educação. 

Esses centros pilotos foram criados para desenvolvimento de pesquisa sobre 

informática e educação direcionada para o 2° grau, com o objetivo de formar de 

recursos humanos, e produzir softwares educativos, bem como trabalhar com a 

educação especial. A finalidade era preservar os valores sócio-culturais na produção 

desses softwares e garantir a interdisciplinaridade nas demais áreas do saber.  

 Em Rondônia, ações significativas foram desenvolvidas pelo ProInfo, como a 

instalação de Núcleos de Tecnologia Educacional (NTEs) e de laboratórios de 

informática nas escolas contempladas pelo programa, capacitação de professores 

multiplicadores para atuarem nos NTEs, capacitação de professores em informática 

na educação, conexão na internet de escolas e de todos os NTEs. 
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 O programa trabalha de acordo com estratégias nas áreas de infraestrutura das 

escolas, de instalação, na mobilização dos diretores e comunidade, na capacitação de 

professores, técnicos de suporte e alunos técnicos e principalmente na utilização dos 

equipamentos como ferramenta pedagógica.  

 Nesse ínterim, muitos autores têm estudado profundamente o assunto 

informática na educação, para que possa de alguma maneira contribuir com os 

professores em suas atuações metodológicas. E compreender de onde veio e como 

veio parar na educação brasileira esta ferramenta, e de que maneira a informática 

pode auxiliá-los em seus trabalhos educacionais. 

 

3.2 O SOFTWARE LOGO NA EDUCAÇÃO 

  

No Brasil a informática começa por se utilizar o software logo, um software de 

programação, por consistir em opção tecnológica do momento e ser uma ferramenta 

de raciocínio, a qual desenvolve uma progressão geométrica. Porém, somente nos 

meados dos anos 80, é que esse software finalmente começa a ser introduzido nas 

escolas, através de projetos governamentais (MORAES, 2000). 

 A linguagem Logo, passa a ser destacada como tarefa educativa e escolar. 

Constituindo-se na mais estruturada e abrangente visão e prática de um instrumental 

informático aplicado à educação, desenvolvida no Massachusetts Institute Of 

Technology (MIT) pelo Matemático Seymour Papert, discípulo de Jean Piaget e 

inspirado em teorias da psicologia genético-evolutiva.  

 Essa linguagem logo, vai desenvolver um trabalho que permitirá à criança 

programar o computador criativamente e espontaneamente, quase sem instruções. O 

aprendiz interage com um ambiente gráfico, em que esta interação dar-se a partir da 

comunicação virtual com o cursor, o qual é representado na tela, por uma tartaruga, 

que atende a certos comandos como ir para frente, ou para traz, virar à esquerda ou 

para a direita.  

 Esse desenho que anteriormente havia sido programado, se não coincidir com 

o planejado, o usuário reformulará sua hipótese e novamente testá-lo-á quantas 

vezes for preciso. Ou seja, a criança descreve o que pretende realizar, a tartaruga 

excuta o que ela descreveu, e em seguida a criança realiza uma reflexão do que foi 

realizado com o previsto. No fim da tarefa, a criança depura se for preciso, e o erro é 
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visto como um fator de aprendizagem, em que a criança tentará buscar soluções para 

o problema. 

 Essa revolução provocada pela informática, diz Papert, impõe ao educador 

uma revolução pedagógica, conforme Moraes (2000), e para Perrenoud (2000) uma 

revolução positiva, no sentido de que torna tais instrumentos acessíveis a crianças 

muito pequenas. 

Dessa maneira, quando as crianças interagirem com o computador, poderão 

também, comandar suas ações e receberem as respostas imediatas, construindo 

assim seu próprio conhecimento. O que não significa que elas sejam elaboradas a 

partir do nada. Ao contrário, a criança elabora suas estruturas de pensamento 

manipulando os materiais que encontra em seu ambiente. Pois o computador é uma 

máquina onde são inseridos programas e informações – também chamados de 

dados, que depois de manipulados pelo indivíduo, retornarão em forma de 

informações. 

O professor como principal motivador do trabalho, estimulará o aluno a buscar 

mais, e, principalmente questionando, e criando possibilidades do pensar sobre o que 

está fazendo, tendo consciência de suas ações. Devendo acompanhar o raciocínio do 

aluno, sem corrigir de imediato suas ações, para promover o crescimento deste, de 

modo a auxiliá-lo a encontrar seus erros e corrigi-los por si só. Discutindo com o aluno, 

e mostrando o direcionamento das soluções, sem, no entanto, concluir por ele. 

 

3.3 A INFORMÁTICA E RECURSOS TECNOLÓGICOS ALIADOS À EDUCAÇÃO 

  

A informática, com ressalvas, pode ser grande aliada na ampliação das 

potencialidades dos indivíduos, democratizando o acesso às informações e abrindo 

novas janelas para o futuro, se bem aplicada às reais e atuais necessidades dos 

alunos, conforme Sampaio (1999). 

Esses recursos tecnológicos, apesar de sua importância e visibilidade, não 

constituem a característica mais significativa da transformação no ensino e sim o 

repensar da sua função como prioridade na educação. É o que comenta Freire (1985, 

2000), quando enfatiza a necessidade de ler as mensagens tecnológicas quais textos 

manuscritos, impressos e eletrônicos que se entrecruzam, pois dialogam, 

complementam-se. A leitura do mundo acontece antes da leitura do texto, e a leitura 
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do hipertexto (reconstrução da consciência e do sujeito sob o controle do leitor) é 

precedida por essas outras: a do mundo e a do texto.  

 Essa compreensão de que todos nós lemos o mundo à nossa volta, é para 

vislumbrarmos o que somos e onde estamos. Ler para compreender, ou para começar 

a compreender, leva ao entendimento de um acompanhamento de evolução 

tecnológica, que os menos favorecidos não têm acesso, deixando-os fora do mercado 

de trabalho. 

 Nesse sentido, Zabala (1998, 2002) afirma que a aplicação dos métodos 

globalizados pode contribuir para estimular no aluno o desenvolvimento do 

pensamento complexo. Ou seja, de um pensamento que lhe permita utilizar os novos 

recursos tecnológicos em prol da aprendizagem, assim o professor sente a 

necessidade de rever suas práticas pedagógicas de modo criativo. 

 

3.4 A INFORMÁTICA: UM SUPORTE PARA O PROFESSOR 

  

Por meio da informática, os alunos adquirem informações sobre os mais 

diversos assuntos, ajudando assim, nas tarefas escolares. Essa ferramenta permite 

uma nova tarefa para o professor - a de fazer acompanhamento e a observação dos 

alunos em várias situações como acontece na linguagem multimídia, em que o 

professor pode ver qual a parte do software funciona melhor com o aluno. O que 

facilita um levantamento de dados, permitindo estabelecer intercomunicação entre 

professor e aluno, através da máquina. 

Reforçado por Coll (1999), quando fala da importância da aquisição de 

estratégias cognitivas de exploração e da descoberta, mostrando que, quanto maior a 

descoberta maior será a riqueza no processo ensino aprendizagem por parte do 

aluno, tendo como mediador do conteúdo o professor. Assim, a Informática assume 

um papel de destaque como ferramenta pedagógica, instrumentalizando o educador 

no processo ensino aprendizagem. De tal modo que o professor precisa se inteirar 

das novidades de mercado, como por exemplos, ter conhecimento das classificações 

dos softwares, em que poderia estar utilizando em sua prática pedagógica.  
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4 MÉTODO 

 

A tecnologia assistivas no contexto da educação especial na perspectiva 

inclusiva é vista como eixos teórico e metodológico potencializador da construção de 

recursos pedagógicos importantes ao desenvolvimento e a autonomia dos EPAEE.  

Essas tecnologias podem ser de grande valia ao professor se ele tiver acesso e 

se de fato compreender que boa parte dessas tecnologias assistivas podem ser 

adaptadas e serem resultantes de criação de materiais, visando melhorar a qualidade 

de vida dos educandos da Educação Especial, uma vez que é função da escola 

possibilitar condições favoráveis para que o aluno possa se desenvolver e realizar as 

atividades acadêmicas, bem como as atividades de vida diária de forma mais 

independente. 

No entanto nem todos os professores conhecem essas tecnologias assistivas e 

tão pouco sabem como fazer as adequações e criar esses materiais e por vezes 

dizem que são materiais de alto custo.  

Nesse sentido essa pesquisa buscou responder ao seguinte problema: os sites 

especializados destinados a divulgar e subsidiar pessoas que tenham interesses na 

promoção da inclusão de pessoas com deficiência por meio da prestação de serviços 

nas áreas da Educação e da Tecnologia Assistiva tem apresentado materiais que 

podem ser facilmente utilizados pelo professor na sala de aula? 

Assim, nesta pesquisa, de natureza bibliográfico via web se propôs como 

objetivo geral fazer um levantamento de recursos oriundos das tecnologias assistivas 

destinadas ao desenvolvimento de pessoas com deficiência intelectual 

disponibilizados em sites destinados a divulgar e subsidiar pessoas que tenham 

interesses na promoção da inclusão de pessoas com deficiência por meio da 

prestação de serviços nas áreas da Educação e da Tecnologia Assistiva. 

A pesquisa teve como objetivos específicos identificar e mapear os recursos de 

tecnologia assistiva destinados ao desenvolvimento de pessoas com deficiência 

intelectual, disponibilizados em sites especializados, de maneira que o professor da 

educação básica, de posse desses resultados, consiga não apenas conhecê-lo, mas 

também saber onde encontrá-los e como usá-los na prática docente, portanto ao final 

deste trabalho de conclusão de curso o material escrito será encaminhado (via e-mail) 

á escolas públicas de Porto Velho. 
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Segundo Couper e Miller (2008) a coleta de dados via web está proliferando em 

uma medida quase incompreensível. A internet democratizou de verdade o processo 

de condução de um levantamento. 

O site de busca utilizado para acessar os dados foi google.com e a partir dele 

foram utilizados os descritores: 

1) Tecnologias assistivas  

2) Recursos de tecnologias assistivas para escolarização de pessoas com 

deficiência intelectual 

3) Tecnologias assistivas digitais 

4) Recursos de tecnologias da comunicação Aumentativa Alternativa para 

pessoas com deficiência intelectual. 

A seleção dos recursos de tecnologias assistivas foi realizada considerando 

como critério de escolha, aqueles que continham conteúdo do 1 ao 3 ano do ensino 

fundamental, independente das áreas de conhecimento.  

 Os dados apresentados foram categorizados em: 

1) Categoria 1: Recursos digitais  

2) Categoria 2: Recursos oriundos das adaptações e criação de material 

alternativo. 

É importante destacar que diante de toda evolução histórica da informática, dos 

computadores até a chegada das tecnologias assistivas e seus recursos pedagógicos 

que tornaram-se fundamentais aos estudantes com deficiência intelectual ainda há 

outra longa estrada a percorrer, que é fazer com professores utilizem esses recursos 

no contexto da sala de aula inclusiva.  

Neste sentido os dados apresentados a seguir podem contribuir para que 

professores descubram novas possibilidades de ensino em meio a tantos recursos 

oriundos das tecnologias assistivas na educação da pessoa com deficiência 

intelectual. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados foram então organizados em duas categorias, criadas a partir 

tipologia dos recursos oriundos dos da Tecnologia Assistiva identificados durante a 

coleta de dados via WEB. São elas: 

• Categoria 1: Recursos digitais; 

• Categoria 2: Recursos oriundos das adaptações e criação de material 

alternativo. 

Os recursos constituem-se de materiais didáticos coletados em sites 

considerados seguros e de extrema relevância pessoas da área educacional ou de 

outras áreas afins que tenham interesses nos processos de ensino e de 

aprendizagem de pessoas com deficiência intelectual.  

Foram coletados dados em dois sites considerados sites seguros por 

vincularem ao Ministério da Educação e também de grupos de pesquisa de 

Universidades com trajetória de atuação direta formação de professores e outros 

profissionais voltados para o atendimento educacional e clínico de pessoas 

pertencentes ao Público Alvo da Educação Especial.  

Neste contexto o quadro 1 apresenta os dois sites pesquisados, com o 

endereço digital permitindo que os professores possam recorrer a eles quando 

necessário, bem como, apresenta-se os objetivos.  

 

Quadro 1 – Dados Dos Sites 
Nome do site Site Objetivos 

Portal de ajudas técnicas: 
para educação 
Equipamento e material 
pedagógico especial para 
educação, capacitação e 
recreação da pessoa com 
deficiência física 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arq
uivos/pdf/rec_adaptados.pdf 
 

O Portal tem como objetivo 
apoiar a escola e contribuir 
com o profissional de 
educação, no sentido de 
encontrar soluções para 
sua prática pedagógica. 

Assistiva tecnologia e 
educação 

http://www.assistiva.com.br/ca.ht
ml 
 
 

Com o objetivo de ampliar 
ainda mais o repertório 
comunicativo que envolve 
habilidades de expressão e 
compreensão 

 

Os sites são de extrema importância no processo de informação, o intuito de 

oferecer conhecimentos, para que possa ser feita uma formação e realizar pesquisas 

úteis para as pessoas que estão envolvidas com pessoas com deficiências. 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/rec_adaptados.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/rec_adaptados.pdf
http://www.assistiva.com.br/ca.html
http://www.assistiva.com.br/ca.html
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O site 1 é destinado ao público vinculado as ações educacionais o site tem se 

constituído num instrumento aliado ao desenvolvimento dos EPAEE e por isso pode 

ser entendido como forte aliado na consolidação da acessibilidade pedagógica tão 

importante para a inclusão educacional desses estudantes. 

Segundo Sassaki (1999, p. 41) A inclusão social, portanto, é um processo que 

contribui para a construção de um novo tipo de sociedade através de transformações, 

pequenas e grandes, nos ambientes físicos, espaços internos e externos, 

equipamentos, aparelhos, utensílios mobiliário e meios de transportes e na 

mentalidade de todas as pessoas, portanto também da própria pessoa com 

necessidades especiais.  

O site 2 está destinado ao público vinculado as ações educacionais os sites 

têm se constituído como instrumentos aliados ao desenvolvimento e escolarização 

dos EPAEE e por isso podem ser entendidos como fortes aliados na consolidação das 

diferentes formas de acessibilidade tão importantes para a inclusão educacional e 

social dessas pessoas.  

Segundo Sassaki (2002) são sete as formas de acessibilidade:  

a) Atitudinal: relaciona-se ao entendimento do outro, sem discriminação e 

preconceitos. O interesse em implementar ações e projetos relacionados à 

acessibilidade e em sua extensão e a valorização dos recursos para efetivar 

ações nesta direção, ações que significativas a acessibilidade por parte dos 

envolvidos no processo educacional. 

b) Arquitetônica ou física: está presente na forma como os profissionais 

educacionais se organizam para retirar as barreiras ambientais, físicas. 

Neste caso, as instituições de Educação Superior devem conter rampas, 

banheiros adaptados, elevadores adaptados, piso tátil, entre outros. 

c) Metodológica ou pedagógica: ausência de barreiras nas metodologias e 

técnicas de estudo. Refere-se diretamente à atuação docente: a forma 

como os professores de aprendizagem utilizada, avaliação e inclusão 

educacional determinará ou não, a remoção das barreiras pedagógicas.  

d) Programática: eliminação de barreiras presentes nas políticas públicas (leis, 

decretos, portarias, normas, regulamentos, entre outras). A informação 

sobre os direitos assegurados será determinante para o acesso e o 

desenvolvimento dos EPAEE nos cursos superiores. 
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e) Instrumental: remete a superação das barreiras nos instrumentos, utensílios 

e ferramentas de estudo (escolar), trabalho (profissional), lazer e recreação 

(comunitária, turística, esportiva) e implica na qualidade do processo de 

inclusão plena do estudante na Educação Superior. 

f) Comunicacional: é a acessibilidade que indica a eliminação de barreiras na 

comunicação interpessoal, escrita e virtual. 

g) Digital: eliminação de barreiras na disponibilidade de comunicação, de 

acesso físico, de equipamentos e programas adequados, de conteúdo e 

apresentação da informação em formatos alternativos.  

Nesse contexto esses sites ao disponibilizar os recursos das tecnologias 

assistivas promovem um movimento rumo a consolidação das condições para que 

essas pessoas sejam atendidas em suas especificidades, mas para isso é preciso que 

os profissionais, famílias e outros tenham acesso.  

Os sites são importantes fatores que ajudam na obtenção do conhecimento e 

construção do mesmo, pois ali encontra-se os objetivos dos recursos e a finalidade 

dos materiais, dessa forma podem ser utilizados tanto pelo escola ou pela própria 

família dos APAEE, pois, tem instruções de como se utiliza, contribuindo assim  com  

a prática pedagógica. 

 

5.1 CATEGORIA 1: OS RECURSOS DIGITAIS E SUAS SUBCATEGORIAS  

 

Segundo Moran (2013, p. 31) com as tecnologias atuais, a escola pode 

transforma-se em um conjunto de espaços ricos de aprendizagens significativas, 

presenciais e digitais, que motivem os alunos a aprender ativamente, a pesquisar o 

tempo todo, a serem proativos, a saber tomar iniciativas e interagir. 

Foram selecionados 2 recursos digitais voltados para o desenvolvimento de 

atividades destinadas às pessoas com deficiência intelectual. Estas 2 são destinadas 

às atividades relacionados ao ensino e aprendizagem em áreas específicas do 

conhecimento e, portanto, constituíram-se como subcategorias denominada: 

Recursos digitais para desenvolvimento de atividades voltadas para linguagem, 

abaixo apresentados. 

 

5.1.1 Aboard - CAA 
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É um aplicativo digital gratuito encontrada na loja virtual Play Store, ele possui 

um mecanismo de voz, que auxilia a pessoas a falar as palavras que ele possui, no 

aplicativo tem os nomes: frutas, alimentos, animais, objetos, pronomes, ações, lugar, 

roupas. 

 

Figura 1 - Aboard 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Foto da pesquisadora. 

 
Figura 2 - Aboard 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto da pesquisadora. 

 

5.1.2 Boardmaker 

 

O Boardmaker é um programa de computador que foi desenvolvido 

especificamente para criação de pranchas de comunicação alternativa, utilizando os 

Símbolos PCS e várias ferramentas que permitem a construção de recursos de 

comunicação personalizados. Uma característica marcante do programa é sua 

facilidade de uso, propiciada pelas ferramentas intuitivas que dispõe em sua interface 

de trabalho. Com elas pode-se criar e imprimir uma prancha de comunicação 

complexa em poucos minutos. 

Algumas atividades personalizadas com o Boardmaker: 

a) Prancha com símbolos PCS 



39 
 

 

Figura 3 – Prancha de comunicação. 

Fonte: Assistiva tecnologia e educação 

 

b) Atividades escolares personalizadas com o Boardmaker 

 

Figura 4 – Prancha de comunicação personalizada 

 
Fonte: Assistiva tecnologia e educação. 

  

Descrição das imagens: Três 
atividades foram construídas para 
que o usuário da CA possa 
responder questões apontando os 
símbolos gráficos PCS. A primeira 
pede para apontar os animais; a 
segunda para apontar os vegetais e 
a terceira para apontar os minerais. 
Abaixo de cada questão visualiza-se 
uma série de símbolos gráficos com 
imagens representativas dos três 
reinos da natureza. 
 

Descrição: Visualiza-se aqui uma 
prancha de comunicação com 
dezoito símbolos gráficos PCS cujas 
mensagens servirão para escolher 
alimentos e bebidas. Os símbolos 
PCS estão organizados por cores 
nas categorias: Social (oi, podes 
ajudar?, obrigada); Pessoas (eu, 
você, nós); Verbos (quero, comer, 
beber); Substantivos (bolo, sorvete, 
fruta, leite, suco de maçã e suco de 
laranja) e Adjetivos (quente, frio e 
gostoso). 
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c) Utilização de outras imagens digitais nas produções com o Boardmaker 

 

Figura 5 - Prancha com fotos 

 
Fonte: Assistiva tecnologia e educação. 
 

5.2 CATEGORIA 2: RECURSOS ORIUNDOS DAS ADAPTAÇÕES E CRIAÇÃO DE 

MATERIAL ALTERNATIVO 

  

Foram selecionados 13 recursos oriundos de adaptações voltados para o 

desenvolvimento de atividades destinadas às pessoas com deficiência intelectual. 

Destas 4 são destinadas às atividades relacionados ao ensino e aprendizagem da 

matemática, e 9 em áreas específicas do conhecimento de leitura e escrita, portanto, 

constituíram-se como subcategorias para apresentação dos mesmos. Deste modo 

seguem apresentados. 

 

5.2.1 Sub categoria dos Recursos oriundos das adaptações e criação de 

material alternativo 

 

a) Matemática e raciocínio lógico 

 

• Tangram Imantado 

 

Visa desenvolver o raciocínio lógico e a discriminação de formas e cores, 

dentre outras. Confeccionado para aluno com dificuldade de preensão. A colocação 

do imã facilita ao aluno o manuseio e a fixação das peças. Auxilia em dificuldades 

advindas da espasticidade e de movimentos involuntários de membros superiores, 

características comuns em alunos com paralisia cerebral do tipo espástica ou 

atetóide. 

Descrição de imagem: Uma 
prancha de comunicação foi 
construída com fotografias e 
apresenta os símbolos: luva, 
pantufa, calça, cão, melão, 
casaco, telefone e rosa. 
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Figura 6 – Tangram Imantado. 

 
Adaptação: Marilãine Bonaldo e Mônica Gerdullo 
Fonte: Laboratório de Educação Especial “Prof. Ernani Vidon”, Unesp, Marília, SP. 

 

• Jogos dos Numerais 

 

Auxilia a identificação de numerais e de quantidade. Confeccionado para 

alunos que apresentam dificuldade no manuseio de lápis e papel, mas pode ser 

utilizado por qualquer aluno da classe comum ou da educação infantil. O manuseio 

das peças permite a estimulação da preensão e da coordenação motora. 

 

Figura 7 – Jogo dos numerais. 

 
Adaptação: Rosemeire Francisco Tabanez 
Fonte: Laboratório de Educação Especial “Prof. Ernani Vidon”, Unesp, Marília, SP. 
 

• Ábaco de Argolas 

 

Auxilia na compreensão do sistema de unidades, na aquisição da noção de 

cores e permite trabalhar com movimentos de flexão e extensão de membros 

superiores. Foi confeccionado para um aluno com dificuldade de preensão, que, ao 

invés de fazer preensão em pinça, enfiava os dedos dentro das argolas e as colocava 

no suporte de madeira. 

Descrição: O recurso é composto de números 
confeccionados em madeira grossa. Cada numeral 
possui pequenos buracos, onde deverão ser 
encaixados pinos em igual proporção à representação 
do numeral. Por exemplo: para o numeral seis deverão 
ser encaixados seis pinos. 

Descrição: O jogo é utilizado sobre uma placa 
imantada revestida com papel contact. As peças 
possuem imãs na parte posterior e são feitas em 
madeira com espessura de 1,5 cm e pintadas 
com tinta lavável. As peças foram ampliadas 
permitindo a preensão em pinça com dois ou 
mais dedos. 
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Figura 8 – Ábaco de Argola. 

 
Adaptação: Marilãine Bonaldo e Mônica Gerdullo. 
Fonte: Laboratório de Educação Especial “Prof. Ernani Vidon”, Unesp, Marília, SP. 
 

• Separador para Material Dourado 

 

Auxilia na separação do material dourado. Os compartimentos facilitam uma 

melhor visualização das unidades, dezenas e centenas, melhorando a concentração 

do aluno na atividade de matemática. Foi confeccionado para um aluno que entendia 

as operações aritméticas, porém misturava as peças contadas com as não contadas. 

O separador pode ser utilizado em situações que exigem separação de estímulos 

gráficos, visuais e objetos pequenos. 

 

Figura 9 – Separador do material dourado. 

 
Criação: Satiko Shimojo 
Fonte: Laboratório de Educação Especial “Prof. Ernani Vidon”, Unesp, Marília, SP. 
 

Descrição: Construído com argolas de 
papelão, placa de madeira e cabos de 
vassouras. As argolas são pintadas de 
diferentes cores. 

Descrição: O recurso é confeccionado em madeira com 
uma tira de borracha colada na parte inferior, que funciona 
como antiderrapante. Os dois divisores fixos dividem a caixa 
em três compartimentos. Possui um espaço para um divisor 
central móvel, que possibilita uma variação deste exercício 
ao dividir a caixa em seis compartimentos. 
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5.2.2 Sub categoria 2 - dos Recursos oriundos das adaptações e criação de 

material alternativo: Leitura e escrita 

 

a) Livro de Texturas 

 

Trabalha a sensibilidade tátil e sinestésica, a discriminação de cores e texturas. 

A cada página o aluno encontra uma nova história com texto e ilustração. Na 

ilustração, os materiais utilizados permitem ao aluno vivenciar várias sensações 

táteis, o que serve como estímulo para manusear o livro. A história apresentada na 

página da direita é escrita em fonte ampliada. Sabemos que vários alunos com 

deficiência física têm dificuldade em virar as páginas de livros e revistas e, pensando 

nisso, foi adaptado um virador de páginas para atender a essa necessidade. 

 

Figura 10 – Livro de Texturas. 

 
Adaptação: Denise Amoroso de Lima 
Fonte: Laboratório de Educação Especial “Prof. Ernani Vidon”, Unesp, Marília, SP. 
 

b) Caderno de elástico 

 

Proporciona ao aluno, que possui movimentos involuntários, a escrita entre 

pautas, sendo indicado para pessoas com paralisia cerebral do tipo atetóide. As linhas 

feitas com elástico auxiliam e seguram os movimentos involuntários da mão do aluno 

ao utilizar lápis ou giz de cera sobre o papel. 

 

 

 

Descrição: Este livro apresenta ilustrações que 
fornecem estímulos com diferentes texturas, feitas 
em alto relevo, com lã, papéis lisos, bolinhas de 
papel e palitos de fósforo. A parte inferior de cada 
folha possui um palito colado de forma que facilite ao 
aluno, virar a página. 



44 
 

Figura 11 – Caderno de Elástico. 

 
Adaptação: Eduardo José Manzini e Elaine Cristina de Moraes. 
Fonte: BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Material pedagógico: manual de utilização. 
Rio de Janeiro: MEC / CENESP /FENAME / APAE de São Paulo, 1980. 
Laboratório de Educação Especial “Prof. Ernani Vidon”, Unesp, Marília – SP. 
 

c) Abecedário Lavável 

 

Permite ao aluno executar exercícios de alfabetização. O material plastificado 

aumenta a “vida útil” do recurso e permite a higienização decorrente de sialorréia 

(baba). 

 

Figura 12 – Abecedário lavável. 

 
Adaptação: Elizabete Monteiro da Silva 
Fonte: Laboratório de Educação Especial “Prof. Ernani Vidon”, Unesp, Marília, SP. 
 

d) Jogo de inversão e rotação 

 

Facilita a discriminação de relações espaciais. O jogo foi elaborado para um 

aluno que fazia inversão de letras, tais como “p” por “q” ou “b” por “d”. Também pode 

ser utilizado para alunos que fazem a rotação de letras como, por exemplo, “b” por “q” 

ou “d” por “p”. O jogo apresenta uma grande variedade de figuras passíveis de 

inversão ou rotação, tais como, um bule com o bico do lado esquerdo, um com o bico 

do lado direito e um com o bico no centro. Também foram utilizadas figuras de 

animais, como passarinho, galo, cachorro, sempre em três posições diferentes. 

Descrição: Caderno confeccionado 
em madeira, possuindo furos nas 
duas laterais por onde é passado um 
elástico de um lado a outro, formando 
as linhas. 

Descrição: Material confeccionado 
com papel cartão e, posteriormente, 
plastificado. 
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Figura 13 – Jogo de inversão de rotação. 

 
Adaptação e confecção: Eduardo José Manzini, Mônica Gerdullo e Marilãine Bonaldo. 
Fonte: Laboratório de Educação Especial “Prof. Ernani Vidon”, Unesp, Marília, SP. 
 

e) Caderno de madeira imantado 

 

Auxilia na coordenação viso-motora, na noção de parágrafo e espaço 

delimitado e na sequenciação. Auxilia também na alfabetização e é utilizado por 

alunos que não possuem a coordenação motora fina para trabalhar com lápis e papel. 

Facilita movimentos de flexão e extensão de braços podendo ser utilizado na posição 

em pé, inclinada ou deitada sobre a carteira. Confeccionado para um aluno que não 

conseguia pegar as peças, mas conseguia empurrá-las. Ao cair nas canaletas o imã 

gruda na placa de latão. 

 

Figura 14 – Caderno de Madeira imantado. 

 
Adaptação e confecção: Regina Neves da Silva 
Fonte: Laboratório de Educação Especial “Prof. Ernani Vidon”, Unesp, Marília, SP. 
 

 

  

Descrição: O jogo é constituído de cartões que 
apresentam um modelo de três figuras passíveis 
de rotação ou inversão. A criança recebe as 
mesmas figuras desenhadas em círculos, feitas 
com madeira. Atrás de cada peça é colado um 
imã. As peças são imantadas e o jogo é 
executado sobre uma pequena lousa 
confeccionada com latão e revestida com papel 
contact. 

Descrição: Caderno confeccionado em madeira 
resistente, medindo 40 cm de largura por 60 cm de 
comprimento. Contém canaletas que representam as 
linhas do caderno. O espaço entre as canaletas pode 
ser variável dependendo da necessidade de cada 
aluno. Sob as canaletas é colocada uma placa de 
latão. O caderno é acompanhado por um abecedário 
de madeira e sob cada peça é colado um imã. 
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f) Quadro agarradinho 

 

Disponibiliza para o aluno uma alternativa de comunicação. Foi confeccionado 

para um aluno que não falava e estava em processo de alfabetização. Esse material 

tem sido utilizado por outros alunos com paralisia cerebral, em fase escolar. 

 

Figura 15 – Quadro agarradinho. 

 
Adaptação: Miralva Santos Barreto e 
Maria Carmen Fidalgo Santos 
Fonte: Centro de Reabilitação e 
Prevenção de Deficiência, Obras 
Sociais Irmã Dulce, Salvador, Bahia. 
 

g) Cartões de Comunicação 

 

Figura 16 – Cartões de comunicação 

 Fonte: Assistiva tecnologia e educação. 

 

 

 
 

 

 

 

Descrição: O Recurso é confeccionado com 
lâmina de compensado, forrado com placas de 
espuma fina e encapado com tecido 
emborrachado. Uma faixa de velcron permite 
grudar saquinhos cheios de areia ou arroz. 
Nesses saquinhos são colados numerais, 
letras ou formas geométricas. O quadro mede 
70 cm de comprimento por 50 cm de largura. 
Esse tamanho pode ser ajustável à 
necessidade do aluno. 

Descrição: A imagem apresenta vários 
cartões de comunicação com símbolos 
gráficos representativos de mensagens. Os 
cartões estão organizados por categorias de 
símbolos e cada categoria se distingue por 
apresentar uma cor de moldura diferente: cor 
de rosa são os cumprimentos e demais 
expressões sociais, (visualiza-se o símbolo 
"tchau"); amarelo são os sujeitos, 
(visualiza-se o símbolo "mãe"); verde são os 
verbos (visualiza-se o símbolo "desenhar"); 
laranja são os substantivos (visualiza-se o 
símbolo "perna"), azuis são os adjetivos 
(visualiza-se o símbolo "gostoso") e branco 
são símbolos diversos que não se 
enquadram nas categorias anteriormente 
citadas (visualiza-se o símbolo "fora"). 
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h) Prancha de Comunicação com Símbolos, Fotos ou Figuras 

 

Figura 17 – Prancha de comunicação com símbolos, fotos ou figuras. 

 
Fonte: Assistiva tecnologia e educação. 

 

i) Prancha de Comunicação Alfabética 

 

Figura 18 – Prancha de comunicação açfabetica 

 
Fonte: Assistiva tecnologia e educação.

Descrição de imagem: Uma pasta 
do tipo arquivo, contendo várias 
páginas de sacos plásticos 
transparentes está sobre o colo de 
um usuário de CA. Cada página 
representa uma prancha de 
comunicação temática e na 
imagem visualiza-se a prancha 
com o tema "animais". 

 

Descrição de imagem: 
Sobre uma mesa está uma 
pasta de comunicação e 
nela, há uma prancha que 
contém as letras do 
alfabeto e os números. O 
usuário está apontando o 
dedo indicador na letra "X". 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A realização deste trabalho me proporcionou uma compreensão maior sobre a 

deficiência intelectual, sobre as suas dificuldades e como é a sua aprendizagem. Nos 

pareceu fundamental que os profissionais que trabalham com pessoas com DI 

constantemente aprimorarem suas técnicas de ensino tendo como base o 

conhecimento especifico sobre as condições do ensino e da aprendizagem, para 

investir na competência  cognitiva do indivíduo com deficiência, e assim possibilitando 

a interação e participação de todos. 

É necessário que o professor proporcione uma educação especial numa 

perspectiva inclusiva para as pessoas com deficiência intelectual , dessa forma a 

tecnologia assistiva possibilita ao professor uma colaboração no processo 

ensino-aprendizagem de conhecimentos, ou seja, desta maneira além de ensinar ele 

facilita a resolução de problemas com a comunicação. 

E isso faz com que a inclusão seja feita da melhor forma possível,de maneira 

que  o cuidar do próximo, se colocar no lugar dele, compartilhar os avanços e as 

dificuldades, a partir dessas preocupações podem ser enfatizados a partir  dos 

recursos de tecnologia assistia, levando em consideração suas particularidades, 

estimulando suas competências e tendo um olhar de credibilidade para que o 

indivíduo tenha constante progresso. 

Atualmente a tecnologia trouxe muitos benefícios ao processo de ensino, pois 

agrega vários programas, softwares de computador, que são utilizados na 

aprendizagem dos deficientes auxiliando na sua educação, e assim potencializa a 

competência dos estudantes com deficiência intelectual. 

As tecnologias assistivas são de extrema importância para as pessoas com 

deficiência, pois ajudam no processo de inclusão, dessa forma, cada conquista 

representa um grande passo para sua independência. Por mais que a escola ou o 

professor ainda não conheçam a terminologia Tecnologia Assistiva, eles devem 

buscar integrar os recursos dela oriundos em sua dinâmica educativa com vistas ao 

desenvolvimento efetivo dos EPAEE.   A metodologia desta pesquisa possibilitou um 

conhecimento amplo sobre o tema , revela  que as informações coletadas são de fácil 

acesso e que podem ser facilmente utilizadas pelos docentes da educação básica. 
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