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RESUMO 

 

Este artigo (relato de experiência) socializa uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória onde 

buscamos discutir como a educação vem sendo construída, em termos das práticas pedagógicas, no 

cotidiano escolar do Ceja Professora Raquel Castro e Silva de Miranda, em relação ao uso da 

tecnologia digital frente à inclusão escolar dos estudantes público-alvo da Educação Especial. 

Utilizou-se como instrumento de coleta de dados a análise de um relatório de acompanhamento dos 

estudantes, produzido pela docente responsável pelo Laboratório de Informática da instituição, em 

que se registrou as observações do processo de utilização das ferramentas tecnológicas por alunos 

com deficiência, no decurso do ano de 2019. No instrumental foram registrados os procedimentos 

pedagógicos utilizados durante as aulas, elencando assim os pontos positivos e os desafios 

enfrentados nesse processo de inclusão. Através da análise percebeu-se que a educação de jovens e 

adultos tem a preocupação e o objetivo de proporcionar condições para os alunos que por diversos 

motivos se evadiram da escola ou até mesmo não chegaram a frequentá-la. Nesta perspectiva 

concluímos que existem muitos benefícios no uso das ferramentas digitais para o desenvolvimento 

de habilidades cognitivas e sócio emocionais em alunos com deficiência, pois promovem superação 

e eliminam barreiras para uma aprendizagem efetiva. 
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Introdução 

 

O desafio a ser enfrentado pela educação nos tempos atuais, diz respeito à possibilidade de 

desenvolver uma educação para todos. Especificamente a partir da Declaração de Salamanca em 

1994, a inclusão escolar de alunos com deficiência na educação de jovens e adultos tem sido tema 



 
   

 

de inúmeros debates, pesquisas e eventos na área educacional.  

Sabemos que os principais fundamentos teórico-metodológicos da inclusão escolar se 

centralizam em uma educação de qualidade para todos, no respeito à diversidade. 

Para Sassaki (1997, p.41) inclusão é: 

Um 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 [...] Incluir é trocar, entender, respeitar, valorizar, lutar 

contra a exclusão, transpor barreiras que a sociedade cria para as pessoas. É oferecer o 

desenvolvimento da autonomia, por meio da colaboração de pensamentos e formulação de 

juízo de valor, de modo a poder decidir, por si mesmo, como agir nas diferentes 

circunstâncias da vida. 

 

A educação inclusiva baseia-se na defesa de princípios e valores éticos, nos ideais de justiça 

e cidadania em contraposição aos sistemas hierarquizados de inferioridade e desigualdade.  

Nesta perspectiva, no Centro de Educação de Jovens e Adultos Professora Raquel Castro e 

Silva de Miranda (Ceja Caucaia) a educação com deficiência se caracteriza como uma modalidade 

de educação inclusiva, tendo como meta proporcionar condições para que jovens e adultos que, por 

uma infinidade de motivos se evadiram da escola, ou até mesmo não chegaram a frequentá-la, 

possam a ela retornar e usufruírem dos inúmeros benefícios que esta possa lhes proporcionar.  

Para o sucesso dessa implementação faz-se necessário amplas mudanças nas práticas 

pedagógicas escolares, tais como: adoção de novos conceitos e estratégias de ensino, adaptação ou 

mudança de currículos, novas formas de avaliação, o estímulo à participação de pais e comunidade 

nessa nova realidade social e educacional. (Mantoan, 1997; Mantoan, 2001; Mrech, 1999; Pires & 

Pires, 1998). 

Nos últimos anos a aplicabilidade de tecnologias educacionais no ensino está cada vez mais 

presente em artigos e trabalhos acadêmicos, o que traz relevância ao conteúdo, verificamos que os 

recursos servem para dinamizar as aulas, a fim de proporcionar um olhar para as múltiplas 

interações, em espaços de aprendizagem fora da sala de aula tradicional. O uso de ferramentas 

tecnológicas incentiva a aprendizagem por meio da descoberta, tanto do aluno quanto do professor 

na utilização do computador. 



 
   

 

De acordo com Lévy (1993) a informática educativa é uma tecnologia intelectual que pode 

ser considerada como produção e produtora de conhecimento humano.  

Cabe ao professor analisar com antecedência o conteúdo a ser trabalhado, buscando 

identificar a capacidade para dar sentido às atividades de natureza intelectual que lhes são 

propostas, considerando o modo como o sujeito aprende, de acordo com as teorias, buscando assim, 

mobilizar eficientemente o sujeito cognoscente. 

A Informática não pode ser vista como simplesmente “mais uma tecnologia” 

(VALENTE,1999), como apenas ferramenta de trabalho que auxilia o processo educacional 

(PRETTO, 2002). É uma “nova tecnologia” que proporciona mudança pessoal e de mentalidade, 

além de favorecer a formação tecnológica indispensável para o futuro profissional na sociedade da 

informação e o futuro professor. 

A proposta principal deste estudo é compreender, por meio de uma visão crítica, a forma 

como a educação vai sendo construída no cotidiano escolar, no Ceja Caucaia, em relação ao uso da 

tecnologia digital frente à inclusão de alunos com deficiência, por meio de suas práticas 

pedagógicas no dia a dia, a fim de elencar os pontos positivos e negativos. 

 

Metodologia 

 

Este estudo de caso classifica-se em uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória onde 

buscamos compreender, por meio de uma visão crítica, a forma como o uso da tecnologia vai sendo 

construído no cotidiano escolar em relação à inclusão, por meio de suas práticas pedagógicas no dia 

a dia de uma sala de aula. 

Utilizou-se como instrumento de coleta de dados um relatório com o objetivo de registrar as 

observações da análise do processo de inclusão escolar dos alunos com deficiência nesta unidade de 

ensino. No instrumental de observação participante foram registrados os procedimentos 

pedagógicos utilizados, junto com a identificação dos pontos positivos e negativos do processo de 

inclusão dos alunos. 

 

 



 
   

 

Resultados e discussão 

 

Através da experiência vivenciada no Ceja Professora Raquel Castro e Silva de Miranda 

(CEJA Caucaia), percebemos que o ensino na escola inclusiva busca garantir uma educação para 

todos e a inserção social dos cidadãos, estudantes trabalhadores, deficientes, jovens e adultos em 

geral. 

Durante este estudo foi possível perceber a necessidade do enfoque nos potenciais de cada 

aluno, lembrando que nenhuma pessoa com deficiência é igual à outra. O quadro clínico demonstra 

variantes significativas, sendo diferenciado e individualizado, pois ao redor dos sintomas centrais 

existe uma diversidade de sintomas secundários. Assim sendo, é necessário que o educador 

transmita confiança e segurança aos que possam aprender de forma significativa. 

No entanto os estudos realizados no ensino com a utilização softwares na EJA, ainda é um 

desafio, devido às escassas publicações nesta área. Os profissionais que trabalham com esse 

público, demonstram certo receio em relação ao uso da tecnologia. Discussões têm sido levantadas 

a respeito. 

Considerações finais 

 

Ao longo deste estudo compreendeu-se que a inclusão vai muito além da adaptação de 

materiais pedagógicos que visem à autonomia e a acessibilidade de alunos com deficiência. Faz-se 

necessário que hajam mudanças na prática educacional. 

Na Educação de Jovens e Adultos vivenciadas no Ceja Caucaia percebemos que devemos 

adaptar o ensino de acordo com a realidade de cada aluno, oferecendo uma didática que seja aliada 

ao conhecimento, que amplie os horizontes da percepção do individuo, estimulando sua capacidade 

criativa de pensar nas suas possibilidades de transformação no meio em que vive, sendo este o papel 

da educação e o grande compromisso da escola. 

As análises apontaram que a utilização do computador e a manipulação dos softwares 

caracterizaram-se como uma importante ferramenta de estímulo para os estudantes com deficiência. 

As análises possibilitaram uma maior reflexão, sinalizando um olhar para as múltiplas interações 

em espaços de aprendizagem fora da sala de aula tradicional. 

 

 



 
   

 

Referências 

 

G, NOSELLA, Paolo. Educação e Cidadania: quem educa o cidadão? São Paulo: Cortez: Autores 

Associados, 1987. (Coleção Polêmicas do Nosso Tempo; 23) 

BOFF. Leonir Amantino. A Educação de Jovens e Adultos do Campo: elementos para uma 

educação inclusiva e solidária. In: ZART, Laudemir Luiz. (Org.). Educação e Sócio e economia 

Solidária: paradigmas de conhecimento e de sociedade. Série Sociedade Solidária. Ano I, vol.1. 

Cáceres: Unemat Ed, 2004. 

LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. São 

Paulo: 34 1993. 

________. A conexão planetária: o mercado, o ciberespaço, a consciência. São Paulo: 34 2001. 

Mantoan, M. T. (1997). Inclusão escolar de deficientes mentais: que formação para 

professores? Em M. T. Mantoan (Org.), A integração de pessoas com deficiência: contribuições 

para uma reflexão sobre o tema (pp. 119-127). São Paulo: Memnon. 

Mantoan, M. T. (2001). (Org.) Caminhos pedagógicos da inclusão. São Paulo: Memnon. 

Mrech, L. M. (1998). O que é educação inclusiva? Integração, 10(20), 37-40. 

SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: acessibilidade no lazer, trabalho e educação. Revista 

Nacional de Reabilitação (Reação), São Paulo, Ano XII, mar./abr. 2009, p. 10-16. 

SIQUEIRA, Rosiane, CARVALHO, Sandra Pereira de. Percepções de Acadêmicos de Pedagogia 

sobre a Disciplina Educação de Jovens e Adultos na Formação Docente. Campinas, SP. Pontes 

Editores, 2014. 

 


