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Introdução

Naturalmente, a atuação dos professores, como agentes

principais da promoção da educação inclusiva, merece atenção,

representando um desafio especial para as Universidades e

gestores das instituições educacionais, na adoção de esforços

coletivos para a compreensão acerca das TIC e sua

aplicabilidade no âmbito educacional, quer seja na formação

dos profissionais que atuam nesse contexto, quer seja nos

recursos didático pedagógicos a serem utilizados na educação

de pessoas com deficiência.

U m  m u n d o  r e p l e t o  d e  m i c r o i n f o r m á t i c a

Vivemos, hoje, o vigoroso desenvolvimento de recursos tecnológicos, em

especial aqueles propiciados pela microinformática, os quais representam

um espetacular panorama de recursos que podem ser utilizados para

a escolarização de alunos com as mais variadas necessidades

educacionais especiais. As Tecnologias de Informação e Comunicação

(TIC) apresentam-se como promissoras para a implementação e

consolidação de um sistema educacional inclusivo através de suas

possibilidades inesgotáveis de construção de recursos que facilitam o

acesso às informações, conteúdos curriculares e conhecimentos em geral,

por parte de toda a diversidade de pessoas dentre elas as que apresentam

necessidades especiais.



A escola parece não ter conseguido dar conta do seu papel principal,

que é ensinar crianças. O movimento da inclusão, aqui entendido

como a garantia de acesso, permanência e sucesso da criança com

deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento ou com

altas habilidades/superdotação, pode ser um diferencial para a

educação de todas as crianças.

A presença desta criança na sala regular tem exigido um conjunto de

estratégias e procedimentos de ensino diferente daquele

utilizado em escolas especiais. O avanço tecnológico tem, ainda,

proporcionado ferramentas que, adequadas ao contexto e às

necessidades de cada aluno, podem aumentar a probabilidade de

desenvolvimento do desempenho acadêmico de cada um e de todos.

Entretanto, a disponibilização destas ferramentas no ambiente

escolar depende exclusivamente da adesão do professor a elas.

A legislação brasileira tem possibilitado o acesso de pessoas com

deficiência em muitos segmentos da sociedade. Todavia, ser de

direito, ainda não garante o de fato.

A escola é um contexto diferenciado e, por características próprias, é

um locus privilegiado para a inclusão. É a responsável pela

disseminação, para os mais novos, do conhecimento acumulado pela

cultura de um povo. Os avanços na educação propiciaram que o

mesmo seja organizado em ordem de complexidade, de forma a ser

apresentado de acordo com as potencialidades das crianças

matriculadas em salas de aula por faixa etária. Ainda que se observe

pouca consideração pelas necessidades de cada clientela escolar, tal

organização tem sido ratificada na nossa sociedade. Os números

obtidos com as mais diferentes medidas de aproveitamento escolar

têm, no entanto, apresentado um quadro sombrio da situação da

educação no país.



“Fe l i z  aque le  que  
t ransfere  o  que  sabe  e  
aprende o  que  ens ina . ”

Cora Coralina

Arte: Anna Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, mais conhecida como Cora Coralina (poetisa e contista brasileira)
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De acordo com essa nova política, a Educação Especial deve ser

ofertada em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino por

meio do Atendimento Educacional Especializado (AEE), que

disponibiliza recursos, serviços e estratégias pedagógicas

diferenciadas para os alunos com deficiência, transtornos globais do

desenvolvimento (TGD) ou altas habilidades/superdotação, bem

como garante as condições de acesso, permanência e,

principalmente, de aprendizagem desses alunos nas salas regulares

de ensino, junto com os colegas da mesma faixa etária.

E d u c a ç ã o  E s p e c i a l ,  f o r m a ç ã o  d e  p r o f e s s o r e s  e  o  u s o  d a s  t e c n o l o g i a s  d e  
i n f o r m a ç ã o  e  c o m u n i c a ç ã o :  a  c o n s t r u ç ã o  d e  p r á t i c a s  p e d a g ó g i c a s  i n c l u s i v a s

Em 2008, o Ministério da Educação publicou o documento denominado

“Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação

Inclusiva”. Tal documento passou a orientar a organização e o

funcionamento da Educação Especial nos sistemas educacionais

brasileiros, tendo como base a Educação para a diversidade e a

compreensão de que a Educação Especial é uma modalidade de ensino

que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o

atendimento educacional especializado, disponibiliza os recursos e

serviços e orienta quanto a sua utilização no processo de ensino e de

aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular.

A construção de práticas pedagógicas inclusivas



Tendo um papel de atendimento complementar, e não mais

substitutivo, se constitui em uma proposta pedagógica inovadora que

pretende compreender e atender às necessidades educacionais

especiais de forma a dar a complementação e o suporte necessário,

para garantir a aprendizagem dos alunos com deficiências, TGD ou

com altas habilidades/superdotação.

Neste sentido, a reorganização do sistema educacional, na

perspectiva inclusiva, aponta para um novo modelo de escola e,

consequentemente, um novo modelo de formação docente que

requer um professor preparado para atuar em uma escola pautada

na atenção à diversidade para desenvolver sua prática pedagógica,

considerando diferentes modos de aprender e ensinar contrários à

cultura escolar tradicional até então vigente, historicamente

excludente, seletiva, pautada em um modelo de ensino

homogeneizador. Deve, assim, assegurar recursos, estratégias e

serviços diferenciados e alternativos para atender às especificidades

educacionais dos alunos que necessitam do AEE.

Sob esta perspectiva, a Educação Especial assumiu um caráter

complementar ou suplementar, em detrimento de sua característica

anterior, como substitutiva ao ensino regular. Desse modo, a

escolarização de alunos com deficiência, TGD ou altas

habilidades/superdotação passou a ser responsabilidade tanto do

professor da classe regular, no que se refere à apropriação do

currículo quanto do professor especializado que atua no AEE, no que

diz respeito à garantia de condições que atendam as necessidades

educacionais desses alunos e possibilite a superação de barreiras para

efetivar tal apropriação.

A Educação Especial no formato do AEE se constitui, portanto, na

ferramenta, no suporte indispensável que viabiliza a escolarização

desses alunos no ambiente escolar comum. Sem recursos, estratégias

e materiais adaptados que atendam às suas necessidades

educacionais especiais, seria muito difícil garantir a participação

efetiva nas atividades propostas, bem como a interação com os outros

alunos e professores.



Apesar de as atividades desenvolvidas no AEE diferenciarem-se

daquelas realizadas na sala de aula comum, devem constituir

o alicerce sobre o qual a aprendizagem do aluno se apoia,

ou seja, os programas de enriquecimento curricular, o ensino

de linguagens e sistemas específicos de comunicação e

sinalização, bem como todos os recursos utilizados devem

estar atreladas à proposta pedagógica do ensino comum.

A Educação Especial passa, também, a assumir uma nova

responsabilidade, pois constitui o alicerce no qual o aluno com

deficiência irá se apoiar para efetivar sua aprendizagem

escolar. Deve estar diretamente interligada à escolaridade

comum e, consequentemente, aos desafios que as deficiências

sensorial, intelectual, física, motora, os TGD e as altas

habilidades/superdotação impõe nesse processo de inclusão

escolar.

O Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre o

AEE destaca, dentre outros objetivos propostos, a elaboração e

utilização de recursos que respondam aos ajustes necessários para a

efetiva aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais

especiais.

Conforme previsto pela Política Nacional de Educação Especial na

Perspectiva da Educação Inclusiva, o AEE “[...] tem como função

identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade

que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos,

considerando suas necessidades específicas.”

Desse modo, torna-se explícita a responsabilidade do professor

especializado que atua no AEE em oferecer aos alunos acompanhados

neste serviço aquilo que é específico às suas necessidades

educacionais, auxiliando-os na superação das limitações que

dificultam ou os impedem de interagir com o meio, relacionar-se com

o grupo classe, participar das atividades, de acessar os espaços, os

conteúdos e os conhecimentos que são imprescindíveis ao processo

de escolarização.



Do recurso mais sofisticado que agrega maior tecnologia ao mais

simples material confeccionado artesanalmente, o professor

especializado assume a responsabilidade, inclusive, pela

disseminação, na escola, do uso de diferentes tecnologias de

informação e comunicação, ao efetivar a parceria com os professores

do ensino regular na superação de barreiras que impedem ou

dificultam o acesso e aprendizagem do conteúdo curricular proposto,

por parte de alunos com deficiências, com TGD ou altas

habilidades/superdotação.

Ainda, contribui para que muitos desses recursos sejam também

aproveitados pelos professores do ensino regular com os demais

alunos na otimização do aproveitamento curricular. Os objetivos aos

quais se destina o AEE e as salas de recursos multifuncionais

evidenciam, portanto, a formação de professores como um aspecto

extremamente importante, visto que as atribuições do professor

são fundamentais para a implementação da pedagogia inclusiva.

Conforme o Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008, o AEE

será efetivado nas escolas por várias ações. Dentre elas consta a

formação continuada de professores para o atendimento educacional

especializado realizado nas salas de recursos multifuncionais,

definidas como:

[...] espaços da escola onde se realiza o Atendimento Educacional

especializado para os alunos com necessidades educacionais especiais,

por meio do desenvolvimento de estratégias de aprendizagem, centradas

num novo fazer pedagógico que favoreça a construção de conhecimentos

pelos alunos, subsidiando-os para que desenvolvam o currículo e

participem da vida escolar.

Neste sentido, é esperado que o professor que atua no serviço

especializado, dentre outras competências, explore os materiais e

recursos existentes nas salas de recursos multifuncionais. Saiba

não apenas utilizar os recursos disponíveis neste espaço escolar, mas

também elaborar materiais de modo a ajustá-los às necessidades

educacionais dos alunos acompanhados no AEE e gerenciar o uso

desses materiais no ambiente da sala regular.



“O resu l tado  mais  
sub l ime da  educação        

é  a  to lerânc ia . ”

Hellen Keller

Arte: Anna Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, mais conhecida como Cora Coralina (poetisa e contista brasileira)



De acordo com o Art. 13 da Resolução CNE/CEB nº 4/2009, que institui as diretrizes operacionais para o AEE, na educação básica, modalidade

Educação Especial, são atribuições do professor especializado que atua neste serviço:

I – identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos

alunos público-alvo da Educação Especial;

II – elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de

acessibilidade;

III – organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos multifuncionais;

IV – acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como

em outros ambientes da escola;

V – estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade;

VI – orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno;

VII – ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia e participação.



A tecnologia assistiva pode ser caracterizada, ainda, como uma área

que tem estimulado novas pesquisas e o desenvolvimento de

equipamentos que favorecem o aumento, manutenção e a melhora

das habilidades funcionais da pessoa com deficiência, em diferentes

fases da sua vida, possibilitando condições efetivas de melhoria da

qualidade de vida, ao favorecer uma maior autonomia e permitir que

se torne mais produtiva. Em síntese, mais realizada.

Dentre os recursos de tecnologia assistiva disponibilizados pelo

Ministério da Educação nas salas de recursos multifuncionais figuram

materiais didáticos e paradidáticos em braile, áudio e Língua Brasileira

de Sinais – LIBRAS, laptops com sintetizador de voz, softwares para

comunicação alternativa, entre outros que promovem o acesso ao

currículo.

Dentre as importantes mudanças que a escola e o professor precisam

incorporar, destaca-se a utilização das Tecnologias de Informação e

Comunicação (TIC), que constituem um diversificado conjunto de

recursos tecnológicos, tais como: computadores; internet e

ferramentas que compõem o ambiente virtual como chats e correio

eletrônico; fotografia e vídeo digital; TV e rádio digital; telefonia móvel;

Wi-Fi; Voip; websites e home pages, ambiente virtual de aprendizagem

para o ensino a distância, entre outros.

Tais recursos podem e devem ser utilizados no contexto educacional

de forma a favorecer a aprendizagem dos alunos de modo geral e, em

especial, dos alunos com deficiências, TGD ou altas habilidades/

superdotação, uma vez que também compreendem parte dos

recursos contemplados pelas salas de recursos multifuncionais, sob a

denominação de tecnologia assistiva.

Tecnologia assistiva é uma expressão utilizada para identificar todo o

arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou

ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiências e,

consequentemente, promover vida independente e inclusão.



É importante prever mudanças atitudinais por parte de professores,

gestores e demais profissionais que atuam na escola, bem como a

articulação com as mais diferentes instâncias envolvidas na efetivação

da educação inclusiva. Ainda, determinar a adequada infraestrutura

do sistema educacional para que inclusive as TIC, de modo geral, e o

conjunto de recursos compreendidos como tecnologia assistiva para

que possam subsidiar a aprendizagem dos alunos acompanhados no

AEE.

Com o avanço das pesquisas em informática e o maior acesso à

Internet e às ferramentas disponíveis no ambiente virtual, bem como

a ampliação das políticas públicas direcionadas ao AEE, as TIC

tornaram-se um elemento imprescindível para a implementação de

um sistema educacional inclusivo, pois possibilitam o acesso às

informações, acesso aos conteúdos curriculares, bem como a

organização diferenciada das atividades de forma a atender as

condições e características do aluno, ou seja, às suas especificidades.

Diante desse contexto, em que a legislação garante o AEE para os

alunos com deficiências, TGD ou altas habilidades/superdotação e em

que os materiais de tecnologia assistiva estão sendo distribuídos nas

escolas, é urgente que professores e gestores tenham acesso aos

conhecimentos produzidos na área da educação especial, bem como

conheçam e incorporem saberes sobre as novas tecnologias de

informação e comunicação na sala de aula. Muitas vezes, esses

recursos são imprescindíveis para facilitar, e até mesmo superar

as barreiras físicas e atitudinais que obstaculizam ou impedem a

escolarização dos alunos com deficiências, TGD ou altas

habilidades/superdotação.

Constata-se então que a proposta de inclusão educacional vai muito

além da garantia do direito de todos os alunos frequentarem as salas

regulares de ensino. Contempla, também, a adequada formação

profissional de professores do ensino regular e do AEE, que perpassa

pelo conjunto de conhecimentos metodológicos que possibilitam

compreender e lidar com as diferenças presentes no contexto

escolar.



As novas gerações estão crescendo em uma sociedade da

informação e os sistemas educacionais precisam se adaptar a

essa nova realidade – não podem ficar alheios a tal fato. Os recursos

das TIC devem ser amplamente utilizados a favor da educação de

todos os alunos, mas, notadamente, daqueles que apresentam

peculiaridades que lhes impedem ou dificultam a aprendizagem por

meios convencionais.

Logo, a introdução das TIC nas escolas, em diferentes áreas do

currículo, deve promover um nível satisfatório de autonomia

preparando os alunos para se integrarem em seu meio sociocultural e,

também, no mundo do trabalho.

As respostas das tecnologias para a diversidade deverão ser

contempladas como uma via de acesso à participação dos sujeitos na

construção de seu conhecimento e cultura para poderem escolher

uma vida independente e autônoma.

Atualmente é possível verificar a presença das TIC em quase todas as

instâncias da sociedade, e o professor não pode evitar que as

mudanças decorrentes do uso das tecnologias interfiram no ambiente

escolar. Implicações culturais e técnicas estão atingindo

inevitavelmente todos os professores, que tem de enfrentar o

medo do desconhecido e desenvolver competências para utilizar

adequadamente tais ferramentas.

Este cenário de não utilização das TICs se deve a múltiplos fatores,

dentre os quais podemos destacar: (1) formação continuada baseada

na racionalidade técnica; (2) excesso de trabalho, sobrando pouco

tempo para refletir sistematicamente e, sobretudo, para experienciar

inovações tecnológicas na prática escolar – o que dá muito trabalho de

planejamento e de preparação do material e do ambiente para que

tudo funcione; (3) contexto não-colaborativo de trabalho na escola; (4)

cultura profissional tradicional, sendo que a utilização das TICs

implicaria uma ruptura com esta cultura; (5) falta de condições

técnicas (computadores funcionando, acesso à Internet).



A educação de alunos com necessidades educacionais

especiais exige o uso de serviços especializados durante boa

parte ou durante toda a sua educação. Neste sentido, a

tecnologia assistiva tem assumido fundamental importância

para possibilitar o acesso ao currículo e garantir a

aprendizagem desses alunos.

Entretanto, muitas vezes, como já mencionado, os serviços de

Educação Especial desconhecem ou subutilizam os recursos e

equipamentos de tecnologia assistiva, o que pode ter um

impacto significativo na possibilidade de inclusão, seja escolar

ou social, desses alunos.

O uso das TIC está se disseminando e atingindo gradativamente a escola

e, consequentemente, a prática pedagógica utilizada pelos professores, nas

salas de aula. Entretanto, apesar desse notório movimento, a maioria dos

Cursos de Pedagogia ainda não incorporou na sua matriz curricular esse

importante conteúdo. Nem mesmo os professores em serviço e nem os

milhares de professores que estão se formando para atuar na rede pública de

ensino têm conhecimento aprofundado sobre o uso, na prática pedagógica,

das Tecnologias de Informação e Comunicação. Apesar de se constatar que a

maioria das escolas públicas tem recebido do Estado recursos e instrumentos

tecnológicos diversificados, muitos gestores e professores ainda não sabem

como utilizá-los. Em geral, os materiais e recursos recebidos não são usados

de forma adequada ou são subutilizados.

Em relação ao uso das TIC no AEE, a situação é ainda mais grave. A ausência

de profissionais capazes de utilizar os recursos de tecnologia assistiva

enviados pelo Estado para as salas de recursos multifuncionais pode

prejudicar ou mesmo impedir o desenvolvimento dos alunos que dependem,

muitas vezes, dessas ferramentas tecnológicas para terem acesso ao currículo

e participarem das atividades propostas em sala de aula.



Com certeza, inicialmente, esse tema causa impacto no cotidiano das

escolas. Tal impacto pode ser explicado pela ausência da discussão sobre

o tema nos cursos de formação inicial de professores, gerando

insegurança nos profissionais que desconhecem os diferentes tipos de

tecnologias existentes. Além disso, poucos professores sabem como

utilizar estes recursos no processo de ensino e aprendizagem de alunos

com deficiências, TGD ou altas habilidades/superdotação. Entretanto, na

atual conjuntura educacional, a discussão sobre o uso das TIC começa a

se expandir no meio acadêmico e especificamente na Educação Especial.

Pesquisas demonstram o uso sistemático das TIC no processo de ensino

e de aprendizagem de escolares, possibilitando o desenvolvimento das

suas competências de forma a superar barreiras de aprendizagem

advindas de condições sociais, sensoriais, intelectuais, neurológicas,

motoras ou outras. As TIC tem a possibilidade de serem incorporadas no

processo educacional como recursos didáticos ou ferramentas que

promovem o processo de ensino; como instrumento diferenciado de

avaliação do aluno e como ferramenta de aprendizagem pois, com

determinados programas de computador, por exemplo, o aluno pode

não só obter informações, mas também criar, relacionar, inferir, se

expressar e, principalmente, aprender.

Ressalta-se, ainda, que as TIC, por si só, não garantem a escolarização

do aluno. Trata-se de um conjunto de ferramentas colocados à

disposição do ensino que podem contribuir efetivamente na mediação

significativa entre o aluno e o conhecimento. Neste sentido, a

informática e as demais tecnologias de informação e comunicação não

representam um fim em si mesmas. São procedimentos que poderão

melhorar as respostas educativas da escola e contribuir, no âmbito da

educação especial, para que alunos cegos, surdos, com retardo mental,

com paralisia cerebral, paraplégicos, autistas, multideficientes,

superdotados, dentre outros, possam atingir maior qualidade nos

seus processos de aprendizagem e de exercício da cidadania.

Ao distribuir as salas de recursos multifuncionais para os municípios

espalhados pelas diferentes regiões do país, o governo federal coloca à

disposição das escolas uma relação de materiais e equipamentos de

inovadora tecnologia de informação e comunicação. Dentro desse

contexto torna-se imprescindível ao professor o conhecimento sobre

as TIC e sobre sua utilização na construção de práticas pedagógicas

inclusivas.



As TIC podem se constituir no próprio conteúdo curricular, estando vinculado o seu uso às diferentes disciplinas escolares, bem

como podem ampliar as possibilidades de interação e comunicação entre os membros da comunidade escolar. A aplicação do

uso das TIC no processo educacional de alunos com deficiência pode ser analisada nos seguintes modelos:

• Utilização das TIC para favorecer a realização de atividades escolares cotidianas;

• Uso do computador como recurso didático;

• Aplicação da informática no momento do desenvolvimento de conteúdos curriculares;

• Recurso terapêutico no tratamento das alterações ou deficiências existentes.



Afinal, o conhecimento sobre as TIC está previsto na Resolução CNE/CP nº

1, de 2006, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o

Curso de Graduação em Pedagogia. Em seu Art.5º consta que o egresso

do curso de Pedagogia deverá estar apto a: Relacionar as linguagens dos

meios de comunicação à educação, nos processos didáticos-pedagógicos,

demonstrando domínio das tecnologias de informação e comunicação

adequadas ao desenvolvimento de aprendizagens significativas.

As aplicações das TIC para a realização de atividades traz uma série de

vantagens, tais como: a individualização do ensino respeitando o ritmo e o

tempo de realização de atividade de cada aluno; a flexibilidade que viabiliza

o uso de canais sensoriais distintos; a avaliação contínua e dinâmica; a

autoavaliação; a manutenção da mesma atividade/exercício de acordo com

as necessidades educacionais do aluno; o ajuste do nível de complexidade

da atividade; o desenvolvimento de hábitos e de disciplina para sua

utilização; a motivação, pois podem ser inseridos temas, cores, figuras,

formas que atendem aos interesses dos alunos estimulando-os, de

diferentes maneiras, a realizar as atividades propostas, entre outras.

Sob o paradigma da inclusão, que preconiza a convivência na

diversidade, particularmente no contexto escolar, é imperiosa a

necessidade de utilização de recursos específicos, de estratégias

diferenciadas de ensino e de condições de acessibilidade, que tem sido

garantidas por meio de novas ferramentas tecnológicas. Debates

científicos atuais na área da educação especial apontam para a

importância das TIC aplicadas à educação vir a compor a grade

curricular dos cursos.

Afinal, os professores que irão atuar nos serviços especializados

precisam conhecer, compreender e saber utilizar as TIC de forma a

promover ações pedagógicas inclusivas no interior das escolas

brasileiras. Para tanto, é preciso investir, conforme apontado

anteriormente, em uma sólida formação profissional que propicie a

competência necessária para o professor refletir, pesquisar e

apresentar proposições sobre a prática educativa e sobre novas

possibilidades teórico-metodológicas para, consistentemente,

modificar a realidade.



Todavia, a existência dos recursos tecnológicos na escola,

bem como a ampliação do seu acesso, não garante o seu

uso adequado por parte do docente que, muitas vezes, não

tem competência para utilizar tais ferramentas de ensino.

Soma-se a isso o fato de que os próprios cursos de

Pedagogia não contemplam em suas matrizes curriculares

disciplinas que capacitem os futuros profissionais para usar

as TIC. Assim, a promoção de condições para a reflexão

acerca das TIC e de sua importância para a formação do

professor bem como para a troca de experiências e

proposições que contemplem a apropriada utilização

dessas tecnologias em prol do desenvolvimento de práticas

pedagógicas inclusivas torna-se imprescindível.

Com finalidade didática, as TIC podem ser utilizadas para implementar o

processo de adequação curricular. Os recursos tecnológicos são elementos

de acesso ao currículo, fazem parte do conjunto de modificações realizadas

para o aluno alcançar os objetivos e conteúdos previstos no programa de

ensino. Acrescente-se a esses fatores a possibilidade de interação

proporcionada pela tecnologia.

Na concepção do ensino como processo de comunicação didática e nos

centrando na interação comunicativa, são evidentes a versatilidade e

acessibilidade dos meios audiovisuais e informáticos para a

comunicação e interação social dos sujeitos com necessidades especiais.

Não se pode esquecer que, para muitas pessoas, esses recursos técnicos e

tecnológicos e, em especial, os recursos tecnológicos informáticos, constitui a

via de acesso ao mundo, à interação social e à comunicação ambiente. A

utilização das diferentes estratégias e recursos tecnológicos permite atenuar

as dificuldades que alguns sujeitos com necessidades educativas especiais

têm não só durante o período de escolarização, como em sua posterior

incorporação ao mundo do trabalho.



Por fim, deve-se destacar que toda essa tecnologia disponível

representa meios e não um fim em si mesmo. Vale dizer que não

é o uso em si que se constitui na meta. A capacitação de

professores não pode limitar-se ao aprendizado competente das

ferramentas das teces. Ainda, precisam estar muito claras as

metas a serem alcançadas com o uso desses recursos. Isto

requer a necessidade de que esses professores compreendam

efetivamente os princípios e propostas implicadas na educação

inclusiva, construindo atitudes genuinamente acolhedoras das

diferenças e favoráveis à inclusão.

A ênfase na discussão sobre o uso das TIC na escola, de modo geral e,

em particular, na educação de pessoas com deficiências, TGD ou altas

habilidades/superdotação, que constituem a demanda para o AEE,

permite a desconstrução de ideias equivocadas que perpassam a

compreensão sobre essa temática no ambiente escolar, além de

possibilitar o acesso, principalmente por parte de professores que

atuam no sistema de ensino, quer seja no ensino regular, quer seja no

AEE, a subsídios teóricos e práticos que fomentam o conhecimento e

o uso apropriado de diferentes recursos tecnológicos presentes na

escola, tais como: a televisão; o computador; a internet; as imagens;

softwares; entre outros.
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O desenvolvimento da Educação segundo uma perspectiva

inclusiva é, hoje em dia, um conceito internacional e mesmo

mundial. No entanto, este conceito de “Educação Inclusiva”

(EI), quando aplicado a países com modelos diferentes e em

diferentes estádios de desenvolvimento dos seus sistemas

educativos, assume significados muito diferentes. Diferentes do

âmbito e no conceito.

Quanto ao âmbito, há países em que o termo EI se aplica à

inclusão de alunos com condições de deficiência na escola

regular. Noutros países, no entanto, a EI tem um âmbito muito

mais alargado abrangendo serviços que apoiam todos os

alunos que em qualquer momento do seu percurso escolar

experimentam dificuldades nas suas aprendizagens. O conceito

de EI é também variável. Existem conceitos em enfatizam a

ligação à comunidade, outros que realçam a aprendizagem em

conjunto e outros ainda que encaram a inclusão como uma

rejeição do insucesso e do abandono escolar e promovendo a

escola universal não discriminatória.

As tecnologias de 
informação e 
comunicação em 
tempos de educação 
inclusiva



Vamos referir-nos ao conceito que foi usado na Conferência Internacional da UNESCO, realizada em Genebra em 2008.

O conceito apoia-se em quatro linhas principais:

1. A Inclusão é um processo sempre inacabado de encontrar maneiras melhores de responder à diversidade. Este aspecto realça o carácter evolutivo e

permanente da promoção da Inclusão. Não há certamente escolas inclusivas, mas só escolas que se encontram mais próximas ou mais longe

de tornarem escolas inclusivas.

2. A Inclusão diz respeito à identificação e remoção de barreiras. Na escola atual existem numerosas práticas, “naturalizadas” pelo seu uso

frequente e que podem criar barreiras à aprendizagem. A função da EI é recolher e relacionar informação de fontes diversas para planear

melhores práticas, estimular a criatividade e a resolução de problemas de forma a eliminar barreiras á aprendizagem.

3. A Inclusão refere-se à presença, participação e sucesso de todos os alunos. A EI não respeita só ao acesso (presença), mas também promove a

participação (obviamente ativa) e o sucesso (resultados na perspectiva do currículo) de todos os alunos. Por vezes, entende-se que a EI

termina no acesso à escolaridade; pelo contrário, a EI estende a sua ação até ao sucesso de todos os alunos. Dizer que o acesso é

responsabilidade do sistema e o sucesso é responsabilidade pessoal dos alunos não é um princípio inclusivo.

4. A Inclusão implica uma ênfase particular nos grupos de alunos que se encontram em risco de marginalização, exclusão ou insucesso. É notar a

expressão “ênfase particular”, que demonstra que a EI visa toda a comunidade escolar (alunos, professores, famílias, comunidade etc.) e não

só os alunos com dificuldades.



Será que quando se fala de qualidade o termo quer dizer a mesma coisa

para pais, alunos, gestores, professores ou políticos? Algumas

aproximações do conceito de “qualidade” aproximam a sua aferição do

nível de “satisfação do cliente”. Mas, em Educação, quem é o cliente? Os

pais? A sociedade? Os alunos? E se são tantos e vários, podem eles ser

igualmente satisfeitos com o mesmo serviço? A diversidade dos contextos

educativos é tão grande que parece difícil falar de qualidade em termos

absolutos ou essenciais; teremos certamente que nos referir à qualidade

enquanto valor relativo resultante da interação do processo educativo

com diferentes condições do meio.

A qualidade não é, pois, um termo que tenha um valor normativo

absoluto, por muito que os discursos políticos e institucionais pareçam

não ter dúvidas sobre isto. Os indicadores que se selecionam (e os outros

que se ignoram), as formas e os momentos em que se avalia a qualidade

são decisões políticas e, portanto, socialmente construídas em função

dos objetivos que se deseja alcançar num determinado contexto. A

qualidade filia-se, assim, mais nas negociações e relações de poder do que

num consenso inquestionável e “natural”.

O termo “qualidade” é largamente usado em Educação. Parece

tão consensual que é profusamente usado tanto pelo discurso

político como pelos próprios professores e investigadores. Mas

existem vários olhares sobre a qualidade.

Ao longo da história da Educação, “qualidade” tem assumido

diferentes conceitos e significados. O que se considerava

qualidade há 30 anos atrás não é certamente o que se considera

hoje. Mais recentemente, a utilização das Tecnologias

da Informação e Comunicação (TIC) tem sido considerado um

fator de qualidade educativa.

A qualidade pode ter significados diferentes em função do locus

geográfico de que se fala e sobretudo em função dos diferentes

participantes no processo educativo. Qualidade tem um

significado e uma percepção aqui, no Brasil, do que

provavelmente terão os americanos ou os japoneses.

I n c l u s ã o  e  q u a l i d a d e  n a  e d u c a ç ã o



Realçamos a expressão “Qualidade para todos”. O certo é que

o termo qualidade tem sido mais associado a sistemas

educacionais seletivos, competitivos e “meritocrático” (para

alguns) do que a sistemas mais universais e inclusivos (para

todos). Há pouco tempo, em Portugal, a reinstalação de exames

nacionais no final de cada ciclo da escolaridade básica – e a

consequente possibilidade de reprovação – foi saudada por

alguns partidos políticos como uma importante medida em favor

da qualidade da educação.

Analisando os documentos produzidos por organizações internacionais

(nomeadamente as Nações Unidas e a UNESCO) bem como o impacto

que tiveram nas legislações nacionais de múltiplos países, a Inclusão

deve ser considerada como um dos fatores que atualmente se tem que

valorizar em termos de aferição da qualidade de um sistema educativo.

Sobre a relação entre inclusão e qualidade é preciso manter a tensão

entre a qualidade e a equidade principalmente num período em que a

situação econômica tende a valorizar a “qualidade total” em lugar da

“qualidade para todos”.



Mas, e se adotarmos como parâmetro de qualidade um

gama alargada de saberes, competências e atitudes, se

usarmos um conceito lato de qualidade(s) em que esta(s) se

reporte(m) a diferentes atores, diferentes capacidades, a

diferentes objetivos de aprendizagem?

Se tivermos esta visão abrangente, verificaremos que a

posição descrita antes, apesar da sua aparente solidez, é

uma posição que só pode recrutar a seu favor a evidência

ilusória do senso comum. A percepção da diferença contribui

para a construção da identidade e tem, por isso, um papel

determinante na aprendizagem. Não se pode construir uma

identidade senão num ambiente diverso. Nunca

agradeceremos o suficiente aos outros por nos ajudarem a

entender e a estruturar o que somos a partir da diferença

que neles percebemos.

Apesar de tão polissêmico (mais de um sentido), o conceito de qualidade

mostra-se bem mais linear quando usado nos discursos políticos: é uma

qualidade que é aferida sobretudo pelas (elevadas) competências acadêmicas

que os alunos adquirem e aferida por processos comparativos transnacionais.

Assim, nesta perspectiva, a inclusão na escola regular de alunos com alguns

tipos de problemas pode ser encarada como um contratempo para atingir

esta qualidade através da “excelência acadêmica”.

Para muitos profissionais, e mesmo para o senso comum, quanto mais

heterogênea e mais diversa é uma classe ou uma escola mais problemas

haverá com o aproveitamento dos alunos e, consequentemente, menor será

a qualidade atingida. Os argumentos sobre esta posição são que se gasta

demasiada energia em tentar conciliar as diversas singularidades dos alunos e

que se “perde tempo” com alunos com dificuldades – tempo este que podia

ser usado para fazer progredir os alunos sem dificuldades. Assim, classes

mais homogêneas teriam mais possibilidades de alcançar uma boa qualidade.

Q u a l i d a d e  e  E d u c a ç ã o  I n c l u s i v a



Arte: Educação Inclusiva



As dificuldades de alguns alunos podem ser usadas para

encontrar estratégias de ensino para outros. Sabemos que o

“erro” tem uma função educacional importante se puder ser

analisado, contextualizado e entendida a sua correção. É

conhecido o exemplo das pessoas que têm problemas, por

exemplo, em matemática e que finalmente superam as suas

dificuldades quando a começam a ensinar. Um ambiente de

aprendizagem rico e diversificado é proveitoso para quem

ensina e para quem aprende. As tarefas de ensino e

aprendizagem constituem uma verdadeira divisão de

perspectivas até no seu sentido mais etimológico de “visão a dois

- divisão.”

Enfim, são as turmas heterogêneas e complexas as que

proporcionam experiências aos alunos para viver, negociar e

progredir em sociedades que elas próprias são complexas e

conflitais. Basta tentar imaginar, por exemplo, uma equipe de

futebol constituída pelos melhores onze jogadores do mundo,

mas todos goleiros?

Quando olhamos a qualidade no contexto do currículo global da escola

(mesmo no sentido restrito de nível acadêmico), verificamos que não são

sempre os mesmos alunos que têm dificuldades nas mesmas situações.

Todos têm, portanto, uma contribuição para a qualidade global da turma

e da escola com os seus insucessos e os seus erros. Desta forma, a

qualidade assume-se mais no campo das heurísticas de ensino e menos

no campo dos resultados. Uma educação de qualidade, neste aspecto,

será a que é capaz de dinamizar a aprendizagem em grupos de alunos

que podem apresentar tanto dificuldade como proficiência, em

diferentes momentos, matérias ou contextos.

Fazer depender a aprendizagem da interação direta e individual com o

professor é um modelo desatualizado de ensino e aprendizagem. Os

materiais, os colegas, os documentos, o meio e a pesquisa são contextos

que devem ser acionados para potenciar a aprendizagem de todos. Só é

possível promover a aprendizagem de classes (naturalmente)

heterogêneas se for criado na sala de aula um ambiente de trabalho em

que o aluno disponha de autonomia e de meios de aprendizagem e de

ensino que não se resumam à interação direta com o professor.



Mas o que a escola sabe e tem, não é, certamente, suficiente para

empreender este processo de inovação. É fundamental que as

escolas recebam apoio para serem capazes de assumir novos

desafios. Só quem se sente apoiado ousa fazer algo de diferente e de

novo. Este apoio significa que a escola deve estar convicta de que

dispõe de meios humanos e materiais que lhe permita iniciar um

processo de inovação. A EI é, em muitos aspectos, não uma evolução

da escola integrativa mas, antes, uma ruptura com a escola

tradicional. Por isso, é preciso que as escolas que querem apostar em

projetos inclusivos sejam (e se sintam) apoiadas para empreender

projetos criativos, originais e de qualidade para os alunos.

A escola tem que se tornar uma organização mais coesa, mais

confiante nos seus projetos e capaz de responder solidariamente aos

desafios que se lhe deparam. Sem que a escola seja reforçada com

mais e melhores recursos humanos e materiais, a inclusão pode

tornar-se numa retórica temporária e superficial.

Defendemos que existe uma relação próxima entre EI (Educação

Inclusiva) e qualidade. Não pode haver qualidade numa escola que, de

tanto perseguir a homogeneidade, acabe por se afastar dos valores que

deve ter como escola para todos os alunos da comunidade em que se

insere. Não pode haver inclusão se a preocupação da escola for nivelar

(“normalizar”) o ensino para o adequar ao inexistente “aluno médio”.

Uma educação que se reporte a uma tipologia de alunos e que recorra a

um leque restrito de experiências de aprendizagem irá prejudicar por

falta de qualidade e respostas alunos cujas motivações, necessidades,

capacidades e socialização os afastam do ritmo da maioria dos seus

colegas.

Precisamos progredir no conhecimento dos fatores que podem levar as

escolas serem mais inclusivas e, desta forma, terem mais qualidade.

Antes de mais recolhendo, sistematizando, aproveitando tudo o que a

escola já é capaz de fazer. As escolas sabem mais do que o que usam,

e, assim, se todas as escolas tiverem condições para usarem tudo o que

podem e sabem fazer, ir-se-á verificar um enorme avanço.



É claro que conseguir a qualidade para todos os alunos através da inclusão é uma tarefa

muito mais árdua do que construir uma aparente qualidade para alguns dos alunos

através do reforço de práticas uniformizadoras e complacentes com a exclusão.

A inclusão é cúmplice da(s) qualidade(s). Não queremos uma inclusão que promova uma

“educação de saldo” na escola: todos os alunos têm direito a serem estimulados ao nível

máximo das suas capacidades e apoiados nas suas dificuldades. O fato de todos os

alunos terem pontos fortes e menos fortes é certamente um dos lugares de

encontro que a escola tem de explorar. Mas a diversidade deve ser encarada como

uma exigência de qualidade e não como um folclore. Talvez pudéssemos desenvolver

projetos educacionais subordinados à ideia de “reconhecer mais qualidade à diversidade

e dar mais diversidade à qualidade”.
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A chegada das TIC à Educação esteve quase sempre

rodeada de alguns equívocos. É interessante notar que os

primeiros programas de uso escolas (chamados programas

tutoriais) reproduziam o mais convencional que a escola

podia apresentar: uma dinâmica de pergunta-resposta em

que o computador (emulando um professor) sempre sabia

a inequívoca resposta que o aluno tinha que encontrar.

Rapidamente se tornou claro que as tecnologias, por si só,

não constituíam uma reforma educacional, mas eram uma

ferramenta que poderia ser usada ao serviço de qualquer

modelo de escola: desde a mais tradicional à mais

inovadora.

As TIC na Educação: promessas e realidades

Um segundo equívoco era que a utilização das TIC pelos alunos podia ser

tratada como um mero conteúdo curricular em que os alunos aprendiam a

usar programas instrumentais (tais como os processadores de texto, as

bases de dados, os programas de apresentação de dados, etc.). Ora tornou-

se também evidente que, para que as tecnologias pudessem ser usadas e

aproveitadas em todas as suas potencialidades, era necessário que não só

os alunos se familiarizassem com elas (e muitas vezes até melhor que

muitos professores), mas que toda a comunidade escolar usasse as

tecnologias de forma aberta e “natural”, tal como se usariam equipamentos,

bibliotecas ou outros recursos. Entender que as tecnologias eram algo que

se devia ensinar aos alunos enquanto o resto da comunidade escolar

permanecia num estado “Pré-tecnológico” foi também um equívoco ligado à

utilização das TIC na Educação.



“A  v ida  deve  ser  uma 
constante  educação . ”

Gustave Flaubert 

Arte: Flaubert (escritor francês)



A introdução das TIC na Educação é um processo de reforma que, como todos os processos semelhantes, implica tempo, meios e a

atuação numa multiplicidade de fatores. Os processos de inovação depende de uma variável que ele designou por sentido de coerência. O

sentido de coerência ou confiança pode definir-se como a percepção de que:

a. Os envolvimentos em que a pessoa atua são estruturados e previsíveis;

b. Os processos desenvolvem-se em conformidade com a planificação feita;

c. Existem recursos para responder às solicitações e;

d. As solicitações são entendidas como desafios merecedores de energia, investimento e compromisso.



Vemos assim que a introdução das TIC na Educação é um processo

complexo em que a sua força motivacional e a sua aura de

modernidade se confrontam com numerosos obstáculos oriundos da

forma habitual de funcionamento da escola. Talvez sejam estas

algumas das razões que têm atrasado e dificultado que as TIC se

integrem harmoniosamente na Educação/Educação Especial. No

entanto, as realidades aproximam-se mais que nunca das promessas,

e é atualmente óbvio que as TIC têm um papel crescente e cada vez

mais importante nas estratégias, nos ambientes, na informação e na

dinâmica das escolas.

Olhando mais de perto para o processo de introdução das TIC em

Educação e em Educação Especial, entendemos a complexidade

que este processo comporta: nem sempre os envolvimentos que

usam as TIC são estruturados e previsíveis; os processos de TIC

usam muitas vezes metodologias em que o aleatório e o

imprevisível têm um papel determinante; os recursos são muitas

vezes deficitários; os programas de financiamento que os

facultam frequentemente respondem tardiamente às solicitações

e; finalmente, encontra-se muitas vezes nos professores uma

resistência à sua introdução por pensarem que as TIC são mais

um trabalho ou a complicação no seu trabalho.
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As TIC são, como sempre foram e certamente serão, uma

ferramenta, um utensílio que poderá ser usado a favor da

Inclusão, mas também no sentido inverso a ela. Antes, como

agora, continuam em aberto a possibilidade de opção da escola

e do professor. Muitos professores sentem-se ultrapassados

pelas TIC. Outros julgam que o movimento das TIC –

proveniente de fora da escola” é de tal forma inevitável e

impositivo que não há nada a fazer.

Sínteses e Recomendações

A esses professores, diríamos que a opção sobre o que as TIC vai

significar para os alunos e para a sua aprendizagem continua a ser um

possibilidade, e não uma inevitabilidade. Precisamos de professores

que não se “rendam” face ao avanço das TIC, mas, pelo contrário,

pensem o que é possível de fazer de novo e de melhor com os novos

meios que são postos à disposição da escola e dos alunos. Se um

professor acha que está a ser ultrapassado pelas TIC, então ele precisa

de ajuda urgente para que não se torne descartável.



1. A escola e os professores deverão conhecer e partir dos recursos e dos conhecimentos e das possibilidades concretas que

podem ser mobilizadas (equipamentos, programas, etc.).

2. Desenvolver dinâmicas inclusivas na sala de aula e usar os recursos existentes das TIC para toda a classe. São as dinâmicas

inclusivas de aprendizagem que “convidam” as TIC para participar.

3. Usar recursos TIC para toda a classe pode implicar uma valorização ao nível da inclusão de alunos que tenham acesso a

meios de Tecnologias de Apoio ou outras.

4. Usar as competências que os alunos têm para compartilhar com os outros de forma a estimular uma aprendizagem

cooperativa e grupal. Com as TIC , como noutras áreas, aprender é uma atividade relacional e cooperativa.

5. Melhorar a comunicação/cooperação entre os professores sobre recursos pedagógicos ao nível informático. Os professores

precisam também de trabalhar em um ambiente inclusivo.

Como síntese, trazemos dez recomendações que poderão contribuir 
para re-conceitualizar o papel das TIC na EI:



6. Criar situações em que as TIC sejam uma mais valia para a resolução de problemas ou desenvolvimento de projetos. É criar

projetos que tornem as TIC imprescindíveis para a sua boa realização.

7. Criar situações em que as TIC sejam usadas como formas de discussão (através de blogs e outros recursos) que impliquem

uma participação/interação aberta de grupos de alunos.

8. Incentivar os alunos a pesquisa de sites e softwares em que se possam desenvolver projetos de pesquisa. Isto implica que

sejam fornecidas indicações explícitas e acessíveis sobre onde encontrar a informação e não um vago “vão ver na Internet!”.

9. Usar as TIC para alargar a comunicação com outros grupos de alunos e escolas. Criar comunidades virtuais e solidárias (como

serviços de pediatria de hospitais, comunicação com escolas de outros países/línguas) que dêem sentido à utilização das TIC .

10. Incentivar o planejamento coletivo dos professores. O campo das TIC implica conhecimentos muito dispares, e quando se

trabalha em grupo quase sempre há alguém que sabe “onde”, “como” e “o quê” diferente dos outros professores.

Como síntese, trazemos dez recomendações que poderão contribuir 
para re-conceitualizar o papel das TIC na EI:
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A orientação da LDB 9394/96, em seus artigos 58 e 59, em relação à educação

especial, precisa ser conhecida e compreendida pelos gestores educacionais, pelos

professores e pelos demais profissionais envolvidos na escola. Essa Lei não

estabelece que as escolas especiais vão acabar, mas declara como deve ser

educação especial das pessoas (crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos)

que apresentam necessidades educacionais especiais, conforme veremos adiante.

Orientações da LDB 9394/96 
para a Educação Especial



Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na

rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. [...] Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão

aos educandos com necessidades especiais:

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades;

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em

virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados;

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como

professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas

para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins,

bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora;

V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.



Observe-se que, não só da parte de leigos, mas também de gestores e

professores em todos os níveis de ensino, a compreensão de senso

comum sobre a educação das pessoas com deficiências e com

necessidades especiais é de que se coloquem essas pessoas nas salas

de aula das classes regulares e que não se tenham mais escolas de

educação especial. No entanto, não é essa a orientação que a LDB dá.

Sugere-se o estudo dos artigos 58 e 59 da LDB 9394/96 na sua íntegra.

Essa lei de diretrizes e bases da educação nacional define que a

Educação Especial é “a modalidade de educação escolar, oferecida

preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos

portadores de necessidades especiais”.

A maioria dos estudantes dos cursos de Licenciatura, em especial os

de Pedagogia, desconhece esse artigo. Embora seja estudada nesses

cursos, poucos são os professores que promovem a leitura dirigida e

a discussão da LDB 9694/96, aprofundando o conhecimento e

provocando a reflexão sobre a política educacional ali expressa. É

fundamental que todos os alunos de Licenciatura e todos os alunos

de Pedagogia aprendam e apliquem o que a Lei estabelece.

Reforça-se que não basta a leitura; também, são necessárias, a

leitura crítica, a reflexão, e a pró-ação em relação ao que se estuda.



No parágrafo 2, fica muito claro que o atendimento de pessoas com

necessidades mais graves pode e deve ser feito em espaços

especializados. Assim, como ter uma criança, jovem ou adulto com

Síndrome de Down avançada em uma escola que não tem serviço

especializado para as necessidades específicas e orientação dos

professores das classes regulares?

O que se assiste é o abandono dessas pessoas à sua própria

sorte ou à caridade de um docente mais abnegado que,

particularmente, busca sua formação, deixando, muitas vezes,

de acompanhar os demais alunos para se centrar naqueles com

necessidades.

Ao se falar de educação inclusiva, de educação especial, não se

espera que essa seja uma ação feita apenas por professores

“abnegados”, mas por toda a comunidade escolar envolvida, uma

vez que, no parágrafo 3o, está explícito que a “oferta de educação

especial” é “dever constitucional do Estado”.

Constata-se que a palavra “preferencialmente” dá espaço para que

essa modalidade seja realizada em outros espaços. Assim, o gestor

escolar precisa avaliar as condições locais a partir dos parágrafos

1o., 2o. e 3o.

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na

escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação

especial. § 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas

ou serviços especializados, sempre que, em função das condições

específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes

comuns de ensino regular. § 3º A oferta de educação especial, dever

constitucional do Estado, tem início na faixa etária de zero a seis anos,

durante a educação infantil.

As pesquisas realizadas com professores da educação básica e

superior indicam que há resistência dos professores em receber

alunos especiais em suas salas de aula, e essa resistência se dá

devido tanto à falta de conhecimento sobre as necessidades

específicas dessas pessoas como pela falta de apoio, recursos e

infraestrutura adequada.



O inciso I do artigo 59 anuncia que os sistemas educacionais devem

garantir “I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e

organização específicos” com vistas a atender às necessidades das

pessoas com deficiências, limitações, e mesmos aqueles com

superdotação.

Não basta integrar o aluno na sala de aula regular, se os

professores não conhecerem seu perfil, o diagnóstico de sua

necessidade, para poder desenvolver um programa curricular com

os recursos necessários de modo a promover a aprendizagem

desses alunos e sua emancipação como pessoa autônoma. Essa

definição curricular exige competência do gestor pedagógico e do

professor de modo que não se aplique ao aluno uma pedagogia

protecionista, paternalista e que ele não se valha dessa condição

para manter atitudes.

Cabe à comunidade escolar reivindicar que sejam cumpridas as

obrigações do Estado em relação ao direito social de educação de

boa qualidade. Investimento em infraestrutura, suportes

tecnológicos e recursos humanos capacitados são imprescindíveis

para poder oferecer a educação regular, atender os alunos com

necessidades especiais ou em situação de deficiência, ou

encaminhar esses alunos para centros especializados que possam

oferecer a modalidade com uma educação de excelência.

A reivindicação precisa ser acompanhada de ação proativa junto aos

representantes municipais (vereadores), estaduais (deputados) e

federais (deputados e senadores) e junto aos órgãos educacionais

(secretarias de educação e departamentos no MEC e na Secretarias

de Ciência e tecnologia), em um movimento de baixo para cima para

que as providências sejam tomadas em prazos definidos pela

comunidade escolar em conjunto com esses setores.



Por sua vez, alunos superdotados são considerados, muitas vezes,

pejorativamente como “hiperativos” ou indisciplinados, não

contando com orientação especial para o aproveitamento

adequado de suas potencialidades, inclusive, em um programa de

aprendizagem colaborativa, envolvendo outros alunos.

Ao se questionar a certificação desses alunos com graves limitações

mentais e de coordenação que foram “empurrados” até o último

período do curso e que foram apenas um nome agregado nos

trabalhos de grupo de seus colegas, muitos coordenadores e

professores acham que “eles não vão atuar no mercado

profissional” ou “nunca vão conseguir passar em um concurso ou

ser contratados por uma empresa”. Essa é uma generalização

descabida, e que merece supra atenção.

No inciso II do artigo 59, afirma-se que deve ser garantida a

“terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível

exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas

deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa

escolar para os superdotados”. O que se assiste, no entanto, é a

irresponsabilidade de se promover alunos, em todos os níveis de

ensino, porque se quer garantir a certificação de alunos com

necessidades especiais ou com deficiências, alegando o

cumprimento da Lei.

Alguns professores se recusam a trabalhar nessa direção, e

denunciam em suas instituições casos de alunos que chegam ao

quinto semestre de cursos de graduação sem terem o mínimo de

domínio necessário em relação à compreensão da língua materna,

de expressão e cálculo, mas que preenchem as estatísticas de

promoção de inclusão da instituição.



Se todo o curso de licenciatura ignora a questão, seja no aspecto da

história da educação, seja nos fundamentos sociológicos, filosóficos

e antropológicos não abordam a questão da inclusão, exclusão,

deficiência ou necessidades especiais, então como um professor

pode ter competência para tratar desses alunos, conversar com

seus pares e dialogar com os profissionais de atendimento

especializado?

No inciso IV do artigo 49, assegura-se a “educação especial para o

trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade,

inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade

de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os

órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma

habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora”.

Está na lei, mas não se encontra na prática, embora exista uma

legislação referente à responsabilidade social das empresas para

que empreguem pessoas com necessidades especiais ou em

situação de deficiência em funções que suas potencialidades

possam ser aproveitadas.

O inciso III do artigo 59 refere-se à garantia de recursos

capacitados para a educação especial: “Os sistemas de ensino

assegurarão [...] professores com especialização adequada em nível

médio ou superior, para atendimento especializado, bem como

professores do ensino regular capacitados para a integração desses

educandos nas classes comuns”.

Constata-se, nos eventos de educação, nos currículos dos cursos

de licenciatura e de Pedagogia, nos programas de capacitação de

professores que não há programas regulares nem sistematizados

para a formação de professores para desenvolverem a integração

dos alunos nas classes regulares, e não há professores em

quantidade necessária e suficiente para o atendimento

especializado.

Em muitos cursos de licenciatura, oferece-se uma disciplina sobre

educação especial ou sobre fundamentos da educação especial

com carga horária de 30 horas em caráter eletivo.



Tanto a formação inicial quanto a formação continuada de

professores da educação básica precisam conhecer a legislação

referente às diretrizes para a educação básica do campo, pois, ao

serem nomeados para trabalharem em escolas da rede pública,

podem ser indicado para escolas rurais e precisam estar preparados

para trabalhar com a diversidade e a multiculturalidade. As mesmas

referências que se faz neste texto com relação às necessidades

especiais e aos alunos em situação de deficiência são extensivas à

educação básica no campo. Hoje, em diversos encontros

organizados por faculdades e/ou por escolas, referências às

experiências de professores com alunos em classes regulares do

campo começam, timidamente, a serem apresentadas.

De qualquer forma, não é apenas a questão da deficiência que

precisa ser tratada em relação à formação do professor para

trabalhar nas áreas rurais, mas toda a especificidade que envolve

essa modalidade de educação.

Outra regulamentação que se considera importante é a Resolução

Nº 2, de 28 de abril de 2008, que estabelece diretrizes

complementares em relação à Educação Básica do Campo. No artigo

1, em seu enunciado define a área de atuação e no parágrafo 5

refere-se à Educação Especial:

Art. 1º A Educação do Campo compreende a Educação Básica em suas

etapas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e

Educação Profissional Técnica de nível médio integrada com o Ensino

Médio e destina-se ao atendimento às populações rurais em suas mais

variadas formas de produção da vida – agricultores familiares,

extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e

acampados da Reforma Agrária, quilombolas, caiçaras, indígenas e

outros. § 5º Os sistemas de ensino adotarão providências para que as

crianças e os jovens portadores de necessidades especiais, objeto da

modalidade de Educação Especial, residentes no campo, também

tenham acesso à Educação Básica, preferentemente em escolas comuns

da rede de ensino regular.
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Ao iniciarmos este texto, cuja proposta é discutir a presença

das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no

contexto educacional inclusivo, a questão que comparece é:

nós formamos professores para o uso das TIC no

contexto educacional inclusivo? A resposta para esta

pergunta não encontra respaldo nos cursos de formação

inicial de professores, embora encontramos iniciativas em

cursos de formação continuada, muitas delas com o apoio

dos órgãos públicos competentes.

Construção de ambientes digitais de 
aprendizagem

Considerando a relação entre TIC e educação inclusiva, podemos

encontrar uma outra pergunta: o que há de comum entre TIC e

Educação Inclusiva? Para responder, é importante dizer que tecnologia e

inclusão estabelecem um diálogo favorável para avanços educacionais,

pois representam elementos catalisadores de mudanças na escola.

Tanto as tecnologias como a construção de uma escola inclusiva

representam fatores que provocam desequilíbrios entre todos os agentes

do contexto escolar, principalmente entre professores, gestores e seu

corpo administrativo.



Portanto, se o processo de formação de professores não contempla

essa percepção, essa interpretação, essa construção e reconstrução,

como podemos esperar que a escola utilize as TIC para o

favorecimento de uma escola verdadeiramente inclusiva?

A formação inicial do professor é o elemento chave e

estratégico para a construção, inovação e melhora da qualidade

de qualquer contexto educacional inclusivo.

O papel do professor e a sua redefinição, devem ampliar suas

competências para lidar com as transformações da Ciência e da

Tecnologia. Esses são um dos grandes desafios a serem superados,

associados a capacidade de planejar e desenvolver no alunado as

competências relacionadas a uma cultura audiovisual, digital e

inclusiva que assegurem um nível de alfabetização digital e de

cultura inclusiva. Além disso, saber integrar e usar

pedagogicamente as TIC em sua prática profissional, de maneira a

impregná-la em suas ações docentes, da mesma forma como as

tecnologias estão impregnadas em nosso cotidiano.

O estabelecimento de fatores desencadeadores de

transformações na escola encontram reflexos diretos no

processo de formação dos professores, pois colocam em

destaque as suas deficiências. O que faremos com a tecnologia

na escola e os movimentos inclusivos que caracterizam uma

sociedade contemporânea mais justa e igualitária? A inclusão é

entendida aqui como o processo por meio do qual a escola e

a sociedade buscam valorizar as diferenças das pessoas,

reconhecendo suas habilidades, reestruturando a sua

organização e utilizando diferentes recursos para o

afloramento de potencialidades. Por sua vez, esses recursos

representados pelas TIC potencializam e favorecem a inclusão.

Entretanto, os professores que não são formados para esse

cenário, questionam: mas como usar esses recursos em

ambientes de aprendizagem?

A construção do conhecimento depende do que somos capazes

de ver, de perceber, de interpretar, de construir, de

desconstruir, e reconstruir o conhecimento como a realidade.



O que se identifica também como grave é que este cenário não é

peculiar de países com condições socioeconômicas ruins. A situação

de formação do professor e os resultados que ela gera quanto ao

uso das TIC na educação são muito semelhantes nos EUA, na

Suécia, na Dinamarca, na Finlândia, na Noruega, no Canadá, entre

outros. Em todos se observa o uso periférico das TIC. Em países

ibero-americanos, por exemplo, a situação é a mesma, diferindo

apenas das condições menos privilegiadas de tecnologia e de

conexão à rede mundial Internet.

O outro argumento muito utilizado por professores é de que a

tecnologia está ainda muito distante da escola, principalmente em

países com condições socioeconômicas e políticas menos

favorecidas. Este fundamento não se sustenta diante dos

constantes avanços tecnológicos, frente a uma sociedade cada vez

mais em rede, na qual percebemos um forte movimento de

integração de mídias.

As TIC supõem uma particular linguagem ou um sistema de

representação diferente daquele que o professor está habituado.

Como toda linguagem, ela se adquire por meio do uso em situações

sociais, mediante a tarefas dirigidas a metas. Diante da distância que

existe entre o que o futuro professor supostamente aprende na sua

formação docente relacionada ao uso das TIC, percebe-se as

dificuldades que este futuro professor terá quando em ação

profissional nas escolas, uma vez que estará diante de um grupo de

alunos que aguarda por conhecimento a ser construído

individualmente e coletivamente por meio de estratégias pedagógicas

que consideram o contexto e práticas sociais e que usam a tecnologia

na sua vida cotidiana. Infelizmente, a linguagem das TIC lhe é

praticamente desconhecida no seu uso pedagógico e/ou negada na

formação inicial. A pergunta que fica é: Como este futuro professor

poderá estabelecer um uso adequado das tecnologias na escola

se em seu processo de formação não encontra subsídios teóricos

e práticos para sua atuação docente?



Os professores tendem a fazer uso das TIC de acordo com sua

concepção e pensamento pedagógico, sua visão do processo de

ensino e aprendizagem, com ou sem o uso dos recursos

tecnológicos. Neste caso, em relação ao uso das TIC, a preocupação

que apresentamos é pertinente, dedicada a uma necessidade

emergencial de repensarmos o processo de formação de

professores.

A responsabilidade por este processo deficitário recai em sua

grande maioria às instituições de ensino superior que admitem que

é preciso estabelecer mudanças.

Porém, poucas conseguem realizá-las frente a um currículo

tradicional e fortemente teórico, a um corpo docente de ensino

superior resistente as tecnologias e a uma estrutura acadêmica

e de espaço desfavorável.

O maior exemplo integrador encontramos com a disseminação de

telefones celulares em camadas mais populares. Considerando-se o

barateamento dos custos de conexão e os recursos de computação

móvel, cada aluno em um futuro não muito distante terá um

computador conectado a rede internet e de uso pessoal. Portanto, o

panorama se apresenta preocupante diante da situação que se

encontra o professorado frente a sua formação e as perspectivas de

uso das TIC na escola.

Por sua vez, a incorporação das TIC em sala de aula não é em si

mesma um fator de transformação e inovação das práticas

educativas, mas as experiências vivenciadas atualmente tornam

evidente a prática inadequada do professor. Assim, destaca-se a

importância de rever o processo formativo do professorado para

que haja uma mudança no uso das TIC em contextos escolares

principalmente inclusivos para um aprendizado condizente aos

novos tempos.



Estas competências visam melhorar as estratégias de ensino e

transformar o professor em um líder de inovação dentro de suas

respectivas instituições e, por consequência, um docente que busca

uma escola mais inclusiva e, por sua vez, mais justa.

Diante desse cenário, como podemos encontrar soluções que vão

ao encontro do desenvolvimento das competências indicadas

acima?

A resposta para essa questão pode ser encontrada nas

mudanças no processo de formação inicial de professores e na

construção de ambientes de aprendizagem que utilizem os

recursos digitais disponíveis.

De fato, estamos muito longe das competências estabelecidas pela

Unesco, (2008), que sugere:

- Competências instrumentais informáticas e inclusivas;

- Competências para o uso didático da tecnologia;

- Competência para docência virtual;

- Competência sociocultural;

- Competências comunicacionais por meio das TIC.

Elas indicam que é preciso melhorar a prática docente em todas as

áreas de seu desempenho profissional, combinando competências

em TIC com inovações pedagógicas, planejamento escolar e

organização dos ambientes de aprendizagem.
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O aluno com altas habilidades/superdotação tem o direito

de ter adaptações curriculares e aceleração escolar, pois

apresentam habilidades superiores nas áreas artísticas,

intelectual ou psicomotora. Em outras palavras, a proposta

inclusiva vem ao encontro dos paradigmas vivenciados na

história da educação especial em nosso país, pois “percebe”

e “repudia” as práticas excludentes seja em âmbito escolar

quanto social. Desse modo, a escola passa a introduzir

técnicas e alternativas metodológicas que possibilitem ao

indivíduo atendimento que respeite suas características

formas/estilos de aprendizagem.

Considerações Finais
Em suma, a educação inclusiva avança em relação à ideia de equidade

formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da

exclusão dentro e fora da escola. A inclusão escolar tem início na educação

infantil, onde se desenvolvem as bases necessárias para a construção do

conhecimento e seu desenvolvimento global. Nessa etapa, o lúdico, o

acesso às formas diferenciadas de comunicação, a riqueza de estímulos

nos aspectos físicos, emocionais, cognitivos, psicomotores e sociais e a

convivência com as diferenças favorecem as relações interpessoais, o

respeito e a valorização da criança. Acrescente, nisso, a tecnologia moderna

e acessível e, logo, teremos práticas pedagógicas inclusivas, que fomentam

o desenvolvimento e o direito do indivíduo especial.

Desejamos a você muito sucesso!



“A  Educação  ex ige  os  maiores  
cu idados ,  porque e la  in f lu i  
sobre  toda  a  v ida . ”

Lúcio Aneu Séneca (Sêneca)

Arte: Sêneca (advogado, escritor e intelectual do Império Romano)



Agora você já pode solicitar o certificado em seu nome por apenas R$29,90.

O certificado é preenchido com o nome informado no pedido e enviado para o seu e-mail, também 

informado no pedido, em poucos minutos após aprovação. É simples, prático e rápido!

Esperamos que tenha gostado do curso. Até a próxima!

C u r s o  o n l i n e  d e

As Tecnologias nas Práticas 
Pedagógicas Inclusivas


