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RESUMO

 

O estudo ora apresentado objetiva o desenvolvimento de uma ferramenta de auxílio ao aprendizado de 

pessoas portadoras de deficiências físicas mentais, os quais mostrará os avanços da educação na 

informática especial, além de apontar as dúvidas relacionadas ao assunto. O que se pretende discutir os 

critérios para uma avaliação de um software para uso educacional, segundo uma concepção construtivista 

de aprendizagem; refletir sobre a classificação dos mesmos quanto ao tipo e nível de aprendizagem e 

apresentar uma sugestão para registro desta avaliação. Para iniciar uma discussão sobre os critérios para 

utilização de softwares educativos torna-se necessária uma reflexão sobre o papel do computador nas 

escolas, a influência do mesmo no processo de aprendizagem dos alunos e uma contextualização do 

conceito de avaliação do ponto de vista construtivista. Apesar do termo avaliar possuir inúmeros 

significados, na expressão "avaliação de softwares educativos", avaliar significa analisar como um 

software pode ter um uso educacional, como ele pode ajudar o aluno a construir seu conhecimento e a 

modificar sua compreensão de mundo elevando sua capacidade de participar da realidade que está 

vivendo. Tomando por base essas considerações, a seguir serão tecidos alguns comentários sobre aspectos 

importantes, que podem contribuir para uma análise de softwares educativos e  mostrar o valor da 

informática no desenvolvimento de crianças especiais, no qual será  apontado métodos e vantagens, 

diferenciando cada metodologia usada nos diferentes tipos de deficiência infantil, justificando ainda mais 

o uso da informática no campo educacional do deficiente em geral. Observou-se, de uma maneira geral 

que o tipo de necessidade específica de cada usuário deve fundamentar o desenvolvimento de um projeto 

adequado, além de um intenso acompanhamento por profissionais em diversas áreas tais como: 

psicologia, pedagogia, etc., principalmente durante a fase de implantação do software, a fim de que 

melhores resultados possam ser percebidos e venham engrandecer esta área. Contudo o resultado final é 

espantosamente gratificante, compensando qualquer esforço despendido.
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1 – Introdução

 

O direito à aprendizagem é pertencente a todos. 
Crianças, normais ou deficientes, devem ser 
estimuladas ao máximo em seu potencial e, nos dias 
atuais, a informática é ponto primordial para o 
alcance com sucesso desta meta. 
 

Com o objetivo de mostrar o valor da informática no 
desenvolvimento de crianças especiais, o estudo em 
questão aborda os trabalhos que estão sendo 
desenvolvidos em relação ao assunto diferenciando 
cada metodologia usada no trato dos diferentes tipos 
de deficiência infantil, aprofundando ainda mais o 
uso da informática no campo educacional do 
deficiente mental.
 

Será apresentado a análise e implementação de uma aplicação para o desenvolvimento e melhora da 
memória deste tipo de deficiente, na forma de um jogo simples e de fácil entendimento, onde a relação 
entre o usuário e o mouse é  empregada freqüentemente,  juntamente com a associação de recursos de 
mídia e audiovisual.

 

Posteriormente, o mesmo é avaliado sob o ponto de vista do analista de sistema e profissionais 
especialistas da área da saúde, caracterizando a  interdisciplinariedade como fator primordial para o 
desenvolvimento e socialização dos chamados excluidos.



Desta forma o trabalho foi dividido em sete capítulos.

 

O capítulo 2, apresenta um breve histórico da relação informática x educação especial e seus aspectos 

construtivistas na elaboração da relação ensino-aprendizagem. Serão abordados assuntos referentes às 

relação  da  informática  com  vários  tipos  de  deficiências,  os  principais  projetos  e  pesquisas  já 

desenvolvidos, a questão da formação específica e projetos de desenvolvimento do profissional atuante 

nesta área.

 

O capítulo 3,  fará uma apresentação sobre os conceitos básicos de realidade virtual, as potencialidades 

desta  ferramenta,  ainda  nova,  no  desenvolvimento  cognitivo  e  as  implicações  pedagógicas  desta 

tecnologia.

 

No capítulo 4, é proposta uma linguagem de programação aderente ao paradigma proposto e posterior 

projeto de uma aplicação em ambiente de multimídia para crianças especiais. Serão abordados, ainda, 

conceitos de projeto psico-pedagógicos e ergonômicos voltados para a educação especial e que possam 

auxiliar a criança no contexto da aprendizagem. A partir daí, será proposta uma metodologia de utilização 

deste software.

 

O capítulo 5, mostra uma análise de resultados obtidos após implantação do software em ambiente 
específico de crianças portadores de educação especial.
 

No capítulo 6, encontra-se a conclusão final do trabalho, fazendo-se uma análise crítica sobre o assunto, 

além  da  proposição  de  sugestões  para  utilização  do  computador  como  ferramenta  educacional  em 

trabalhos futuros.

Finalmente, no capítulo 7 se relata todas as referências bibliográficas pesquisadas durante a realização 

deste estudo, bem como sugestões para trabalhos futuros.

 

 

 

 

 

 



 

 



 

2 – A Informática e a Educação Especial
 

Os desafios da tecnologia obrigam o homem a adotar uma nova atitude perante a natureza e a organização 
das sociedades. Antes, quando sua capacidade tecnológica era mais limitada, o homem aproveitava a 
“força bruta” da natureza de uma maneira simplificada e direta (barco a vela, luz solar). Atualmente pode 
utilizar-se das fontes energéticas, como, por exemplo, em eletricidade, transformando um potencial 
hidrológico, por meio de operações tecnológicas mais avançadas e complexas, o que implica um maior 
intervencionismo do homem na natureza. Esse problema exige, certamente, uma nova tomada de 
consciência sobre como conviver com o meio ambiente sem agredi-lo, e isso pressupõe novas atitudes, 
desde a colaboração mais estreita entre as diversas ciências (interdisciplinaridade) até a construção de 
uma nova subjetividade integrada com o cosmo.

 

No passado todas as sociedades dispuseram, em menor ou maior grau, de ciência e técnica para produzir 

bens, organizar o trabalho, facilitar a comunicação e melhorar a qualidade de vida. É porém no mundo 

contemporâneo que a tecnologia invade todos os domínios da atividade social para assumir um papel de 

transformação, viabilizando dessa forma a construção do conhecimento, oportunizando o aprimoramento 

das relações do homem com o mundo propiciando a este, tanto criar quanto usufruir de  sua criação. Para 

tanto, existem hoje imensas possibilidades de o homem fundar uma sociedade planetária em

novas bases: as máquinas podem “pensar”, auxiliadas evidentemente, pelos homens; os indivíduos podem 

determinar  seu  próprio  tempo  de  trabalho,  uma  vez  que  a  informação  lhes  possibilitam  produzir 

novamente  em casa,  e,  concomitantemente,  estar  conectados  com o  mundo por  uma complexa  rede 

comunicação (internet, TV, telefone, fax); os homens encontram, enfim, melhores chances de realizar 

maior interação com o planeta do ponto de vista geográfico, econômico, político, ecológico e cultural. 

Portanto,  basta  que  utilizem a  criatividade  e  a  tecnologia  na  construção  de  uma nova solidariedade 

planetária. 

 

Em busca de uma solidariedade planetária justa, constata-se que a informática têm muito a contribuir no 

processo ensino – aprendizagem de crianças especiais e às ditas “normais”. Fazendo distinção sobre a 

noção do uso do computador na educação, de acordo com Papert[2],  a abordagem através da qual o 

aprendiz constrói,  com o uso do computador  e  seus recursos  o próprio conhecimento,  denominou-se 

construcionismo. Nessa situação de uso do computador, o papel de observador/experimentador passa a ser 



do professor, com a função objetiva e clara de orientar e contribuir, tornando o aprendizado mais fácil e 

com melhores resultados, cabendo ao mediador descobrir como deve ser esta intervenção.

 

Segundo Valente [1], o que distingue as duas maneiras de efetivar o processo de cognição é a presença e 

uso do computador como ferramenta, face a ações requeridas que considera como fator efetivo quando o 

aprendiz  manipula  conceitos  que  leva  a  contribuição  de  seu  desenvolvimento  mental.  Com  essas 

interações adquire conhecimentos da mesma maneira quando interage com objetos do mundo, segundo o 

“aprendizado piagetiano”. Deve-se a observações feitas em situações de uso de linguagens como por 

exemplo LOGO, que a interação com o computador enriquece o ambiente e torna mais nítido o ponto de 

vista  de  construção  do  conhecimento.  Conforme  a  situação,  o  computador  pode  ser  usado 

educacionalmente como uma máquina para ensinar ou simplesmente como uma ferramenta de auxílio. 

Para  que  seja  usado  como  máquina  de  ensino  precisa-se  destiná-lo  à  informatização  de  métodos 

tradicionais,  que  é  o  paradigma,  visto  pelo  pedagogia  como  instrucionista,  onde  verifica-se  a 

implementação de informações que são passadas ao aluno na forma de tutorial, manuais, exercícios e 

prática de jogos. 

 

Enfim, a adequação dos paradigmas instrucionista, construtivista e construcionista é uma proposta que 

merece  atenção  com  o  uso  do  computador  na  educação,  buscando  a  melhor  maneira  de  vencer  as 

resistências do sistema educacional. 

 

É evidente que simplesmente apontar o fracasso da escola ou o sucesso da tecnologia não explica o 

problema que ora se enfrenta. Como afirma Ripper (1993). “(...) é necessário uma mudança na própria  

estrutura  do  ensino,  menos  preocupado  com  o  cumprimento  de  rígidos  currículos,  uniformes,  etc.,  

estimulando iniciativas e criatividade. Para isso é necessário preparar o professor para assumir uma 

nova  responsabilidade  como  mediador  de  um  processo  de  aquisição  de  conhecimento  e  de 

desenvolvimento da criatividade dos alunos. (...) neste contexto, tecnologia pode ser uma ferramenta  

valiosa, facilitando esta intermediação e um atendimento mais individualizado, e ajudando a remover  

barreiras ao processo de descoberta e ao acesso ao conhecimento”.

 

Relata-se a seguir, alguns trabalhos já realizados por equipes de pesquisadores no intuito de melhorar a 

aprendizagem e a sociabilização de adolescentes tidas como especiais. O primeiro estudo, nesse sentido 



foi realizado com alunos com dificuldades de aprendizagem (repetentes) em processo de alfabetização[3]. 

Este teve como objetivo fazer com que alunos repetentes de 1ª série do ensino médio (com, uma, duas ou 

mais  repetências)  tivessem  experiências  interativas  em  microcomputador  com  a  linguagem  LOGO, 

visando o desenvolvimento de habilidades cognitivas e modelos mentais. O trabalho também mostra os 

efeitos dessa interação sobre o desempenho e a auto-estima de alunos com vivência de fracasso escolar.

 

Numa segunda etapa desse estudo as crianças foram observadas quanto ao seu desenvolvimento cognitivo 

matemático e pensamento infra-lógico, no que concerne as principais noções espaciais. Seguindo-se na 

linha de estudos com crianças com dificuldades de aprendizagem foi iniciado o trabalho com uma classe 

especial de portadores de necessidades especiais então denominados “deficientes mentais educáveis”. O 

estudo foi realizado em uma escola estadual de Porto Alegre em 1987 [3] onde a turma que participou do 

projeto era constituída por 26 alunos, novos e repetentes, da 1ª série; destes alunos, 13 reiniciaram o 

trabalho em 1988, freqüentando a 2ª série. Estudos envolvendo crianças deficientes auditivas e deficientes 

mentais também foram desenvolvidos. O primeiro deles deu-se durante os anos letivos de 1988 e 1989 [3] 

com alunos do Centro Especializado para Deficientes Auditivos,  de nível  sócio-econômico baixo,  de 

vários pontos da periferia de Porto Alegre.

 

Numa outra experiência, foi feita uma iniciação profissional na área de informática para jovens, como 

parte  da  preparação  para  o  trabalho.  Na  tentativa  de  se  construir  uma  metodologia,  utilizou-se  de 

ambientes  de  aprendizagem  com  a  linguagem  LOGO  que  permitisse  gerar  alternativas  de  ação  e 

prevenção, inclusive, nas séries iniciais do 1º grau e facilitasse a construção da leitura de alfabetização de 

crianças com dificuldades de aprendizagem. Buscou-se como objetivos: [3]

•        Proporcionar às crianças atividades lúdicas (jogos pedagógicos computadorizados) para o 

diagnóstico e desenvolvimento de dificuldade específicas na percepção;

•        Oportunizar a essas crianças, interações livres com a linguagem LOGO para diagnóstico de 

dificuldades específicas e desenvolvimento de estruturas cognitivas;

•        Observar e acompanhar o desenvolvimento de cada criança e o desempenho escolar na 

construção da leitura e escrita através do uso de computador;

•        Avaliar  possíveis  mudanças  e  a  afetividades  no  uso  do  microcomputador,  quanto  ao 

desempenho escolar e à auto-estima dessas crianças.

 



O estudo envolveu avaliações quanto ao desempenho escolar, no processo de construção da leitura e 

escrita e na dimensão afetiva referente à auto-estima. O resultado alcançado superou espantosamente 

todas as expectativas reservadas ao estudo em questão. Constatou-se um incrível desempenho por parte 

das crianças envolvidas que demonstraram, extrema satisfação quanto ao contato físico com a máquina. 

Este  fator  exerceu  considerável  influência  no  resultado  final  do  estudo,  já  que  permitiu  quebrar  a 

considerada  barreira  existente  da  inexperiência  computacional  por  parte  dos  deficientes  em  geral, 

facilitando consideravelmente, o alcance  dos objetivos buscados.

 

2.1 – Educação Especial
 

A educação especial é dirigida a educandos portadores de deficiências específicas: física, mental, auditiva 
ou visual e os que apresentam condutas típicas de síndrome, ou seja, pessoas a quem faltam ou têm uma 
restrição de capacidade para executar atividades, tarefas, habilidades e comportamentos fora do âmbito 
considerado normal para um ser humano.

 

Alguns especialistas alegam que o termo “portadores de necessidades educativas especiais” por ser muito 

amplo,  permite  a  inclusão  de  todo  e  qualquer  aluno  neste  grupamento,  visto  que  todos  apresentam 

necessidades  a  serem atendidas.  Entende-se,  no entanto,  que  esta  terminologia traz  para  a  Educação 

Especial uma mudança de enfoque de ordem conceitual. Quando de fala em aluno deficiente, enfatiza-se 

somente  a  problemática  do  aluno  em  si,  o  mesmo  não  acontecendo  quando  se  emprega  o  termo 

necessidades  educativas especiais.  Neste  caso,  além de se  deslocar  o  foco da deficiência  para o  seu 

aproveitamento,  existe  a  preocupação  com  a  resposta  educativa  que  visa  atender  às  necessidades 

existentes.

 

Há alguns anos atrás, acreditava-se que os alunos portadores de necessidades educativas especiais, devido 

às  deficiências  que  apresentavam,  não  tinham  condições  de  atingirem  níveis  mais  complexos  de 

desenvolvimento,  não podendo lidar com conceitos abstratos, o que direcionava o professor para um 

trabalho  apenas  no  plano  concreto.  Hoje  em  dia,  sabe-se  que  a  grande  maioria  destes  alunos  têm 

possibilidades de construir abstrações. Nesse caso o plano concreto serve apenas de ponto de partida para 

esta  construção,  sendo  necessário  não  estabelecer  limites,  traçar  metas  elevadas  e  pensar  numa 

aprendizagem prospectiva e que faça sentido para os alunos.



 

A  Declaração  Mundial  sobre  Educação  para  Todos  (1994)  e  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  (LDB)[9] 

ressaltam a necessidade do desenvolvimento de modelos que garantam a escolarização satisfatória de toda 

a população infantil. A adoção de sistemas flexíveis e adaptáveis, capazes de levar em consideração as 

diferentes necessidades das crianças, contribuirão para o seu êxito.

 

A família deve participar no que for necessário para o desenvolvimento destas pessoas, num clima de 

prazer e cumplicidade. À escola cabe buscar soluções para o aluno se desenvolver e aprender. Neste 

sentido o apoio da família é imprescindível, do mesmo modo que dos psicólogos, fisioterapeutas, e tantos 

outros; como profissionais especializados, que devem se dispor a orientar a escola sempre que necessário 

uma vez que a integração deste aluno diz respeito a toda a escola e não apenas aos professores. Quando a 

família  não  acredita  nesta  possibilidade  é  necessário  trazê-la  para  a  escola,  buscando  construir  este 

processo também com a sua participação.

 

O retorno é gratificante, a família se vê aceita quando o portador de necessidades educativas especiais 

evidencia  sinais  de  socialização,  se  apropria  dos  conhecimentos  veiculados  pela  escola  e  mais  tarde 

consegue se integrar no mercado de trabalho, participando da vida em sociedade e a escola percebe ter 

cumprido o seu papel social. De fato é a partir da construção de um projeto pedagógico voltado para a 

diversidade  que  a  proposta  de  integração  começa  a  se  tornar  realidade.  A  partir  da  aceitação  das 

diferenças individuais, conhecendo a capacidade de realização, do potencial cognitivo, afetivo e sócio 

cultural do aluno, a participação do “agente escolar” como suporte nas diferentes situações de dúvidas, de 

dificuldades inesperadas que possam ocorrer e como parceiro na difícil tarefa de assumir compromissos e 

responsabilidades, o educador se tornará mais seguro em assumir o desafio de ter um aluno especial em 

sala de aula.

 

Ressalta-se que os desajustes dos alunos aos  procedimentos e critérios preestabelecidos da escola os 

transformam em “deficientes” e “especiais”. As características interpretadas como distúrbios, patologias, 

incapacidades  para  aprender  e  para  se  adaptar  ao  meio  escolar  são  consideradas  como  problemas 

unicamente do indivíduo. Os desvios estão nele. Tal concepção está implícita tanto na prática pedagógica 

de sala de aula, como na legislação que estabelece os subsídios para organização e funcionamento de 

serviços de educação especial, na área da deficiência mental.



 

Observa-se a seguir, aspectos de algumas deficiências  quanto à utilização do computador. No caso de 

detectação de problemas motores, a deficiência se dá tanto na chamada motricidade fina (uso das mãos e 

dos dedos) para manusear, por exemplo, o teclado convencional ou o mouse como na motricidade ampla 

(uso dos braços, pernas e tronco) para, por exemplo, controlar os movimentos do braço, manter a cabeça 

ereta ou se firmar na cadeira.

 

Na maioria dos ambientes destinados a usuários com problemas motores utilizam-se teclados em tamanho 

ampliado, tela  sensível  ao toque quando o usuário apresenta razoável  controle.  Para as pessoas  que 

apresentam  movimentos  involuntários  ou  tremores,  são  utilizadas  telas  com  um  atraso  de  “imput” 

ajustável a esta dificuldade motora. Há também utilização de telas sensíveis ao sopro, próteses como 

pulsadores e apontadores em substituição ao mouse ou teclado convencional que podem, ou não, ser 

utilizados em conjunto com um software que simula, na tela do computador, o funcionamento de um 

destes dispositivos de entrada.

 

Além de  deficiência  motora,  algumas  pessoas  apresentam,  também,  dificuldades  no  que  se  refere  à 

capacidade de dicção. Para estes casos, existem sistemas de comunicação alternativa e aumentativa que 

fazem uso,  por exemplo,  de sistemas gráficos de comunicação, de processos de varredura na tela do 

computador,  aliados,  ou  não,  a  alguma prótese.  O sistema FALAS [2]  –  Ferramenta  Alternativa  de 

Aquisição Simbólica – é um destes sistemas comunicadores que além dos recursos de multimídia, utiliza 

técnicas  de  inteligência  das  preferências  do  usuário  no  que  diz  respeito  a  disposição  dos  símbolos 

segundo  sua  freqüência  de  utilização  e  velocidade  de  varredura  das  opções  da  tela,  ajudando-o  no 

aprendizado de símbolos, etc., que são feitos com o auxílio do histórico pessoal que é gerado pelo sistema 

durante sua utilização.

 

Os softwares para deficientes visuais utilizam basicamente magnificadores de tela ou ampliadores dos 

caracteres da tela do computador para aqueles que possuem perda parcial da visão, e recursos de áudio, 

teclado e impressora em Braile para aqueles que apresentam perda parcial ou total da visão. Existem, 

também, sistemas que utilizam tecnologias mais avançadas, como o uso de som tridimensional.Outros, 

utilizam realidade virtual com a possibilidade de manipulação de objetos e opções por meio de algum tipo 

de luva. Também na Internet tem-se a possibilidade de ampliar o tamanho das letras no teclado facilitando 

o acesso por pessoa com dificuldade de visão. 



 

Para  os  deficientes  auditivos  existem alguns  projetos  e/ou  softwares  que  são  utilizados  como apoio 

pedagógico à comunicação, como por exemplo, a linguagem LOGO. Este projeto propõe a compreensão e 

construção  de  códigos  não-verbais  de  sinalização  que  possua  o  mesmo  significado  semântico  dos 

comandos  LOGO.  Quanto  à  construção  dos  sinais,  percebeu-se  que  as  apresentações  iniciais  dos 

comandos atêm-se ao efeito visual dos mesmos processados na tela, bem como a tendência do grupo de 

combinar sinais existentes e não à construção de sinais de comando.

 

A síndrome de Down caracteriza-se pela trissonia cromossômica no par 21, ou nos casos de translocação 

e mosaicismo. As principais características dessa síndrome são: olhos amendoados, uma prega na palma 

da mão e, eventualmente, hipotonia muscular. A maioria dos softwares utilizado por pessoas portadoras 

de deficiência mental, de síndrome de Down ou altistas, é de fácil entendimento. Poucos são voltados 

especificamente  para  estes  usuários  uma vez  que  estimula  a  percepção  auditiva,  o  desenvolvimento 

psicomotor, etc., 

 

Apesar da mobilidade e fragilidade dos fundamentos teóricos, é grande o poder das instituições existentes 
para avaliar, julgar e tomar decisões sobre a vida escolar das crianças. Na classificação como deficiente 
mental, através de documentos oficiais que orientam a organização e o funcionamento da educação 
especial, delineia-se a concepção de desenvolvimento e aprendizagem do indivíduo – algo dentro dele 
determina suas possibilidades. Desta forma, os testes, os quais medem o que cada indivíduo conseguiu 
desenvolver/aprender é que falarão mais alto quando da necessidade de se optar ou não pela retirada das 
crianças de suas classes regulares para que comecem a freqüentar as classes especiais.

 

Crianças com necessidades especiais múltiplas, ou mesmo com deficiência apenas mental, podem dispor 

de  apenas  uma  inteligência  intelectual  que  pode  ser  desenvolvida  de  maneira  a  suprir  aquelas 

comprometidas. Percebe-se que é possível,  em crianças com lesões cerebrais, ocorrer não a perda da 

intensidade de sua própria produção intelectual, mas a perda de apenas algumas habilidades, sem que 

outras  sejam  comprometidas.  Sem  dúvida,  a  inteligência  espacial  e  cinestésica-corporal  são  as 

inteligências de maior desenvolvimento e habilidade detectadas nas crianças, bem como as inteligências 

pessoais.  Portanto  as  mesmas  são  capazes  de  potencializar  através  da  imaginação  criadora  e  da 

representação de imagens, construindo a figuração, um espaço criativo de reflexão significativa na leitura 

de  suas  próprias  imagens  e  de  obras  de  arte,  bem como os  objetos  do  cotidiano,  fundamentais  no 

desenvolvimento de habilidades desempenhadas com maior competência intelectual. 



 

Neste sentido, o professor tem um papel fundamental, pois é um agente de mediação, devendo atuar não 

de  forma  mecânica,  autoritária  ou  distante,  mas  através  de  um  processo  de  interação  dialógica. 

Considerando  que  muitos  portadores  de  deficiência  vêm  sendo  integrados  em  classes  regulares,  é 

necessário que as escolas de formação procedam a uma revisão em seus currículos, prevendo a inclusão 

de disciplinas que permitem à todos os professores lidarem com estes alunos.

 

2. 3 – Projetos e Pesquisas na Educação Especial
 

 

Os recursos desenvolvidos e citado a seguir são frutos de pesquisas da Secretaria de Educação Especial 
(SEESP) – responsável pela análise dos projetos de ensino especial. Quando se tem um sistema de ensino 
deficiente, o que se observa nos resultados dos alunos brasileiros em escolas públicas, deve-se considerar 
que quaisquer melhorias do processo ensino-aprendizagem serão bem vindas[6]. 

 

Os professores-multiplicadores do Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) de Cuiabá desenvolveram 

no ano de 2000, o projeto-piloto “Escolas sem Fronteiras”, de informática educativa aplicada à Educação 

Especial.  Trabalharam  no  projeto  seis  professores,  e  dele  participaram  seis  alunos  portadores  de 

necessidades educativas especiais da Escola Estadual de Primeiro Grau "Raio de Sol"[6]. Os alunos eram 

portadores de paralisia cerebral severa e média, e tinham idade entre 6 e 23 anos, e foram distribuídos em 

três grupos: em fase de alfabetização,  com dificuldades de aprendizagem e com coordenação motora 

severa. 

 

Os objetivos do projeto foram: capacitar professores para trabalharem com a informática educativa na 

Educação Especial; oportunizar aos alunos acesso ao computador como ferramenta de apoio ao processo 

pedagógico,  auxiliando  na  sua  alfabetização  e  contribuindo  para  a  sua  integração  na  escola  e  na 

sociedade; demonstrar a contribuição da tecnologia da informática no desenvolvimento cognitivo, motor e 

afetivo dos alunos da Educação Especial.

O  Projeto  envolveu  de  forma  integrada  teoria  e  prática,  com  a  seguinte  metodologia:  palestra  de 



sensibilização, discussão e reflexão, e aulas práticas no Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE), com 

uso e conhecimento das ferramentas do Office, Paintbrush, softwares educativos e software de autoria 

(SLOGO). Antes de trabalhar com os alunos, os professores realizaram atividades para conhecerem bem 

os softwares que seriam utilizados. Foi garantido aos alunos tempo para que se familiarizassem com o 

computador e o software utilizado.

 

Os projetos de pesquisa tiveram os seguintes temas geradores: “Nossa Escola", para envolver os alunos 

com questões relacionadas ao espaço comunitário e escolar, à família, amigos, professores e funcionários. 

"Quem  sou  eu",  para  demonstração  de  auto  conhecimento  no  desenvolvimento  de  uma  texto 

autobiográfico.  "Datas  Comemorativas",  onde  foram  trabalhadas  a  semana  do  folclore,  semana  do 

excepcional, ecologia, início da primavera, semana do trânsito, da pátria, da criança e dia do professor.

 

Para a avaliação dos resultados, foi criada uma ficha de acompanhamento individual. Os alunos foram 

avaliados através de atividades que verificaram a organização espacial, a coordenação motora, a memória 

viso-motora, habilidades e níveis de inteligência comparativa. 

 

Os alunos participantes do projeto "Escola sem Fronteiras"[6] foram mais investigativos e participantes e 

demonstraram os seguintes avanços:

•        Maior capacidade de concentração e desenvolvimento da habilidade motora.

•        Evolução do interesse e da criatividade.

•        Melhor estruturação do espaço gráfico.

•        Maior capacidade em memorizar proposta mais estruturada.

•        Maior domínio do computador e dos softwares. 

 

O  uso  dos  recursos  da  tecnologia,  e,  em  especial,  o  do  computador  na  educação  de  pessoas  com 

necessidades  diferenciadas,  é  uma  oposição  muito  bem  delineada  aos  métodos  tradicionais  de 

re(educação) e re(habilitação). O objetivo não é de forma nenhuma encarada como “correção” de uma 



“deficiência intelectual” do potencial de conhecimento, criatividade e humanidade, através da assistência 

específica à necessidade. 

 

A concepção que se tem sobre a normalidade precisa agora ser flexível nas dicotomias – normal/anormal, 

deficiente/completo,  capaz/incapaz,  adequado/inadequado,  transpondo velhos  preconceitos,  o  que  não 

chega ao ponto de negar as diferenças, as dificuldades, problemas, as alterações que impõem padrões não 

apropriados em algumas situações. Portanto, o que é adequado e funciona, os recursos tecnológicos que 

estão disponíveis,  podem e devem ser aproveitados buscando novas relações ensino e aprendizagem, 

atitudes e valores. Relata-se, a seguir, alguns outros projetos voltados para necessidades específicas.

 

2.3.1 – Para Portadores da Síndrome de Down

 

No Centro de Informática Educativa da Universidade Católica de Petrópolis[10], desenvolve-se um 
projeto que busca o desenvolvimento e integração do portador da Síndrome de Down na família, no 
ambiente escolar e na comunidade em que vive. Para tanto, usa-se o computador no desenvolvimento das 
funções lógicas passivas de ampliação, com estímulos à sociabilidade e descoberta de comportamento 
criativo.

 

Através da linguagem LOGO são sugeridos desafios, não visando o lado profissional, mas em primeiro 
lugar, a descoberta das possibilidades de realização do educando. Denominado como desenvolvimento 
longitudinal, onde os resultados verificam-se a longo prazo, o acompanhamento tem permitido enriquecer 
os conhecimentos com metodologia interativa, onde o computador é apenas uma ferramenta para 
desenvolver outras atividades necessárias à valorização das pessoas com necessidades especiais.

 

2. 3. 2 – Projeto DOSVOX – para Deficientes 
Visuais
            



O deficiente visual, num ambiente educacional, sempre depende da boa vontade de outros, e de muito 
esforço próprio; por vezes, o desestímulo, provoca evasão escolar. E a aplicação de softwares que 
utilizam basicamente magnificadores de tela ou ampliadores dos caracteres na tela do computador, para 
aqueles que possuem perda parcial da visão, e recursos de áudio, teclado e impressora em Braile para os 
com perda total da visão proporcionam para estes uma independência tão necessária à qualidade de vida e 
aumento da auto-estima.

 

O Projeto DOSVOX – é um sistema operacional que permite que pessoas cegas utilizem um computador 
comum para desempenhar uma série de tarefas adquirindo assim, um nível alto de independência no 
estudo e no trabalho. Este sistema interage com o usuário através de voz sintetizada, em português.

 

Em 1992, conforme relatado na home page DOSVOX[7], Marcelo Pimentel, cego, iniciou curso de 
informática na UFRJ. Foi admitido na universidade como qualquer outro aluno: no Instituto Benjamin 
Constant as questões da prova foram lidas para ele e Marcelo datilografou as respostas em sua máquina 
de escrever – resultado: aprovado.

 

No início do curso não teve problemas com as matérias teóricas, contando com a ajuda de seus colegas e 
seu pai. Mas as dificuldades apareceram no trabalho direto com a máquina, fazer rodar o programa. 
Incentivado pelo Professor Mário de Oliveira, Marcelo empenhou-se num projeto de iniciação científica 
com o objetivo de desenvolver um sistema que fizesse o computador falar. A universidade adquiriu e 
colocou à disposição do aluno os equipamentos: um computador, uma impressora Braile, um scanner de 
mesa, um sintetizador de voz e um programa de inglês para ouvir o que estava sendo feito no micro, mas 
a fala era em inglês e de difícil entendimento. 

 

Com a ajuda do professor José Antônio dos Santos Borges, de Computação Gráfica (UFRJ), construiu um 
sistema que possibilitava digitar, apagar e gravar um arquivo, e em dezembro de 1993 surgiu o EDIVOX, 
editor do DOSVOX.O DOSVOX foi ensinado inicialmente para 5 alunos cegos da UFRJ, e alguns 
conhecidos de Marcelo. A partir daí, o DOSVOX cresceu, acrescentando-se a ele, com ajuda dos colegas 
da turma de informática e alguns usuários cegos, mais utilidades como testes de teclado (para 
memorização da posição das teclas), agenda, calculadora, calendário, joguinhos, caderno de telefones, etc. 
Após 6 meses de lançamento, o DOSVOX já contava com mais de 500 usuários em todo o Brasil e 
atualmente, conforme informações na home page[7], já conta com mais de 2000 usuários no Brasil, 
utilizando o DISCAVOX, que permite o acesso à internet, quebrando a barreira de inserção do cego no 
mundo global das informações.

 

Esse sistema continua em franca evolução, podendo hoje ser executado sob Windows, permitindo 
trabalho em companhias de rádio-chamada (pager), telemarketing, acesso a música e Internet de modo 
extremamente simples, comunicando-se com o usuário através de sintetizador de voz, dando ao deficiente 
visual um considerável grau de independência no trabalho e nos estudos. O DOSVOX é composto por:

•        Sistema operacional que contém os elementos de interface com o usuário;



•        Sistema de síntese e impressor / formatador de textos;

•        Impressor / formatador para Braille;

•        Diversos programas de uso geral para o cego, como caderno de telefones, agenda de 
compromissos, calculadora, preenchedor de cheques, cronômetro, etc.

•        Jogos de caráter didático e lúdico;

•        Ampliador de telas para pessoas com visão reduzida;

•        Programas para ajuda à educação de crianças com deficiência visual;

•        Programas sonoros para acesso à Internet, como Correio Eletrônico, Telnet, FTS, e acesso a 
WWW;

•        Leitor de telas / janelas para DOS e Windows.

Não se pode negar a possibilidade de inclusão de um cego numa sala de educação regular e sendo os 
livros impressos em papel ele pode usar a tecnologia Braille; mas existe a barreira de raros professores 
saberem Braille. Com o uso do DOSVOX, o aluno pode fazer suas tarefas e o professor não tem 
dificuldades de interagir com ele. O DOSVOX acoplado a um scanner e usando o OCR – Optical  
Chacacter Recognition – pode-se, ler textos em papel.

 

Para o deficiente visual o uso da  internet é uma das facilidades encontradas através da tecnologia 
DOSVOX, que incorpora o acesso às telecomunicações com uso de fax-modem, fica viável a recepção de 
jornais, informações gerais, troca de mensagens, acesso às centrais de vídeo texto, informações bancárias, 
etc. Sendo um foco disseminador de tecnologia, com destacado papel dentro da sociedade, e o DOSVOX 
auxiliando os deficientes visuais, a universidade, faz com que, não apenas se desenvolva tecnologia, mas 
que o faça com humanidade. Este auxílio pode ser encarado como investimento para resultados a médio 
prazo mas o retorno é certo, visto que estes são destinados aos deficientes que vão se reiterando com os 
resultados de um ciclo auto-impulsionado.

 

Alguns resultados e depoimentos de usuários do DOSVOX, podem ser obtidos nos endereços abaixo. 
Ressalta-se que o sites foram completamente desenvolvidos por deficientes visuais:

•        Marcelo Luiz Pimentel Pinheiro – http://caec.nce.ufrj.br/~dosvox/usuarios/pimentel.html

•        Renato Ferreira da Costa – http://caec.nce.ufrj.br/~dosvox/usuarios/rcosta.html

•        Katia Garcia Oliveira - http://caec.nce.ufrj.br/~dosvox/usuarios/katia.html

•        José Francisco Gonçalves - http://caec.nce.ufrj.br/~dosvox/usuarios/xiki.html

•        Marcelo Pildich Guimarães - http://caec.nce.ufrj.br/~dosvox/usuarios/pildich.html

•        Paulo Roberto Barbosa - http://caec.nce.ufrj.br/~dosvox/usuarios/tprobert.html

http://caec.nce.ufrj.br/~dosvox/usuarios/pimentel.html
http://caec.nce.ufrj.br/~dosvox/usuarios/tprobert.html


2.4  – Uso da Realidade Virtual na Educação
 

As principais características de um sistema de realidade virtual são três idéias básicas: imersão, interação 
e envolvimento[8]. A idéia de imersão está ligada com a sensação de estar dentro do ambiente. A total 
imersão pode ser obtida com o uso de capacetes de visualização ou salas de projeção. 

 

No entanto, a sensação de imersão também pode ser oferecida por sistemas que utilizam dispositivos 
convencionais como: monitor, mouse e teclado, através da visualização tridimensional e manipulação de 
avatares (que são representações gráficas animadas, normalmente na forma humana, onde as ações do 
usuário são refletidas). Além do fator visual, os dispositivos ligados com os outros sentidos também são 
importantes para o sentimento de imersão, como som, posicionamento automático da pessoa e dos 
movimentos da cabeça e controles reativos. 

 

É importante perceber que o melhor uso da Realidade virtual não é necessariamente em todas as 
atividades de sala de aula, pois ela não oferece a mesma efetividade em todas as áreas e a motivação pode 
até mesmo diminuir, se os usuários forem expostos sem maiores cuidados e critérios. A  realidade virtual, 
como qualquer outro recurso educacional, deve ser usada com discernimento. Para servir ao currículo, e 
não somente para distrair alunos e mantê-los ocupados. Para se atingir melhores resultados com o uso 
desta ferramenta, ela deverá ser integrada com outras atividades, ao invés de ser usada isoladamente e 
apesar dos avanços que vem conseguindo no campo da educação, as limitações tecnológicas sempre se 
apresentam como uma barreira. 

 

No entanto, com o crescente avanço computacional, surge novas perspectivas na sua aplicação no ensino, 
principalmente através da internet, onde está cada vez mais marcante a presença de ambientes virtuais 
multiusuários[11]. 

2.5 - Ambientes de Aprendizagem Utilizando a 
Realidade Virtual
 

Com o início da utilização da tecnologia de realidade virtual na educação, surgiu o conceito de Ambiente 

Virtual Educacional (AVE), este termo é utilizado para referenciar qualquer tipo de ambiente educacional 

que  utiliza  a  realidade  virtual.  Considerando  a  perspectiva  educacional  é  importante  acrescentar 

mecanismos de acompanhamento e avaliação do desempenho do aluno no ambiente virtual e do próprio 

ambiente  virtual.  Levando  em  consideração  o  processo  de  exploração,  de  desbravamento,  de 

conhecimento de mundos nunca antes imaginados, como explorar um planeta de outra galáxia, ou estar 



dentro de um chip de computador. Estas possibilidades antes imaginadas como sendo um “sonho”, se 

transforma em realidade.

 

Considerando  que  a  interação  entre  professor  e  aluno  implica  em  atividades  de  planejamento, 

observação, reflexão e análise do trabalho executado pelo aluno, a abordagem das práticas de ensino 

através  da  realidade  virtual  possibilita  o  surgimento  de  novas  possibilidade  no  processo  ensino-

aprendizagem.  Apesar  de  haver  divergências  de  opiniões  em torno  do  uso  da  Realidade  Virtual  no 

processo  de  ensino-aprendizagem,  é  possível  ter  uma  listagem  de  vantagens  oferecidas  por  essa 

tecnologia, entre as quais:

•      Maior motivação dos usuários;

•      O poder de ilustração da Realidade Virtual para alguns processos e objetos é muito maior do que 

outras mídias;

•      Permite uma análise de muito perto;

•      Permite que pessoas deficientes realizem tarefas que de outra forma não são possíveis;

•      dá oportunidades para experiências;

•      permite que o aluno desenvolva o trabalho no seu próprio ritmo;

•      não restringe o prosseguimento de experiências ao período da aula regular;

•      permite que haja interação, e desta forma estimula a participação ativa do estudante.

 

Tem-se que pensar em Realidade Virtual como uma ferramenta e uma forma de atingir aquelas áreas onde 
os métodos tradicionais não estão funcionando, e na Educação Especial é de extrema importância, e em 
certos casos se tornando imprescindível em certos casos.

 

A potencialidade desta técnica está exatamente no fato de se permitir a exploração de alguns ambientes, 
processos ou objetos, não através de livros, fotos, filmes ou aulas, mas através da manipulação e análise 
virtual do próprio alvo do estudo. Permite ainda, que se faça experiências com o conhecimento de forma 
interativa, fazendo com que o aprender sobre o tema proposto passe se realimentar à cada ação. 
Entretanto, como acontece com todas as novas tecnologias, é tentador pensar que os novos conceitos 
envolvidos solucionarão todos os problemas. No pressuposto de que isto seja verdadeiro, corre-se o risco 
de que soluções menos sofisticadas, mas com uma relação custo/benefício mais favorável, sejam 



esquecidas ou (passem despercebidas). Segue, abaixo, algumas experiências interdisciplinares com a 
utilização da realidade virtual.

 

Um exemplo de aplicação pode ser visto na área de Química que se pode mostrar aos alunos como os 
elétrons se movimentam em volta do núcleo dependendo da quantidade de energia envolvida. A abstração 
do assunto não seria eliminada, mas baseada solidamente na realidade, ou seja: no “mundo químico”, a 
cor do mundo poderia representar a quantidade de energia no sistema, com vermelho representando mais 
energia do que azul. Além da visualização de objetos do mundo físico, a realidade virtual também pode 
ser usada para melhor abstrair conceitos não físicos. Assim, para pessoas com problemas no entendimento 
de equações, teorias e princípios da realidade virtual podem ser usadas para materializar informações. Na 
figura 2.1 mostra-se um Ambiente Virtual[11]: 

 

Figura: 2.1 –  Esquema de um ambiente virtual 

 

Em matemática pode-se fazer um aluno “caminhar” sobre uma superfície que representa uma equação e a 
partir disto fazê-lo compreender conceitos como curvatura, ponto de reflexão, etc.Experiências de 1ª 
pessoa são naturais, privadas e predominam em nosso dia-a-dia na interação com o mundo. Nesta visão, a 
interação com um computador é uma experiência de 3ª pessoa. Apesar de se poder manejar o mouse e o 
teclado com um nível de habilidade tal que se torne automático, quando uma informação surge, é como se 
alguém estivesse nos contando. Portanto, as razões pelas quais pode-se usar a realidade virtual na 
educação dizem respeito a fatores de motivação para os alunos, a um poder maior de ilustração, quando 
comparada com outras mídias e uma facilitação da análise “de muito perto” e  “de muito longe”, 
permitindo inclusive que alunos deficientes realizarem tarefas que de outra forma não seriam possíveis. 

 

A realidade virtual trouxe uma nova estratégia para aproximar os estudantes a leitura,  possibilitando 

enriquecer os debates em sala de aula de cada obra lida.  Como os alunos não estão habituados a se 

deterem  em  detalhes  dos  livros  em  discussão,  tornava-se  superficial,  impossibilitando  uma  análise 

qualificada do texto. A partir deste problema surgiu a idéia de criar um “livro virtual” na esperança de que 
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imerso na história o aluno tivesse mais interesse em observar os detalhes. Usando óculos de Realidade 

Virtual os alunos eram imersos na cena e podiam como que “caminhar pela história”.Com isto, aqueles 

que já haviam lido o livro, ao reconhecerem os personagens no mundo virtual passaram a discutir o texto 

e analisar seus detalhes e ainda comparar o mundo virtual construído com a sua própria visão.

 

Alguns deles dispuseram-se inclusive a reler o texto a fim de identificar melhor os personagens. Aqueles 

que  ainda  não  haviam  lido  motivaram-se  a  fazê-lo  para  poder  compreender  o  mundo  virtual. 

Entusiasmados  os  professores  envolvidos  no  projeto  estão  agora  capacitando  seus  alunos  para  criar 

mundos virtuais usando softwares de Realidade Virtual. A idéia é fazer com que após a leitura do livro o 

aluno possa recriar a sua visão de algumas cenas e dos personagens. O objetivo, nesta etapa ,é novamente 

fazer  com que  os  alunos,  ao  lerem um texto,  sintam-se  dispostos  a  prestar  atenção  nos  detalhes  e 

procurem criar mentalmente as cenas descritas nos livros.  

 

2.6  – Implicações Pedagógicas no uso desta 
tecnologia
 

O primeiro e grande obstáculo com que se depara a inovação tecnológica na escola é a organização do 
próprio estabelecimento de ensino que decorre, essencialmente, do sistema de ensino vigente e da 
filosofia educativa que lhe está subjacente: compartilhamento do tempo letivo em unidades fixas, 
sobrecarga horária, disciplinas e conteúdos curriculares inadequados, organização do espaço físico do 
estabelecimento, escassez de recursos financeiros e necessidade de formação de professores.

 

A introdução da Realidade Virtual no ensino alterará, significativamente, o papel do professor, exigindo 
dele novas competências e modificando o seu estatuto. Para que os professores se disponham a recorrer à 
nova tecnologia é necessário que se sintam motivados a tanto, que sejam atualizados em termos de 
evolução tecnológica, que não estejam alheios à inovação, que disponham de potencialidades para a 
formação de jovens, somente assim poderão superar, com sucesso, as muitas dificuldades que irão se 
levantar. 

 

Ao abandonar a tradicional concepção de ensino que considera o professor como o mestre que tudo sabe, 
e os alunos como depositários vazios que o professor vai enchendo, pouco a pouco, com o seu 
saber,substituindo-a por um conceito de ensino dinâmico, verdadeiramente exploratório, em que o aluno 
constrói o seu próprio conhecimento, o educador torna-se, mais que um sábio, um guia para o alunos. 

 



Nesse contexto, a realidade virtual surge com um novo papel e o professor torna-se um colega, um outro 
elemento dentro do grupo; ele é o facilitador da aprendizagem dos alunos, um igual que se coloca ao lado 
dos seus aprendizes, trabalhando com eles, sentindo as mesmas dificuldades e alegrias, triunfos e 
fracassos. Trata-se no fundo, de uma nova concepção de ensino e não será difícil de verificar, um dia, que 
os professores mais entusiasmados com a realidade virtual serão os que, já hoje, defendem a mudança 
educativa.

 

Finalmente, a característica essencial que deverá estar sempre presente no mundo virtual, para assim ser 
considerado, é a de que esse ambiente possa transmitir uma sensação de veracidade suficientemente real 
para que a simulação funcione e o aluno acredite. Assim, também é necessário que os sentidos, 
nomeadamente os da visão, audição e tato, enviem para o cérebro as sensações de que ele necessita para 
permitir ver, ouvir e tocar. 

 

Por meio destes diversos mecanismos, o aluno no mundo virtual poderá interagir com a simulação, 
obtendo desta, respostas que desencadearão novas ações; a interatividade assume, no mundo virtual, 
aspectos muito particulares, estabelecendo-se entre o aluno e o mundo simulado uma relação muito 
especial.

2.7 – Conclusão

 

A aprendizagem não significa, apenas, transmissão e aquisição de informação e de conhecimentos; 
aprender implica, também, desenvolver capacidades, e a realidade virtual permite desenvolver capacidade 
diversas (cognitivas, afetivas e atitudinais), como a observação, a análise crítica, a estruturação de idéias e 
raciocínios, a formulação de conceitos e generalizações, a comunicação oral, a criatividade, o respeito 
pelas idéias e opiniões dos outros, a cooperação e a solidariedade; permite, ainda, uma criteriosa educação 
dos sentidos, como a visão, a audição e tato. 

 

Não se espera que o uso do computador, a eficiência da máquina substitua ou elimine as necessidades dos 
especiais, mas sim que a utilização do computador e seus recursos seja conduzida de maneira que, ao 
invés do automatismo, seja possível vislumbrar possibilidades escondidas sob o véu das diferenças. 
Enfim, a visão do uso significativo dos recursos da tecnologia na educação de sujeitos com necessidades 
especiais baseia-se, acima de tudo, numa adequada concepção do que é “normal”. Não se trata, pois, de 
negar as dificuldades, mas, exatamente por causa delas, entrever onde podem e devem ser utilizados os 
recursos tecnológicos do computador, com vistas a alcançar novas aprendizagens, atitudes e valores. 

 

Ao mesmo tempo, a realidade virtual possibilita, a superação de dificuldades e a tomada de consciência 

pelo aluno, nas suas formas de pensar e aprender. Representa ainda importante passo no sentido, em que, 

através  da  realidade  virtual,  cria-se  alternativas  para  trabalhar  determinadas  dificuldades  de 

aprendizagem, não só facilitando-a, como também  difundindo o respeito pelas diferenças individuais 

entre os alunos, contextualizando a aprendizagem em situações da vida real, quanto a sua relevância, a 



respeito dos conhecimentos prévios dos alunos e dos pré-requisitos indispensáveis à efetuação de sua 

aprendizagem.

Através do que foi exposto, pôde-se concluir que: na aplicação da informática para a Educação de 
portadores de necessidades especiais, abrangendo deficientes físicos, mentais, visuais, etc., tem-se 
defendido a construção de ambientes de aprendizagem construtivista, ou seja, o aluno construindo seu 
próprio conhecimento através de ferramentas que possibilitem o desenvolvimento desse processo e 
destacando o papel do professor como mediador e guia dessa construção. Nesta perspectiva as redes 
telemáticas e universidades ampliam os processos de interação, não somente com o objetivo físico, mas 
também com o social.

 

O próximo capítulo tem sua abordagem voltada para o uso do software educativo que tem um papel 

importante no processo ensino-aprendizagem, trazendo junto a sua utilização, uma necessidade muito 

grande de estudos sistemáticos para seu adequado desenvolvimento e resultados pretendidos.

3. Softwares Educativos
 

A informática educativa para ser implementada necessita de quatro ingredientes básicos: o computador, o 
software educativo, o professor habilitado para usar o computador como ferramenta educacional e o 
aluno.

 

Isto significa dizer que a análise de um sistema computacional com finalidades educacionais não pode ser 
feita sem considerar o seu contexto pedagógico de uso. Um software só pode ser tido como bom ou ruim 
dependendo do contexto e do modo como ele será utilizado. 

 

Portanto, para ser capaz de qualificar um software é necessário ter muito clara a abordagem educacional a 
partir da qual ele será utilizado e qual o papel do computador nesse contexto. A ciência da computação 
fornece um produto que usado com coerência torna-se uma potência de recursos nas mãos de um 
professor.

 

Ao considerar que o papel de um educador é, em termos simplistas, passar informações para o aluno, 
administrar e avaliar as atividades pertinentes ao conteúdo, pode-se pensar no software educativo como 
um dos pilares para a mudança de paradigmas do sistema de ensino atual, desde que ele possa ser usado 
para levar o aluno a criar, pensar, manipular, buscar informações, acumulando ou construindo o 
conhecimento.



3.1 – Software que promovem o ensino

 

O termo ensino está sendo entendido como a transmissão de conhecimento, de informação ou de 
esclarecimentos úteis ou indispensáveis à educação e à instrução. Nesse caso, o conhecimento gerado pela 
humanidade é compilado, classificado, hierarquizado de acordo com o grau de dificuldade e ministrado 
ao aluno a partir do nível mais fácil para o mais difícil. Essa concepção de educação é baseada no modelo 
empirista e assume que a retenção do conhecimento se dá como conseqüência da proximidade e da 
freqüência com que ele é transmitido. Se o professor se esmera na preparação e na transmissão do 
conhecimento ao aluno, e se o aluno realiza um bom trabalho na memorização desse conhecimento, está 
garantindo o sucesso do processo de ensino.

 

Valente[1] ressalta que o termo ensino engloba a transmissão de conhecimento, de informações, de 
esclarecimentos necessários à educação, sendo o conhecimento compilado, classificado, hierarquizado 
pelo grau de dificuldade e repassado ao aluno de maneira “douwn-top”, ou seja, do nível mais fácil até o 
mais difícil. O computador, através de um software, passa a informação, assumindo o papel da máquina 
de ensinar e denota-se aqui, pedagogicamente, a instrução auxiliada ou feita por computador. Incluem-se 
nesta categoria os software tutoriais que apresentam e explicam a informação, o exercício e prática em 
que o processo de ensino calca-se na realização de exercícios com níveis de dificuldades variadas; os 
jogos educacionais, em que a exploração livre e o aspecto lúdico substituem a instrução explicada 
diretamente. Esses sistemas podem ser implementados com características de “intelligent Tutorial  
Systems” –ITS  com superação e resolução dos problemas – sistemas especialistas – ou no planejamento 
de aulas e avaliação do aprendizado.

 

Os softwares que promovem o ensino existentes no mercado mostram que a tarefa do professor é passível 
de ser totalmente desempenhada pelo computador e, talvez, com muito mais eficiência. Primeiro, o 
computador tem mais facilidade para reter a informação e ministrá-la de uma maneira sistemática, 
meticulosa e completa. O computador jamais se esquece de um detalhe, se isso estiver especificado no 
seu programa. Segundo, essa capacidade de sistematização do computador permite um acompanhamento 
do aluno em relação aos erros mais freqüentes e à ordem de execução das tarefas.

 

Muitas vezes o professor tem dificuldade em realizar esse acompanhamento que pode ser feito pelo 
computador de uma maneira muito mais detalhada. Terceiro, os sistemas computacionais apresentam hoje 
diversos recursos de multimídia, como cores, animação e som, possibilitando a apresentação da 
informação de um modo que jamais o professor tradicional poderá fazer em giz e quadro negro, mesmo 
que ele use o giz colorido e seja um exímio comunicador. A vida das crianças está tão relacionada com o 
uso dessas mídias que é inglório tentar competir com a informática.

 



3.2 – Software auxiliador na construção do 
conhecimento
 

Como auxiliar do processo de construção do conhecimento, o computador deve ser usado como uma 
máquina para ser ensinada. Assim sendo, é o aluno quem deve passar as informações para o computador.

 

Os softwares aqui citados são as linguagens de programação. Entre as várias pode-se citar BASIC, 
LOGO, Pascal; existem também os aplicativos para montagem ou exploração de banco de dados, ou um 
processador de textos; com grande destaque nessa categoria, incluem-se os software direcionados para a 
multimídia, com cores, animação, som, que atraem com grau de facilidade muito alto, as crianças, 
oferecendo tarefas como desenhar, colorir, escrever e ouvir o computador através do software.

Para se conseguir “ensinar” o computador faz-se necessário que o aluno represente suas idéias levando a 
máquina a resolver a situação ou problema apresentado. Determinadas atividades devem ser realizadas 
para “ensinar’ o computador usando conteúdos e estratégias, através de uma linguagem de programação, 
segundo Valente[1], o aluno deve interagir com computador e passar pelas etapas:

 

§         descrição de uma idéia com linguagem formal e precisa;

§         execução, por parte do computador, da descrição fornecida, limitada ao que foi 
informado e solicitado;

§         reflexão do aluno sobre o que foi proposto e a solução apresentada;

§         depuração da idéia com alternativas ou novos conteúdos, no caso da resposta não 
adequar-se às necessidades.

 

O ciclo de construção de conhecimento descrição-execução-depuração-descrição não se restringe ao 
aluno frente ao computador. Requer para esse ciclo a mediação de um profissional conhecedor do 
processo, do conteúdo e do potencial da ciência da computação.

 

3. 2.1 – Software Tutor

 

 

Essa classificação dá-se quando o computador é usado como máquina de ensino, enfatizando a 



apresentação de lições ou explicações da informação. O material pode caracterizar-se por animação, som, 
controle da performance de quem está aprendendo, avaliando, direcionando e corrigindo. Para seu uso 
não é necessário muito treino mas o seu desenvolvimento é caro e de certa dificuldade porque precisa 
conter as possíveis questões a serem levantadas pelo aluno. Denominam-se também como CAI - –
omputer Aided Instruction – que significa Instrução Assistida por Computador.

Os softwares educacionais tutores podem ser divididos em [12]:

 

3. 2.1.1 – Software Tutorial 
 

Apresentam-se com previsões instrucionais entre estudante e o computador. O aluno tem através deste 
software um tutor individualizado que atende às indagações quantas vezes forem feitas – o que às vezes o 
professor não consegue fazer com a paciência devida.

 

Apesar da sua grande utilidade não induz o aluno ao desenvolvimento de postura crítica, mas ao mesmo 
tempo pode ser vantajoso por atender às necessidades individuais dos envolvidos no processo.

 

3. 2.1.2 – Software de Apresentação

 

Sua característica básica é a aparência de livro eletrônico que dá ao aluno a visão do conteúdo a ser 
ministrado. Usando de recursos audiovisuais na sua tarefa, (sons, imagens, animações, cores) sua adoção 
pode ser maior e melhor aproveitada porque o aluno sente-se mais estimulado, mantém-se mais atendo e 
retém com maior facilidade o conhecimento.

 

3. 2.1.3 – Software de Jogos Educacionais

 

Esse softwares têm a abordagem pedagógica da exploração auto-dirigida no lugar da instrução direta e 
explicada. Estão bem próximos dos software de simulação. Pelo seu conteúdo lúdico é muito apropriado 
para crianças da 1ª série. O que vai determinar a sua adequação é se o resultado que advém da execução 
auxilia a criança a alcançar os objetivos estabelecidos pelo jogo. Faz-se necessário não colocar em maior 
evidência a competição e sim os conhecimentos a serem repassados. Com a atenção da criança desviada 
para o aspecto competitivo de um jogo, sua atenção não é devidamente explorada para captar o conceito 
envolvido na situação problema e o lado didático-pedagógico fica em segundo plano. O ideal de um 
software educacional em formato de jogo é que ele leve a criança ou aluno à reflexão de seus erros e 



conscientize-se do conceito correto a ser utilizado numa próxima jogada.

 

3. 2.1. 4 – Software Aplicativo ou Ferramenta

 

Os alunos aprendem a usar os recursos do computador na aquisição e manipulação de informações, 
fazendo assim, da máquina uma ferramenta educacional. Aqui, nesta especificação de software, o 
computador passa de instrutor para auxiliador das tarefas. As atividades mais usuais, no caso, são: 
elaboração de textos, acesso ou montagem de banco de dados, solução de problemas e representação 
conforme uma linguagem de programação, controle de processamentos em tempo real, produção de 
música, controle administrativo de classe e alunos, experimentação com objetos tridimensionais incluindo 
desenho, decoração e arquitetura, comunicação e uso de rede de computadores, elaboração de planilhas 
eletrônicas. Ao juntarem-se os editores gráficos na elaboração de estatísticas com planilhas eletrônicas, 
bando de dados, editores de desenho artístico ou técnico, vêm-se grandes possibilidades de despertamento 
das habilidades artísticas do aluno.

 

3. 2.1. 5 – Multimídia e Internet

 

Em relação à multimídia, Valente[1] chama a atenção para a diferenciação entre o uso de uma multimídia 
já pronta e  o uso de sistemas de autoria para o aluno desenvolver sua multimídia. O uso de multimídia é 
semelhante ao tutorial, apesar de oferecer muitas possibilidades de combinações com textos, imagens, 
sons, a ação do aluno se resume em escolher opções oferecidas pelo software. Após a escolha, o 
computador apresenta a informação disponível e o aluno pode refletir sobre a mesma. Às vezes os 
software pode oferecer também ao aluno, oportunidade de selecionar outras opções e navegar entre elas. 
Essa idéia pode manter o aluno ocupado por um certo tempo e não oferecer-lhe oportunidade de 
compreender e aplicar de modo significativo as informações selecionadas. Assim sendo, o uso da 
multimídia pronta e Internet são atividades que auxiliam o aluno a adquirir informações, mas não a 
compreender ou construir conhecimentos com a informação obtida. Torna-se necessário a intervenção do 
“agende de aprendizagem” para que o conhecimento seja construído. O tipo de execução do sistema de 
autoria se assemelha ao processador de texto, pois executa uma sucessão de informação e não a própria 
informação; ele também não registra o processo que o aluno usa para montar o software multimídia.

 

Ao fazer uso da multimídia, o aluno/usuário deixa de ser um mero espectador, mas passa a participar dos 
acontecimentos, tendo possibilidade de definir o momento e a informação que deseja encontrar. Para a 
educação é um recurso que enriquece e aperfeiçoa as técnicas tradicionais de ensino, é uma ferramenta 
que fornece um auxílio de grande valor no nível de criatividade e percepção da realidade. 

 



3. 3. Software Educacional de Qualidade
 

A quantidade de sistemas considerados educativos é alta, cada um deles desenvolvido para determinada 
função. De um “demo” espera-se o esclarecimento suficiente para saber o conteúdo e as condições de 
manipulação, do ritmo e seqüência do processamento. Num “exercitador” as qualidades procuradas são 
quantidade e variedade de exercícios conforme o que o usuário demonstra, motivando ou reforçando o 
conhecimento. Já de um “tutorial” o que se deve receber vai além do “exercitador” e deve chegar na 
apresentação contextualizada e dosada do conteúdo desde o preâmbulo até a complementação com 
exercitação.

Todos os softwares têm um resultado proposto mas a sua qualidade não está no limite do cumprimento 
dos padrões associados ao tipo ou combinações de tipo em que se enquadram. Além disso, para ser 
considerado como software educativo de qualidade precisa apresentar os critérios:

 

§         pertinência – o conteúdo é necessário?

§         Relevância – até que ponto os resultados são coerentes com os outros aspectos dos 
ambientes de aprendizado?

§         Unicidade – as qualidades do computador como meio, são aproveitadas em que 
medida?

 

Para se verificar a qualidade não se deve ater ao produto em si mas conjugá-lo ao processo de Engenharia 
de Software Educaticos. O teor pedagógico do software destinado ao ensino é que declara o seu valor. 
Selecionar e avaliar um software educacional inclui tarefa educativa e técnica. Na avaliação do material 
instrutivo, quem o faz deve ser capacitado para compreender o contexto e a sua finalidade.

 

Os objetivos de um software educativo devem ser claramente definidos e expostos para o professor, para 
que seja utilizado devidamente nas estratégias de ensino. A clareza dos objetivos deve estar bem 
evidenciada, principalmente quando o software educacional é apresentado sem um argumento limitado, 
provocando a perda da finalidade do software; e estes são: atenção e habilidades práticas e conceitos 
propostos no nível da formulação.

 

Um software educacional, didático, deve apresentar aspectos diferentes e levar vantagem sobre um livro, 
ser mais dinâmico, levando o aluno a interagir individualmente e possibilitar também a manipulação de 
maior quantidade de dados, dando condições de alterações e velocidade de execução.

Sob essa ótica, primeiro, torna-se necessário conscientizar os educadores de que a escolha de software 
educativo está intimamente relacionada com a proposta pedagógica que se pretende desenvolver. 
Segundo, para não deixar que aconteça um produção e comercialização desenfreada de softwares 
educativos, nos mesmos moldes dos livros didáticos, que muitas vezes não acrescentam nada ao trabalho 



educativo. 

 

3. 4 – Conclusão
 

 

Diante do exposto neste capítulo, com base nas pesquisas, observou-se que o computador sendo um 
catalisador e ferramenta para o auxílio da transformação da escola, deve ser utilizado de forma 
inteligente. Conclui-se que não basta informatizar o ambiente educacional ou o ensino mas valer-se de 
todos os recursos disponíveis através da ciência computacional. 

 

Evidenciou-se que a escolha do software educativo deve ser feita com avaliações técnicas mas 
principalmente os aspectos pedagógicos e didáticos são as diretrizes para se optar por um outro software 
educacional.

 

O software educativo deve ser desenvolvido de acordo com sistemáticas diferenciadas, sendo uma tarefa 
que requer participação de profissionais da área educacional como professores, pedagogos ou 
especialistas da informática educativa em conjunto com conhecedores das linguagens de programação 
próprias da área. Como visto, no decorrer do desenvolvimento de um software destinado ao ensino, 
ressaltou-se que a qualidade deve estar sempre sendo verificada quanto ao conteúdo, objetivos, a didática, 
interação, adequação e outros aspectos para se chegar ao favorecimento da reflexão e espírito crítico para 
construção do conhecimento do público alvo.         

 

 

 

 

 

 



4  -  Projeto  e  Desenvolvimento  de  Ambientes  Interativos  Aplicados  ao  Ensino 

Especial.

 

Os tópicos a seguir mostram, de uma forma didática, as etapas a serem seguidas e a implementação de um 
software a ser utilizado no ensino especial. Tem como objetivo o ensino de crianças especiais,  
oferecendo às mesmas  um melhor estímulo visual e auditivo, exercitando ainda, sua capacidade de 
comparação e discriminação dos animais. Por ser um software que trabalha a distinção entre animais de 
várias espécies, decidiu-se denominá-lo : “Igual ou Diferente”, ao qual trabalha-se com a faixa etária de 4 
à 9 anos de idade. 

 

4.1           – Análise e interface do sistema

 

Os programas destinados às crianças especiais devem ser cuidadosamente articulados, visando uma 
clareza notória que possibilite o perfeito entendimento das mesmas. A grande distinção entre os objetivos 
de um programa para usuários normais e especiais, deve-se concentrar na complexidade de exerção, onde 
os primeiros podem ser desafiados muito além da altura de seus limites e os segundos devem ser 
estimulados a descobrir os seus. Estudos acompanhados por profissionais da área foram e vêm sendo 
realizados e a conclusão alcançada, mostra que a melhor forma de trabalhar o deficiente conectado à 
informática é através de jogos educativos. 



Brincando, crianças especiais serão sutilmente levadas ao desenvolvimento psico-pedagógico, 
proporcionado pelas facilidades de última geração da informática mundial.

 

A capacidade de reação deste tipo de usuário, exige a implantação de uma objetiva e clara interface, ou 
seja, o sistema de multimídia utilizado deverá, especificamente, proporcionar uma leitura de interface 
isenta de possibilidades e dúvidas, composta por comandos simples, não exigindo esforços além dos 
limites especificados à deficiência de cada criança, em questão.

 

Alguns requisitos sobre interface de softwares educacionais para crianças especiais, são importantes 
devido à necessidade de se obter sucesso na apresentação e utilização de periféricos especiais na 
comunicação[1]:              

-     Ícones: com fácil acesso;

-          Textos pequenos: onde se escreve o extremamente necessário;

-          Animações: que despertam o interesse das crianças. 

Algo que sempre deverá ser evitado são:

-          Textos longos: que desviará a atenção das crianças;

-          Gírias e palavras pouco utilizadas: que se tornarão desconhecidas no seu vocabulário.

 

O IGUAL ou DIFERENTE, traz alguns recursos de multimídia levando o
usuário ao alcance de associação dos animais com seus respectivos sons. Interagindo de forma imediata 
com o processador, o software implantado, tem o propósito de oferecer uma interpretação simples e ao 
mesmo tempo estimular a capacidade do usuário portador de deficiência, objetivando assim, a facilidade 
de seu aprendizado num ambiente computacional Neste jogo, desenvolvido na redação deste estudo, a 
criança relaciona a execução de uma tarefa com o resultado alcançado, isto faz com que o usuário saiba 
que um botão, se apertado executará uma tarefa que poderá ser certa ou errada e através dos sons emitidos 
as mesmas, fora do ambiente computacional, no seu cotidiano, reconhecerá o animal sem nem mesmo tê-
lo visto ou, se ver a foto saberá o som que por ele é emitido. Os objetos foram organizados de forma 
descontraída e contam com a presença de um aliado: "A raposa" que é  um fator positivo para que a 
criança não se sinta sozinha e até se entusiasme mais com o jogo. 

 

Assim, como contribuição, a associação do som gerado por um animal com sua fisionomia será 
reconhecida rapidamente pelo usuário aumentando assim o poder de associação da criança fazendo com 
que a mesma possa começar a guardar pequenos fatos do cotidiano associado a eventos acontecidos 
durante o mesmo.

 



4.2 – Apresentação do Sistema

 

Propõe-se o desenvolvimento de um software que objetive despertar o interesse do aluno deficiente ao 
aprendizado, estimulando o mesmo à absorção do conhecimento pela informática, onde sons e gravuras 
são utilizados como principal ferramenta de execução.

 

Detalhadamente criado para ser facilmente executado pelo operador final, ou seja, o aluno portador de 
deficiência, o sistema faz com que  a criança defina a distinção entre animais, através de um jogo de 
memória no qual sua atenção é facilmente presa através de cores, imagens e sons. Providos do cotidiano 
humano, no ponto de vista psico-pedagógico, tais fatores estimulam as crianças de maneira surpreendente 
a atingirem o objetivo educacional almejado que é a condição mental de atuação cerebral, trabalhada sob 
um método relativo de associação igualitária, propiciando um aumento considerável no  percentual 
estatístico da memória. Em outras palavras, a pretensa finalidade deste sistema é atingir um aumento na 
melhora ao estímulo cerebral, buscando a memória como resultado posterior, originada da ação psico-
motora trabalhada no decorrer do jogo em discussão. Inicialmente os usuários são desafiados a identificar 
os animais de cada espécie, onde os estímulos acima mencionados (imagens, cores e sons) atuam de 
maneira abrangente entre deficientes visuais e físicos,  enfocando principalmente os mentais, onde este 
estudo provará posteriormente a razão desta escolha.

 

O sistema acima mencionado, como já dito anteriormente, tem o intuito de desenvolver e melhorar a 
memória do deficiente. É um jogo simples e de fácil entendimento, e força uma constante relação entre o 
usuário e o mouse, empregando freqüentemente a associação dos recursos de mídia e audiovisual.

 

4.3- Linguagem 

 

Há uma grande quantidade de materiais e cursos ensinando a projetar programas multimídia em diversas 
plataformas de sistemas operacionais, possibilitando a escolha da linguagem que utilize um paradigma 
lógico e aderente ao sistema proposto. Existem tarefas computacionais que são facilmente resolvidas se 
utilizar as ferramentas adequadas à aplicação.

 

O jogo IGUAL ou DIFERENTE, foi desenvolvido em programação action script, com as seqüências de 
animações feitas em flash. A escolha  desta forma de linguagem é justificada pelas opções de 
apresentações nela encontradas, que interagem-se facilmente com o usuário. Importante faz-se mencionar 
que, o programa criado atende às últimas tecnologias utilizadas pelos criadores de sites de conteúdo. 
Lembrando ainda que, por representar uma forma de avanço tecnológico, a aplicação de um sistema 
multimídia como este, poderá provocar certo desentendimento no tocante aos profissionais de construção  
do sistema, bem como aos de execução do mesmo. Assim sendo, indispensável torna-se prévia avaliação  
de todo processo, para a constatação de possíveis margens de erro. 



 

4.4 – Criação do Software

 

Encontra-se a seguir, algumas ilustrações das telas do aplicativo criado, e a explicação de cada fase do 
projeto: 

 

A figura 4.1 mostra a tela inicial do programa, onde existe uma breve apresentação do mesmo, na 
composição de botões. Clicando em: “Como Jogar” a criança receberá todas as instruções necessárias 
para o aprendizado em questão, em forma de texto e sons que ensinará de uma maneira descontraída. 
Clicando em: “Jogar”, o comando será dado para que se comece a execução do programa através de suas 
primeiras cartas.

Obs: As figuras não cabem em disquete, qualquer coisa me liguem que daremos um 
jeito...

Figura: 4.1 – Tela Inicial

 

Encerrado o uso deste dispositivo, facilmente retorna-se ao ponto inicial clicando-se no botão “Voltar”. A 
opção “voltar” faz com que se retorne à tela inicial do aplicativo, conforme ilustrado na figura 4.2

 

. Figura: 4.2- Tela Como Jogar

 

Na fase de execução do jogo (figura 4.3), após clicar no botão “Jogar”, a criança irá deparar-se com duas 
cartas coloridas, contendo gravuras de animais e seus respectivos sons, onde ela deverá estabelecer a 
diferença ou igualdade entre os mesmos , respondendo a questão colocada, através dos botões “Verde” 
significando “Sim” e vermelho indicando “Não”.

 

Figura:4.3- Tela do Jogo

 

 

Caso a criança responda de forma incorreta, obterá uma resposta do sistema conforme figura 4.4, que 
apresentará simultaneamente uma correção na forma musical como sinal de alerta para que a mesma 
reavalie seu esforço, uma vez que a música em questão demonstra claramente sua falha executada. O 
mesmo procedimento de retorno deverá ser utilizado novamente, através do botão “Voltar”.

 



 

Figura: 4.4- Tela Resposta Incorreta

 

Em caso de acerto, a criança será extremamente parabenizada (figura 4.5),  através de imagens coloridas e 
divertidas de fogos de artifícios luminosos e sonoras palmas, com a pretensão de associar o alcance da 
vitória com uma vibrante festa. Trabalhando desta forma , a criança deficiente será facilmente estimulada 
a manter o melhor de seu 

esforço na busca pela vitória.  Para continuar o jogo é só clicar no botão “Avançar”.

 

 

Figura: 4.5- Tela de Parabéns

 

 

A tela final (figura 4.6) do programa mostra a porcentagem de acertos da criança, além de parabenizá-la  
pelo trabalho realizado: O de COMPLETAR o jogo!

 

Figura: 4.6- Tela Final

 

 

4.5           – Conclusão

 

A melhor maneira encontrada para a introdução da informática como ferramenta de uso da educação de 
deficientes, é utilizá-la de uma forma descontraída e divertida, levando a criança a atingir o grande 
objetivo – o aprendizado -  brincando.

 

Deste modo, o novo (a informática), torna-se familiar aos olhos dos deficientes, através do fácil meio de 
comunicação utilizado que, criado e direcionado à educação especial, expressa uma  linguagem  de 
tranqüila percepção para aqueles que dela farão uso.

 



Conclui-se ainda que devido a falta de experiência, com crianças especiais a dificuldade de se programar 
foi imensa. A maioria dos software existentes são programa abertos, ou seja, não são voltados a um único 
tipo de deficiência, e como já foi dito, cada criança tem uma característica emocional, crescimento físico 
e vários outros fatores que dificultam muito no projeto e implantação deste tipo de software. 

 

A seguir, relata-se as condições se implantação do software construído, as análises realizadas e os 
resultados obtidos.



 



5 - Implantação, Análise e Discussão de Resultado. 

 

Muitas  são  as  dúvidas  sobre  deficientes  físicos  e  mentais,  onde  freqüentemente  substimada  é  sua 

capacidade  de  ação  relacionada  ao  poder  da  mente.  Entretanto,  o  desafio  de  introduzir  o  uso  da 

informática na educação especial, vem mobilizando centenas de profissionais ligados à área.

 

A necessidade de fortes critérios avaliadores para o assunto estabelecem alguns parâmetros fundamentais 

aplicados  como  referência  básica  de  qualidade,  orientando  assim  os  profissionais  empenhados  no 

desenvolvimento  de  Software  Educacionais  deste  tipo.  São  eles:  amenidade  ao  uso,  alterabilidade, 

clareza, correção, eficiência do processamento, independência do ambiente, validabilidade e robustez. 

 

Com base nestes preceitos, o estudo em questão, norteou seu caminho a ser percorrido para o alcance de 

melhores resultados.

 

A idealização da implantação do software na área da educação de deficientes em geral, vem mostrando 

que inúmeras são as dúvidas relacionadas a este desafio, motivo pelo qual, os profissionais envolvidos 

neste projeto já realizaram, e ainda vêm realizando, inúmeros testes, que objetivam uma adequação cada 

vez maior entre o deficiente e o computador como instrumento de aprendizagem. 



Testes foram realizados, pelo autor da monografia para melhor desenvolvimento deste estudo aqui 
apresentado. Constatou-se que, muitas são as dificuldades que relacionam as crianças deficientes e o 
procedimento de uso dos computadores em geral, entretanto, uma vez quebrada esta barreira, o 
entusiasmo demonstrado pelas mesmas em trabalhar este projeto, mostrou-se como ponto chave para o 
alcance certo do aprendizado objetivado.

 

Assim sendo, a prática aliada ao conhecimento técnico levou à obtenção de excelentes resultados, com a 
participação, de uma criança portadora de deficiência mental de 08 (oito) anos de idade. Os testes foram 
realizados em sua própria casa, pois baseado no preceito da “independência do ambiente”, entende-se que 
o aproveitamento da criança em contato com o aprendizado através de software, especialmente em uma 
primeira vez, deverá acontecer em um lugar que propicie a descontração da mesma, possibilitando o 
relaxamento da mente em prol do objetivo final que é a conquista do aprendizado. 

 

Singularmente falando, a criança escolhida, jamais freqüentou escolas especiais, tão pouco obteve contato 
com software educativos de qualquer espécie. O propósito desta escolha, fundamentou-se pela busca 
extrema de qualidade para manuseio por parte do usuário. Por esta razão, estabeleceu-se o seguinte 
raciocínio: O sucesso de um teste realizado em condições, onde o usuário encontra-se em nível 
estritamente inicial, comprovaria a qualidade acima mencionada, que se faz necessária, baseada nos 
parâmetros já mencionados da “clareza”, “correção” e “eficiência do processamento”, onde o software 
implantado demonstrou-se claro por fazer-se entender de seu inicio ao fim.

 

Outro aspecto de importante menção é o de “robustez”, ponto em que se mede a resistência do programa a 
respostas inadequadas, conciliadas ao entendimento da própria criança. Provou-se por este fundamento 
que, o Software Educacional implantado pelo autor, especificamente falando em deficientes mentais, é de 
grande eficiência. Pois no decorrer de uma bagatela de testes – 15 (quinze) minutos diários/no decorrer de 
01 (um) mês – verificou-se um excelente empenho por parte da criança usuária, ainda que a mesma 
persistisse na execução de erros. Isso prova que este software, após a obtenção de uma resposta 
inadequada, estimula e desafia o usuário a dar seguimento ao mesmo, demonstrando a educacionalidade 
primordial ao uso de estudos como este. 

 

O não menos importante aspecto “amenidade ao uso”, cobre grande número de observações, onde o 
controle de seqüenciação do programa, incluindo a presença de hipertexto e acesso à ajuda. Encontra-se 
visível à adequação da linguagem ao usuário enfocado. Não só a fácil linguagem deve ser mencionada, 
mas o fácil acesso à ajuda proporcionou à criança, independência operacional devido à clareza de 
comandos.  Mais uma vez, a fundamentação norteada pelos parâmetros básicos de qualidade, serviu como 
orientação, bem como ponto referencial, para o alcance de um resultado final de sucesso, que por sua vez, 
pôde ser  comprovado por uma melhora explícita da criança, inclusive no âmbito familiar, ou seja: O 
contato da mesma com a realização deste estudo desencadeou um processo de uma profunda mudança em 
sua vida. Enquanto visou-se, o tempo todo, a introdução de um método educacional, que foi claramente 
obtido, alcançou-se além disso um amparo psicológico fenomenal em todo âmbito social envolto da 
criança. 

 



Os familiares integraram-se, de forma tal, a desempenhar um papel que estava adormecido por razões 
particulares que os levavam à falta de esperanças. E ainda, após a realização dos testes por parte da 
equipe empenhada na implantação deste software, os familiares da criança estudada portadora de 
deficiência mental, demonstraram-se extremamente interessados em dar continuidade ao programa, 
tamanho o sucesso alcançado na realização do estudo.

 

Buscou-se ainda dar uma maior amplitude ao processo de implantação, através da realização de mais 
testes com crianças portadoras de diferentes tipos de deficiência, além da mental. Como exemplo ao que 
se foi dito, executou-se uma bateria de testes com a participação ativa de outra criança, sendo esta 
portadora de deficiência auditiva e também com seus 08 (oito) anos de idade. 

 

Todo processo realizou-se em condições extremamente igualitárias às acima primeiramente mencionadas. 
Ou seja, os testes respeitaram todos os parâmetros e condições impostos  ao alcance de um rigoroso 
controle de implantação regido primordialmente pela alta qualidade de busca resultória; onde a execução 
dos mesmos foi feita na casa da criança, respeitando, assim, seu “ambiente de uso”. Entretanto, o mesmo 
sucesso não se refletiu espontaneamente.  A criança não demonstrou real interesse pelo jogo apresentado 
através do software; frustrando assim, qualquer possibilidade de êxito relacionado à implantação do 
software estudado, para crianças portadoras deste tipo de deficiência, pelo fato que sua idade não propicia 
uma regressão  mental, ao qual existem nos deficientes mentais. Para os deficientes auditivos  o programa 
se tornou cansativo, pela repetição dos dados.

 

A diversidade de deficiências,  obrigou o estudo a, primeiramente tratar das complexidades de um modo 
geral, para que posteriormente provasse a constatação de que é impossível a padronização do contexto de 
auxilio da informática como instrumento de uso da educação especial.

 

Ao exemplo dos doentes mentais, o autor e os profissionais da área envolvidos, notam que o trabalho 
cerebral de forma exclusiva e individual, onde os diferentes tipos de deficiência, que variam de indivíduo 
para indivíduo, refletem também variavelmente na recepção dos mesmos, quanto à absorção do conteúdo 
imposto ao ensino. Partindo deste ponto, aberta deve ser a possibilidade de mudanças de caso a caso. No 
que se diz respeito ao estudo, necessário foi, direcionar  o enquadramento do software aos doentes 
mentais, para a ocorrência certa do objetivo pretenso que é o aprendizado utilizando a  informática como 
instrumento principal de uso. Imprescindível ainda mencionar a incrível e extrema sensibilidade 
encontrada em todas as crianças envolvidas neste projeto. Sensibilidade tal que, prazerosamente facilitou 
o vitorioso enquadramento de sucesso do software em questão. 

 

Em uma análise mais profunda concluiu-se que, em deficiências como a auditiva, visuais, e outras, de 
uma maneira bem generalizada, a idade mental condiz com a idade física. Partindo deste ponto, o 
software foi melhor explorado quando voltado ao aprendizado de doentes mentais que, particularmente, 
demonstram uma retroação da idade mental, quando relacionada à física. 

 



O uso de cores, sons e imagens, conseguiu de forma clara, despertar enorme curiosidade na criança 
portadora de deficiência mental, estimulando a mesma na compenetração cada vez mais no contexto do 
programa. [10]Este fato é justificado pela psicopedagogia, que explica e compara a idade física de uma 
criança de 08 (oito) anos, portadora de deficiência mental, equiparando-a a uma criança normal de 
aproximadamente 04 (quatro), 05 (cinco) anos de idade. Ou seja, elas possuem interesses e estímulos  
bastante semelhantes.

 

Com base neste fator, observa-se a impossibilidade de alcance de êxito do software estudado, pela 
diferença no que se diz a linguagem direcionada, onde esta está voltada, com todo seu contexto de 
estímulos, à facilidade necessária ao entendimento de criança portadoras de deficiência mental. Assim 
sendo, provado está sua relativa ineficiência, frente aos demais portadores de deficiência.

Outro ponto a ser mencionado e discutido é a repetitividade imposta pelo software, que acreditou ser a 
melhor forma de trabalho apresentada e exposta pelo mesmo. Repetitividade esta que mostrou-se às 
crianças envolvidas no estudo como ponto crucial de relevância à adaptação destas em atingir o 
aprendizado almejado. A criança portadora de deficiência mental abraçou este ponto como favorável, pois 
este só veio a facilitar seu entendimento, tornando a trajetória a ser percorrida prazerosa, dispensando 
inclusive o uso da leitura, fator de grande importância, facilitando o usuário a conquistar relativa 
independência.

 

Já a aplicação deste mesmo fator, o da “repetitividade”, em crianças portadoras das demais deficiências, 
especificamente da auditiva, como nos testes realizados, mostrou-se totalmente negativo. Observou-se 
que a criança ficava em um estágio entediado, indisposta à realização de qualquer avanço imposto pelo 
software. Assim sendo, decidiu-se voltar a implantação completamente direcionada ao aprendizado de 
portadores de deficiência mental.

 

A não abrangência pelo software dos usuários portadores de deficiência de um modo geral, enquadrando-
o exclusivamente na classe dos mentais, levando-o surpreendentemente a um  resultado de grande 
sucesso. Ao contrário do que se pensou, este direcionamento veio aumentar consideravelmente  a 
qualidade do sistema como um todo. Ou seja, enquadrando o software exclusivamente aos portadores de 
deficiência mental, proporcionou-se a inclusão de todos os pontos possivelmente benéficos para um 
desenvolvimento amplo e preciso do objetivo então mencionado, que é a introdução e alcance do 
aprendizado por parte dos usuários estudados, no âmbito computacional.

 

Como resultado geral verificou-se a necessidade especifica de anteriormente classificar e fundamentar os 
tipos de deficiências, ocasionando assim, um desenvolvimento propício adequado do projeto, além de um 
intenso acompanhamento na implantação de softwares a fim de que melhores resultados venham sempre 
engrandecer está área. 

 

Claro se observa  que árduo é o trabalho a ser realizado... Contudo o resultado final é espantosamente 

gratificante, compensando qualquer esforço dispendido.



 

5.1 – Avaliação dos resultados por profissional da área de saúde:

 

O software foi avaliado pela seguinte profissional:

Nome: Eunice Oliveira de Aguiar

Profissão: Pisicopedagoga – Especializada em Crianças Exepicionais

 

A profissional citada acompanhou todo o trabalho, e prolatou  a seguinte opinião:

“Sabe-se que, de uma forma geral, nascemos com 
potencial de crescimento físico, emocional,  
cognitivo, social e motor. As crianças excepcionais 
também o têm. Possui-se audição, visão, tato,  
olfato e paladar que são responsáveis pela maneira 
de “sentir” o mundo, e que muito ajuda na 
cognição. O termo cognição possui um significado 
bastante amplo mas de maneira geral, refere-se ao 
processamento de informações, ou seja, à atenção,  
coleta de dados e resolução de problemas.
 

Para que a informação seja processada, alguns pré- requisitos são necessários: 

•        Estímulo precisa ser discriminável, porque, de outra forma, passará despercebido. 

•        A pessoa tem de estar atenta para poder notar este estímulo.

 

As informações alteram o comportamento humano. É interessante notar que os processos cognitivos 



podem modificar o comportamento social, independente da

observação de modelos reais

.

O software criado oferece o estímulo visual e auditivo, propiciando ao usuário classificar, discriminar os  

animais como: iguais ou diferentes. Possibilita também que o mesmo entre em contato com a escrita, que  

se  utilize  da  observação e  exercite  sua  capacidade de  comparação.  Uma outra  possibilidade  a  ser  

exercitada é a atenção.”

 

5.2 – Conclusão  

 

A conclusão do estudo deste capítulo encontra-se num patamar de extrema importância. Após todo o 
trabalho realizado, é notória a constatação de que, grande  ainda é o caminho a ser percorrido pela ciência 
nesta área. Contudo, o sucesso alcançado pela implantação do software em questão, veio sensibilizar 
consideravelmente a  equipe de profissionais envolvida na obtenção de êxito do mesmo. Notou-se ainda 
que, a carência de profissionais capacitados é um fator que perturba o desenvolvimento na proporção 
necessária ao suprimento  das deficiências encontradas nesta área. Entretanto, fácil foi o acesso de auxílio 
das excelentes fontes de estudos, que nortearam de forma precisa todo trabalho desenvolvido, 
possibilitando o alcance de grandes resultados.

 

 Contudo, o trabalho profissional voltado à técnica, ou seja, uma trajetória precisa elaborada 
criteriosamente por pessoas qualificadas, foi certamente o ponto chave para o surgimento do sucesso 
apontado. 

 

Tornando-se então possível mencionar que a grande conclusão relacionada à implantação do software 
desenvolvido, englobando sua análise e discussão dos resultados, foi de que, o auxílio da profissional 
diretamente ligada à área de educação para portadores de deficiência, a psicopedagoga Eunice Oliveira de 
Aguiar, foi de fundamental importância na qualidade atingida, sendo então responsável pelo excelente 
desempenho demonstrado por parte do usuário participante da fase de implantação do software, 
apresentando-se ainda como fator essencial na elaboração final do projeto.

 

Portanto, imprescindível faz-se a menção de que o trabalho realizado em equipe foi o ponto crucial de 
alcance dos resultados anteriormente mencionados, onde a aliança mútua entre programadora e 
psicopedadoga, indiscutivelmente funcionou como a grande base estruturadora no caminho percorrido da 
criação de um projeto especificamente direcionado, claro e seqüenciado, estritamente voltado ao auxílio e 
estímulo à educação de crianças portadoras de deficiência mental, utilizando a informática como 
ferramenta de avanço de uso geral.



 

No capítulo a seguir, relata-se a conclusão final do trabalho.  



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



6 – Conclusão

 

A melhora na qualidade da interface e, conseqüentemente na forma de interação, é indiscutível. Mas, por 

isso, paga-se um preço muito alto. É exatamente o custo que está envolvido na utilização de aplicações 

baseadas em realidade virtual que desencoraja o desenvolvimento das mesmas. Foi baseado na relação 

professor/aluno especial que, nesse relatório, tenta-se analisar vários tipos de aplicações voltadas para o 

processo de aprendizagem. E, dessa forma, responder algumas das perguntas seguintes que acredita-se ser 

importante  para  justificar  a  implementação  e  o  uso de  sistemas de  realidade  virtual  e  softwares  em 

qualquer tipo de aplicação, mas principalmente na área de educação. 

 

A cada momento, novas idéias e novos desafios são lançados. Deve-se estar atento a estas mudanças, 

incrementando sempre que possível às vantagens para o aprendizado educacional em face da utilização da 

realidade virtual. Portanto, com  padronização de softwares, novos investimentos de hardware, o 

barateamento dos dispositivos de E/S não convencionais e o aumento de velocidade das redes de 

computadores, a tecnologia de realidade virtual esteja mais disponível para ser aplicada na área 

educacional.   

 

Todos, os seres humanos, tem limitações, mas são todos iguais neste aspecto. O que torna-se diferente é a 

maneira como lidam, o que fazem com as dificuldades. Tudo 
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pode ser motivo para sentir-se desafiado a fazer sempre  o “melhor que podem” ou então servir apenas 

para sentir impotente e fracassado. No caso das crianças ou das pessoas com deficiências mental e/ou 

física, suas dificuldades  e limitações necessitarão também de acompanhamento efetivo da família, de 

profissionais e de recursos para que possam se desenvolver.

 

Desde que a tecnologia e a informática, “invadiram” os lares, escolas, comércio, enfim, a sociedade de 
forma geral, podem-se ousar dizer que “Vossos filhos não são vossos filhos, mas sim filhos da tecnologia 
atual”...

 

Dessa forma, utilizar dos recursos que a tecnologia dispõe, adaptando-a à realidade do deficiente mental 

e/ ou físico é um ato de inclusão, de não marginalização,  é um ato de amor àqueles que necessitam ser 

olhados não como potentes consumidores, mas latentes aprendizes!...

 

Finalmente, espera-se que em cada área de formação, possa haver pelo menos um trabalho de conclusão 

de curso destinada a favorecer e beneficiar as pessoas portadoras de deficiência. É uma atitude bastante 

louvável e merece ser semeada nos centros acadêmicos!...

.

Fundamental faz-se destacar a importância deste estudo devido  aos incríveis resultados encontrados, 
favoráveis e extremamente benéficos, tais resultados trouxeram explícitas facilidades do ensino de 
crianças especiais, onde o interesse por parte dessa criança firmou-se como principal fator de integração 
na relação educação especial e informática utilizada como ferramenta de uso. Constatou-se ainda que a 
adequação da informática ao mundo da educação de deficientes, contribui  não somente à facilitar o 
aprendizado das crianças estudadas, como ainda refletiu em outros aspectos de extrema importância, tais 
como social, proporcionando melhoras de considerável valor voltado a este âmbito.

 

No decorrer  deste  estudo,  inúmeros  foram os  obstáculos  encontrados.  Fatores  como insuficiência  de 

materiais bem como de profissionais voltados à especialidade deste assunto, levou-se à conclusão de que 

esta deficiência requer urgência em amenizar, tais problemas. Contrapondo estes obstáculos, encontra-se 

vasto o campo a ser explorado na área de execução para deficientes mentais utilizando informática, com a 

garantia  de  sucesso  onde  faz-se  necessário  destacar  a  exposição  de  vantagens,  e  benefícios,  e  a 

inexistência do oposto.
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