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RESUMO 

O presente resumo expandido trata acerca do computador junto a educação em 

uma perspectiva inclusiva, sendo que o autor desta pesquisa é uma pessoa com 

deficiência. Encontrou possibilidades de interagir com o computador na escola, por meio 

disso, ocorria mais autonomia no processo educacional, sendo que o objetivo é tentar 

explicar de maneira simples como o computador pode oferecer uma possibilidade de 

inclusão nas escolas, com padrões de acessibilidade e softwares educacionais. Foi usado 

o método explicativo e bibliográfico de pesquisa. No resultado, se aprofundou nos 

padrões de acessibilidade do computador e softwares, concluído com uma análise otimista 

em relação ao uso do computador na escola.  
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INTRODUÇÃO 

         O computador alinhado à educação pode tornar a escola um local mais inclusivo, 

principalmente no aspecto de respeitar a heterogeneidade social. Este resumo aborda uma 

análise acerca do computador junto a educação, usando como parâmetro alunos que 

necessitam de uma adaptação curricular para uma inclusão escolar, partindo como 

pressuposto de que no Brasil se verificou no último levantamento do IBGE de 2010 que 

24% (46 milhões) da população diz ter algum tipo de deficiência, sendo de fundamental 

importância usar todas as ferramentas possíveis para uma escola mais inclusiva que 

respeite a pluralidade social. 
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         A Constituição de 1988 diz em seu artigo 208, inciso 3: “Atendimento 

educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino’’, sendo um direito constitucional que todos têm e dever da escola 

fermentar esse atendimento. Ele pode ocorrer de várias maneiras, sendo o uso do 

computador uma opção. 

O objetivo desse resumo é tentar explicar de maneira simples como o computador 

pode oferecer uma possibilidade de inclusão nas escolas, com padrões de acessibilidade 

e softwares educacionais. 

 

METODOLOGIA 

O método usado para a elaboração da pesquisa foi o bibliográfico junto com a pesquisa 

explicativa, sendo que a segunda, usando o fenômeno da interação do computador ne 

escola, como assevera Gil (2002) acerca da pesquisa explicativa “Essas pesquisas tem 

como preocupação central identificar os fatores que determinam ou contribuem para 

ocorrência de um fenômeno”, essa explicação do fenômeno é mesurada na pesquisa 

bibliográfica em textos impressos ou encontrados no Google Acadêmico, para uma 

análise profunda envolvendo computador, escola e pessoa com deficiência.  

Essa busca bibliográfica permitiu enxergar uma realidade de potencialidades para 

a prática inclusiva na escola, acumulando uma carga teórica grande acerca do tema, como 

argumenta Gil (2002):   

 

A pesquisa bibliográfica é construída com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase 

todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há 

pesquisas desenvolvidas exclusivamente a parto de fontes bibliográficas 

 

         Tentar conciliar as duas pesquisas foi determinante para a elaboração do trabalho, 

visto que o autor ao longo de sua trajetória escolar conviveu com o uso diário do 

computador na sua inclusão escolar, possibilitando ter uma percepção otimista acerca 

dessa ferramenta pedagógica. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

         O computador é uma tecnologia que aplicada à educação abre novas 

possibilidades para uma nova concepção de escola: uma escola onde as diferenças não 

são apagadas, mas respeitadas. O uso do computador pode ser algo além da ferramenta 

educacional, todavia, possibilita a inclusão de um aluno que tem limitação em relação aos 

outros discentes: como dificuldade para enxergar, ouvir e até mesmo o simples ato de 

controlar o próprio corpo. 

          Olhando para essa perspectiva, usar o computador para um aluno com baixa visão 

ou completamente cego, é dar uma autonomia em relação ao material didático, como 

aumento de fontes, ouvir o próprio texto ou transformar o próprio teclado em um lápis; 

descrevendo essas peculiaridades se pensa em algo complexo que deve ser ensinado em 

uma instituição de ensino. Porém, com o advento da internet houve a democratização da 

informação, cabendo ao professor ou a junta pedagógica ler artigos ou exibir vídeos de 

como funciona os padrões de acessibilidade de um determinado Windows.  

         Com as últimas atualizações do Windows 10, existem várias maneiras de se 

utilizar as funcionalidades com mais facilidade.  

Apertando a tecla “Windows” e a letra “U” ao mesmo tempo, aparece uma gama 

de opções, como: sintetizador de voz, alto contraste e lupas. Todas essas ferramentas 

devem ser pensadas para potencializar o discente com deficiência visual o longo do ano 

letivo, em situações como: provas, elaboração de textos e a própria escrita.  

         Basta uma percepção mais aprofundada acerca do manuseio do computador na 

sala de aula em determinadas disciplinas como: português, onde se pode ler textos ou 

ampliar as fontes; geografia, onde programas específicos como o “Seeing A” descrevem 

a paisagem para uma compreensão melhor sobre o espaço, como assevera Dorlenes e 

Bittar acerca do computador e do aluno com deficiência visual na educação (2010) 

“Frente a isso, o computador permite criar ambientes de aprendizado para proporcionar à 

criança deficiente visual, oportunidades para desenvolver atividades interessantes, 

desafiantes e com objetivos educacionais.”  
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É explicito o pensamento otimista das autoras acerca do uso do computador para 

pessoas com deficiência visual na educação. 

          Contudo, o potencial do computador não se restringe apenas a uma tipologia de 

deficiência. Ele abre uma nova alternativa educacional para o estudante que tem 

dificuldade motora e pessoas que têm dificuldades para escrever em consequência de uma 

sequela ou de hereditariedade causam limitações no contato com o lápis.  

Uma alternativa são os tecados do computador que substituem o lápis. Outra 

forma de enxergar essa questão pedagógica é ativar o teclado virtual encontrado nos 

padrões de acessibilidade para que o discente elabore o texto apenas com o mouse. 

          Aprofundando ainda mais na questão da escrita, chega-se a um programa 

especifico criado por um pesquisador que usa o teclado virtual como lápis. Cláudio 

Luciano Dusik desenvolveu o programa “Teclado Virtual Silábico-Alfabético” que ajuda 

na escrita unindo letras para formar silabas, auxiliando quem tem dificuldades e utilizar 

o teclado virtual convencional e sendo uma alternativa para quem tem dificuldades no 

movimento do mouse. 

         Mencionando um exemplo palpável do computador na educação, cita-se a 

fundação das irmãs Dulce na Bahia, onde o computador ajudou a alfabetizar um aluno 

chamado Raimundo, tetraplégico que foi alfabetizado com mais de 30 anos, graças a um 

software especial que através do sopro no microfone, a pessoa consegue move o cursor 

para poder mexer no computador. Dessa forma, ele consegue utilizar o computador para 

se expressar de forma autônoma. 

         Outro público que se beneficia dessa ferramenta pedagógica inclusiva é a pessoa 

que tem limitações na audição. Para os discentes que têm dificuldades de ouvir, basta 

adaptar a aula antecipadamente em som editado e incluir os fones de ouvido para a 

interação no computador.  

Uma pessoa que já nasceu sem audição precisa fazer um diagnóstico de como 

interagir com esse estudante. Ponderar se ele sabe utilizar Libras, se não, basta utilizar 

aplicativos como o “HandTalk”, onde a interação acontece mesmo sem um dos receptores 

da informação não sabe Libras.  
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         Uma outra maneira de usar o computador é incluir pranchas onde o desenho 

representa o ato da ação, expressando uma comunicação alternativa em pastas e dando 

instruções de como fazer o passo a passo a ser seguido para executar uma função que se 

exige em determinada disciplina, como no caso da matemática, onde as pranchas vão 

induzir o aluno a pensar que é hora da tarefa de adição, sendo que na prancha está 

simbolizado os atos para a tarefa. 

        Outra atividade já usada, mas bastante eficaz é a linguagem “Logo” como 

aprendizado na matemática, como esclarece Isotani et all (2004) “O Logo foi 

desenvolvido no MIT, o instituto de tecnologia de Massachussets, por Seymor Papert na 

década de 60. E desde de seu surgimento, diversos trabalhos utilizando esta linguagem 

no ensino de deficientes auditivos foram apresentados”, assim, já há algum tempo se 

pensa no computador como ferramenta de inclusão no ensino aprendizagem do aluno com 

deficiência auditiva.    

          Portanto, o computador representa um potencial enorme em escolas onde 

naturalmente irão existir diferentes tipos de alunos, com diferentes tipos de necessidades 

pedagógicas. Basta uma simples revisão de literatura ou vídeos tutorias para compreender 

a função de inclusão do computador na escola e como ele pode ser fundamental para uma 

escola mais inclusiva e respeitosa em relação a heterogeneidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

        Pensar o computador na escola é abranger várias possibilidades de inclusão para 

discentes que necessitam ter um apoio técnico durante o processo de ensino aprendizagem 

no ambiente escolar. Ele permite respeitar a característica física do aluno e possibilita 

explorar seu potencial não visível para a sociedade, que padroniza as interações sociais. 

É explicito o valor do computador na educação em exemplos vividos, como o do físico 

Stephen Hawking, que graças a uma tecnologia inclusiva, pode expor seu pensamento 

para a comunidade cientifica. Portanto, o computador na escola possibilita um local 

inclusivo e respeitoso com as diferenças. 
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