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PREFÁCIO

Prezados,
Temos a grande satisfação em apresentar esta grande obra EDUCAÇÃO, 

TECNOLOGIA E INCLUSÃO: Teoria e prática em um contexto de desafios 
e reflexões. Vol. 1, temos a grande honra de dividir com vocês leitores 9 capítu-
los desse importante tema central.

O tema que este livro aborda, nos remete a entender que a instituição es-
colar está sempre imersa em desafios e por causa deles muitas vezes ela se encon-
tra num meio que norteia um caminho que não tem volta. A educação inclusiva 
é nesse viés. A pessoa com deficiência até pouco tempo era considerada alguém 
que não tinha condições de estar numa sala de aula regular. 

Não podemos falar em educação inclusiva, sem pensar na educação de todos.  
Incluir é a melhor forma de acabar com o preconceito, no entanto, precisamos 
pensar que este pensamento se faz necessário para todos, pois não somente para 
aqueles que estudam sobre deficiência ou que são capacitados ou interessados 
na Educação especial. No meio tecnológico, atualmente temos a diminuição 
dessas barreiras. As novas tecnologias têm trazido vasto softwares e programas 
que auxiliam a condução da aprendizagem de alunos com deficiências cogniti-
vas e sensoriais. Esta é uma mudança que a escola regular necessita passar para 
fazer com que muitos alunos deficientes sejam escolarizados. Dentre as impor-
tantes mudanças que a escola e o professor precisam incorporar, destaca-se a 
utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC, que constituem 
um diversificado conjunto de recursos tecnológicos. 

A educação é um processo e é necessário que exista uma continuidade 
desse processo em todas as esferas da educação básica. Inclusive no ensino su-
perior. Nos últimos anos tem-se percebido o crescimento de uso das novas tec-
nologias em todos os âmbitos sociais. Mas, afinal, o que é tecnologia? Segundo 
BUENO (2006) “é um processo contínuo através do qual a humanidade molda, 
modifica e gera a sua qualidade de vida”.

De acordo com esse conceito, verifica-se, que a tecnologia vai muito além 
de meros equipamentos, ou seja, ela caminha por toda a nossa vida. É importan-
te destacar que o uso da tecnologia na educação inclusiva deve ser obrigatório, 
já que muitos estudantes precisam ou até mesmo necessitam desse meio para 
aprender, para mostrar seu potencial, é que o uso das tecnologias além de possi-
bilitar uma aprendizagem significativa, aproxima a relação professor-estudante.

Neste sentido, o estudante passa da condição de sujeito passivo, que só 
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observa e nem sempre compreende, para um sujeito ativo e participativo. A tec-
nologia também auxilia o professor na busca de conteúdos atualizados, a fim 
de tornar as aulas atrativas, participativas e eficazes. Portanto, a ideia não é 
abandonar o quadro negro, mas inserir as novas tecnologias na sala de aula. Em 
outras palavras, importante é refletir acerca do modo como as tecnologias da in-
formação e da comunicação podem ser utilizadas para promover a inclusão edu-
cacional e social. O conceito de inclusão digital significa melhorar as condições 
de vida de uma comunidade com ajuda da tecnologia, minorando a “divisória 
digital” (Warschauer, 2003).

Neste sentido, as tecnologias educativas constituem um investimento no 
desenvolvimento de competências críticas e criativas (Quadros & Bahia, 2006). 
A tecnologia por si só não formará o homem social, integrado, incluído e parti-
cipativo com que tanto sonhamos, ou seja, a forma pela qual ela será utilizada 
fará esse diferencial. 

Agradecemos a todos os autores dessa obra intitulada EDUCAÇÃO, 
TECNOLOGIA E INCLUSÃO: Teoria e prática em um contexto de desafios 
e reflexões. Vol. 1, o foco das práticas pedagógicas conduzidas pelos autores 
estar baseada nos preceitos da interatividade, na partilha de saberes, nas trocas 
de experiências e no respeito às diferenças. Boa leitura!!!

Hérika Oliveira
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A CONVIVÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS SURDOS: 
UM RECORTE EM JANAÚBA- MINAS GERAIS

Edivânia Aparecida dos Santos1

Tamiris Gonçalves Brito2

Gabriella Lely Cardoso Martins3

Dandara Janaine de Aguiar4

Introdução 

Sabe-se que muitos Surdos se sentem excluídos, pelo fato de que poucas 
pessoas compreendem a Libras (Língua de Sinais Brasileira), o que acaba difi-
cultando a socialização destes no dia-a-dia. Desta forma, as pesquisadoras que 
atuam em diferentes campos, desde o comércio ao atendimento à saúde após 
visualizar algumas situações depararam-se com “pessoas Surdas” sendo possível 
observar a dificuldade de comunicação, já que, de acordo com o Decreto n° 5. 
626, de 22 de Dezembro 2005, no cap.VIII Art. 26 prevê: 

O Poder Público, as empresas concessionárias de serviços públicos e os 
órgãos da administração pública federal, direta e indireta, deverão garan-
tir às pessoas surdas ou com deficiência auditiva o seu efetivo e amplo 
atendimento, por meio do uso e da difusão da Libras e da tradução e da 
interpretação de Libras - Língua Portuguesa (BRASIL, p. 6).

Diante dos apontamentos, buscou-se com este estudo, entender como os 
ouvintes e Surdos sentiam no dia-a-dia nas relações de troca no trabalho, bem 
como saber o que estes gostariam e poderiam fazer para mudar a realidade apre-
sentada. Uma vez que não há muitas pesquisas relacionadas ao tema e pouco se 
fala sobre essas dificuldades no âmbito do trabalho. 

Dito isso, é necessário buscar mais informações para que o público ouvinte 
se sinta incomodado e busque maneiras para superar essas dentre outras várias 
barreiras existentes na comunicação. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi 

1 Graduada em Pedagogia pela Faculdade Funorte de Janaúba, e-mail: luarena.love@gmail.com.

2 Graduada em Pedagogia pela Faculdade Funorte de Janaúba, e-mail: tamiris06@outlook.com.

3 Mestre em Ciências Humanas pela UFVJM - Tradutora e Intérprete de Libras/Português- 
UFVJM, Docente da Faculdade Funorte de Janaúba, e-mail: gabriella.lely@ufvjm.edu.br.

4 Graduada em Pedagogia pela Faculdade Funorte de Janaúba, e-mail: dandarajanaine91@
gmail.com.
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compreender como se dá a comunicação das pessoas Surdas em 04 ambientes de 
trabalho, sendo 02 destes, da esfera pública e 02 da esfera privada. Para atingir o 
objetivo proposto, identificou-se junto aos colegas dos Surdos (os funcionários ou-
vintes) as adversidades encontradas no dia-a-dia, no intuito de proporcionar-lhes 
posteriormente uma reflexão e até mesmo vislumbrar possibilidades de mudança 
de comportamento na comunicação e na relação entre funcionários Surdos e ou-
vintes, dentre outros que se fizeram pertinente nos processos de trabalho nas em-
presas. Analisou-se também como se dá a compreensão dos mesmos acerca das 
Leis e direitos concernentes à Inclusão de pessoas surdas nestes espaços. 

A metodologia deste trabalho baseou-se em uma pesquisa de campo, e 
utilizou-se como instrumento, o questionário estruturado, numa abordagem 
qualitativa, no qual os sujeitos de análise foram os gerentes, os colegas de tra-
balho (ouvintes) do Surdo e os funcionários Surdos maiores de 18 e menores de 
60 anos de idade de 02 empresas privadas e 02 instituições públicas da cidade de 
Janaúba, cidade situada no norte de Minas Gerais.

Segundo Sassaki (2005) para que a sociedade se torne verdadeiramente in-
clusiva é necessário um certo cuidado com a linguagem, uma vez que ela é res-
ponsável por transmitir tanto o respeito, quanto a discriminação à pessoa com de-
ficiência. Deste modo, faz se necessário compreender as formas mais adequadas 
de se comunicar com as pessoas Surdas, ainda que exista um meio legal de comu-
nicação e expressão que deveria ser utilizado pelas pessoas surdas do Brasil, ainda 
há pessoas, tanto Surdos quanto ouvintes que apresentam dificuldades com esta 
Língua, comunicando assim de outras formas que não, por meio da Libras formal. 
Sassaki (2005), ainda, aponta algumas terminologias que se seguem: pessoa com 
deficiência, pessoas com necessidades especiais, pessoas especiais, pessoas defi-
cientes, pessoas com necessidades educacionais especiais e entre outras.

Dentre os termos citados, neste trabalho, utilizar-se-á: “pessoa com defi-
ciência”. Ao escolher este termo como o mais adequado, pode se assim subenten-
der que é dado um passo a mais para a sonhada inclusão. Inclusão essa que muitos 
autores acreditam que seja uma utopia. Essa ideia está ancorada nas dificuldades 
existentes para sua organização, barreiras na infraestrutura, atitudinais, pedagógi-
cas, tecnológicas, dentre outros (Lei Brasileira de Inclusão – LBI, 2015).

Segundo Mantoan (2001, p.24) “Inclusão é o privilégio de conviver com 
as diferenças”. 

Nesta mesma perspectiva, Chaveiro e Barbosa (2005, p. 4) salientam que:

Fala-se, cada vez mais, em inclusão das pessoas com deficiência na socie-
dade. Percebeu-se que elas não precisam “preparar-se” para a escola, o 
trabalho ou o lazer, mas a sociedade deve adaptar-se para atender às suas 
necessidades, trazer para dentro do sistema os grupos de “excluídos” e, 
paralelamente, melhorar a qualidade de vida de todos.



EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INCLUSÃO: 
TEOrIA E práTICA Em Um CONTExTO DE DESAfIOS E rEfLExõES - VOLUmE 1

9

Sendo assim, toda a sociedade deve oferecer serviços à pessoas com de-
ficiência, seja elas nas áreas física, educacional, psicológica e dentre outras, ga-
rantindo, assim, acesso a tudo que a sociedade propicia, independentemente do 
tipo de limitação e do nível de comprometimento demonstrado pelo cidadão 
(ARANHA, 2001).

Percebe-se assim que muito tem se falado em inclusão e aos poucos ela 
vem acontecendo, mas para que ela realmente se torne algo comum, cada ci-
dadão precisa fazer sua parte e incentivar os outros para que também o façam, 
onde o indivíduo possa transitar com dignidade em uma sociedade que seja 
pautada na democracia equitária5 e não apenas com igualdade.

Para que os indivíduos Surdos possam ser tratados com equidade, há a 
necessidade de que a sociedade se adeque, de modo a atendê-los no sentido de 
proporcioná-los da melhor maneira o canal que lhe for conveniente a comunica-
ção, seja ela, por meio da língua de Sinais, leitura labial, dentre outros.

Carvalho, Oliveira e Vieira (2020) conceituam linguagem como a capaci-
dade do indivíduo demonstrar as emoções, pensamentos e pontos de vista, de 
acordo com estes mesmo autores, é preciso muita cautela para não confundir o 
conceito de linguagem com o de língua, em razão de que, a língua é um sistema 
organizado que possibilita a comunicação, isto é o idioma, que é uma linguagem 
própria de um povo.

Dentre os diversos tipos de línguas há a Língua Brasileira de Sinais 
(Libras), utilizada pelos surdos brasileiros, ela constitui a principal forma de in-
cluí-los. Oficializada em dezembro do ano de 2002, segundo Santos e Marques 
(2006) a Libras tornou-se no Brasil o idioma oficial dos Surdos. 

Ainda há muito que se fazer quanto a inclusão e acessibilidade de pessoas 
Surdas na sociedade em geral, muitos direitos foram conquistados, de outros, 
foram privados, leis, que se fossem cumpridas poderiam tornar mais amena as 
lutas diárias na comunicação entre a sociedade ouvinte e estes.

De acordo com o documento de ensino de Língua Portuguesa para Surdos 
(BRASIL, 2004, p. 62):

As garantias individuais do surdo e o pleno exercício da cidadania alcan-
çaram respaldo institucional decisivo com a Lei Federal nº 10.436, de 24 
de abril de 2002, em que é reconhecido o estatuto da Língua Brasileira de 
Sinais como língua oficial da comunidade surda, com implicações para 
sua divulgação e ensino, para o acesso bilíngue à informação em ambien-
tes institucionais e para a capacitação dos profissionais que trabalham 
com os surdos.

5 É um princípio da justiça social que supõe o respeito às diferenças como condição para se 
atingir a igualdade. Esse princípio permite demonstrar que igualdade não significa homoge-
neidade, isto é, o não reconhecimento de diferenças entre as pessoas (SPOSATI, 2010, p. 1).
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Tal lei abriu portas para o surdo, pois sua língua foi oficializada e seus di-
reitos passaram, a partir de então, a se regulamentar. O art. 3º da mesma ressalta 
“que as instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos 
de assistência à saúde devem garantir atendimento e tratamento adequado aos 
portadores de deficiência auditiva, de acordo com as normas legais em vigor” 
(BRASIL, 2004, p. 63). De acordo com o §1° parágrafo do Decreto n° 5626, de 
22 de dezembro 2005, “as instituições de que trata o caput devem dispor de, pelo 
menos, cinco por cento de servidores, funcionários e empregados capacitados 
para o uso e interpretação da Libras” (BRASIL, 2005, p. 6).

O que representaria um grande avanço rumo ao atendimento adequado 
e de qualidade bem como a responsabilidade do poder público e privado nestas 
capacitações ou oferta do serviço: no art. 26 do parágrafo § 2° complementa:

O Poder Público, os órgãos da administração pública estadual, municipal e 
do Distrito Federal, e as empresas privadas que detêm concessão ou permis-
são de serviços públicos buscarão implementar as medidas referidas neste 
artigo como meio de assegurar às pessoas surdas ou com deficiência auditi-
va o tratamento diferenciado, previsto no caput (BRASIL, 2005, p. 7).

Desse modo as pessoas surdas deveriam sentir-se bem e compreendidas, 
em quaisquer ambientes, ainda que não seja especificamente o local onde as 
pessoas usem e falem a mesma língua dos mesmos, podendo ter seus direitos 
minimamente atendidos.

Metodologia 

O presente trabalho foi realizado em 04 estabelecimentos: 02 instituições 
públicas e 02 empresas privadas no município de Janaúba-MG. Através de pes-
quisa de campo com questionário estruturado, numa abordagem qualitativa, no 
qual os objetos de análise foram os gerentes, os colegas de trabalho (ouvintes) do 
Surdo e os funcionários Surdos maiores de 18 e menores de 60 anos de idade. 

A pesquisa teve como objetivo geral compreender como se dá a comu-
nicação das pessoas Surdas em 04 ambientes de trabalho, sendo 02 destes, da 
esfera pública e 02 da esfera privada. 

Foram aplicados questionários contendo 05 questões para 04 (quatro) ge-
rentes, 07 questões a 04 (quatro) funcionários que são colegas de trabalho dos 
Surdos, e 08 questões aos 04 (quatro) Surdos participantes da pesquisa. Tendo 
em vista que alguns surdos têm dificuldade na leitura e interpretação da Língua 
Portuguesa escrita, por ser a segunda língua de instrução, (L2) as pesquisadoras 
forneceram um profissional intérprete de Libras como veículo de acessibilidade 
comunicacional nesta pesquisa. Para melhor compreensão serão denominados 
esses estabelecimentos em A, B, C e D, desta forma quando houver A e B estará 
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se referindo a duas diferentes empresas privadas, da mesma maneira que C e D 
são instituições públicas. Todas elas estão situadas na cidade de Janaúba-MG, 
sendo que a empresa A trabalha no ramo de exportação de frutas, é de grande 
destaque na cidade de Janaúba e microrregião da Serra Geral e até nacional, a 
empresa B com a fabricação de materiais de construção, a instituição C atua no 
ramo da informática e por fim a D com o atendimento ao cadastro técnico.

Para uma melhor explanação dos dados, dividiram-se os resultados em 
alguns tópicos para facilitar na discussão dos resultados.

Conforme se pode verificar:
I- Perspectivas dos gerentes acerca das relações e interações estabelecidas 
com os Surdos.
II- O que dizem os colegas de trabalho (que são ouvintes) dos Surdos.
III- Demandas apontadas pelos trabalhadores Surdos

Resultados e discussões

I- Perspectivas dos gerentes acerca das relações e interações estabelecidas com os 
Surdos

Ao serem questionados aos gerentes das empresas se no quadro de fun-
cionários há surdos contratados, todos responderam que sim. Tal fato evidencia 
que as empresas recebem funcionários surdos. Embora duas das empresas con-
tassem com mais de 200 funcionários, havia apenas a presença de um surdo em 
cada uma delas. Observou-se então que essas duas empresas não cumpriam com 
o que se estabelece na referida lei, nº 8.213, de 24 de julho de 1991 onde define 
que a empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher 
de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários 
reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência (BRASIL, 1999).

Com relação à profissionalização do surdo dentro depois de inserido no local 
de trabalho, os gerentes das empresas responderam que não oferecem este atendi-
mento, já os que atuam nas instituições responderam que sim ou às vezes. O que 
comprova que pouco se tem feito em prol dos Surdos no que se referem à formação 
continuada e/ou cursos profissionalizantes. Com esse dado, observa-se a escassez 
do conhecimento sobre os benefícios que essa ação poderia incidir nestes indivíduos, 
tendo em vista que não se trata apenas de um gasto, mas sim um investimento em-
presarial que envolve a socialização desses indivíduos (PINTO et. al., 2009). 

De acordo com os locais pesquisados, ao contratar o Surdo no mercado de 
trabalho, todas responderam que estão apenas cumprindo as exigências legais (Lei 
de Cotas para contratação de Deficiente nº 8.213 de 24 de julho de 1991), o que 
entende-se que se ela não existisse seria difícil a inclusão do surdo no mercado de 
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trabalho, esse fato foi evidenciado no estudo de Souza (2015) em que apresenta a 
percepção de que diversas empresas deixam de investir em profissionais com algum 
tipo de deficiência, para evitar custos e as mesmas julgam com cautela estas contra-
tações. Dispõem ainda que alguns locais de trabalho evitam a contratação de Surdos 
como, por exemplo, em empresas onde tem muito barulho esse é um mecanismo de 
prevenção, pois estes correm o risco de acidente de trabalho (SOUZA, 2015).

Quando interrogado aos gerentes dos estabelecimentos se houve mudan-
ça no ambiente de trabalho desde a entrada do surdo, A, B e C responderam que 
sim e somente a D disse que não houve mudanças. Diante das respostas, perce-
be-se que a inserção do Surdo no mercado de trabalho tem provocado mudanças, 
já que o ambiente inclusivo rompe preconceito, traz uma sensibilização, respeito 
e conhecimento, assim, os não Surdos compreenderá que o “ser” Surdo é ser 
“normal” e este, apresenta, apenas, limitações como qualquer outro indivíduo.  

Ao perguntarem se possuem funcionários treinados ou contratados para 
atender e/ou auxiliar os clientes Surdos e se já contrataram intérpretes de Libras, 
todos responderam que não. Sobre isso, é importante salientar que, para a comu-
nicação do indivíduo Surdo o curso de Libras é fundamental, assim como tam-
bém uma pessoa específica para se estabelecer esta comunicação. Seria extrema-
mente relevante a presença do profissional tradutor intérprete de Libras, o que 
facilitaria o diálogo entre funcionários ouvintes e Surdos, patrão e funcionário 
Surdo e funcionário Surdo e clientes. 

Contudo, há questões aqui que podem ser evidenciadas, estaria faltando 
interesse destes estabelecimentos investigados em proporcionar a seus funcio-
nários uma capacitação que seria útil para essa interação, uma vez que o inves-
timento em um curso de Libras, ou em um profissional capacitado seria uma 
opção inviável, já que gera um alto custo à empresa. (GONÇALVES, V. de. A; 
GONÇALVES, B; OLIVEIRA, 2011). 

II- O que dizem os colegas de trabalho (que são ouvintes) dos Surdos

Ao perguntar aos colegas de trabalho do Surdo se estes apresentam algu-
ma dificuldade de se comunicar com o Surdo, na empresa A e na Instituição C 
responderam que têm pouca, já as outras duas não possuem nenhuma dificul-
dade. Com base nessas informações, percebeu-se pouca dificuldade na comuni-
cação entre ouvintes e Surdos, mesmo sem dominar a Libras, os funcionários 
Surdos e ouvintes, fazem-se entender, da sua própria maneira, utilizando de 
outras estratégias, dentre estas, a mímica e a leitura labial. Fica evidente que 
os funcionários buscam formas de socializar com estes indivíduos no intuito de 
aprimorar a comunicação e convívio na empresa.

Foi questionado sobre o conhecimento da pessoa Surda e sobre a 
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importância da língua de sinais, todos ressaltaram que tinham conhecimento do 
Surdo e afirmaram a importância em saber a Língua de Sinais, pois esta melho-
ra a comunicação entre Surdos e ouvintes. Compreende-se que a comunicação 
humana é um fator crucial para a formação de um meio social saudável. Nessa 
mesma direção, Coelho também afirma que a comunicação “funciona como 
instrumento de equilíbrio entre a humanidade” (COELHO, 2010, p.18).

Na pesquisa realizada foi questionado aos colegas ouvintes dos Surdos, se 
os mesmos sabiam se comunicar por meio da Libras com os colegas Surdos, a em-
presa A respondeu que não, as demais responderam que sabiam pouco. Percebeu-
se assim que há nesse ambiente de trabalho uma escassez de conhecimento quan-
do se trata de uma nova fonte de comunicação (LIBRAS) e que talvez seja porque 
a Língua de Sinais exige um conhecimento específico e não é derivada da língua 
portuguesa e que muitas vezes é confundida como mímicas e gestos, portanto, é 
preciso uma análise aprofundada, para que se possa dominar essa língua pouco 
conhecida, pois ela possui regras e acordos como qualquer outra, desse modo faz 
se necessário muito estudo (QUADROS; KARNOPP, 2007). 

Ao perguntar se o local onde trabalha já lhe proporcionou algum curso 
para facilitar a comunicação com o colega Surdo, as respostas foram unânimes: 
não! O que se constatou é que estas empresas e instituições ainda não haviam se 
atentado e se preocupado com algo tão relevante e necessário que abrirá pontes 
nos caminhos do aperfeiçoamento das relações destes ambientes de trabalho, 
que é a comunicação entre os empregados Surdos e ouvintes. Já que não basta 
que o Surdo seja contratado, é preciso que ocorra uma colaboração da empre-
sa, principalmente o departamento de RH. Em virtude da ausência de comu-
nicação, os autores Borges, Almeida, Siqueira e Fernandes, corroboram com a 
afirmação de que isso ainda é um tipo de preconceito, o fato dos Surdos serem 
percebidos como menos inteligentes que os ouvintes (BORGES et. al., 2020).

Quando perguntado se gostariam que houvesse cursos nessa área dispo-
nibilizados pelas empresas e instituições nota-se ainda que todos eles gostariam 
sim de participar de algum curso de Libras provavelmente para que pudessem 
obter mais conhecimento e consequentemente auxiliar os seus colegas Surdos 
nas atividades laborais.

Na próxima questão fica explícito que realmente faz se necessário cursos 
para essas pessoas, pois quando perguntado como esses colegas se comunicam 
com o Surdo as respostas foram as mesmas, todos disseram que essa comunica-
ção se dá através da fala compassada para que o Surdo faça a leitura labial, ou 
seja, até as instituições públicas que deveriam ter conhecimento das normativas 
legais voltadas à capacitar seus funcionários não os capacitam, contribuindo 
assim para a falta de qualidade do entendimento entre eles, podendo também 
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afetar o desempenho profissional de ambos e talvez até danos irreversíveis.
Na última questão foi arguido “como você se sentiria se estivesse no lu-

gar do Surdo e se nesse caso, ninguém soubesse se comunicar com você”, as 
empresas A e D responderam que se sentiriam ignorados, enquanto que B e C 
apontaram que sentiriam-se constrangidos, tal fato induz a dizer que talvez esta 
pesquisa tenha provocado algumas pessoas a ponto de sensibilizá-las somen-
te assim, todos estes atores, possam perceber um pouco do que muitos Surdos 
sentem quando não são compreendidos.  Diante disso, faz se necessário que as 
pessoas se coloquem no lugar desses indivíduos mais vezes e busquem outras 
maneiras a fim de colaborar e se capacitar em prol desta convivência saudável 
em detrimento das diferenças. 

III- Demandas apontadas pelos trabalhadores Surdos

Quando perguntado sobre a formação escolar desses funcionários per-
cebe-se que na empresa A e nas Instituições eles responderam que possuem o 
Ensino Fundamental completo e somente na empresa B o indivíduo possui o 
Ensino Médio Completo/Incompleto. Diante disso, pode-se inferir que o fato 
de serem Surdos não os impediram de serem alfabetizados e que a lei 8069/90 
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) está se cumprindo uma vez que 
no art. 54° fica claro o direito que estes têm de estudar:

Art.54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 
III- atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino... (BRASIL, 1990, p. 18)

Outra questão levantada foi em relação ao ingresso dos Surdos na empresa 
em que trabalha atualmente, mais especificamente quem foi que o indicou, as 
respostas foram unânimes, todos responderam que foi a família. Neste sentido, 
nota-se a importância da mesma, pois esta preocupação em socializar o Surdo é 
fundamental para o seu desenvolvimento, quando há tal incentivo o mesmo, certa-
mente se sentirá mais seguro nas interações com outras pessoas. Contudo, a socie-
dade também tem responsabilidade em garantir essa inclusão social em razão de 
que o surdo é um indivíduo que dispõe capacidade para aprender e desenvolver-se, 
trazendo assim contribuições significativas para a sociedade (MOTA, 2014). 

Numa terceira questão foi perguntado sobre o tempo de atuação dentro 
da empresa/instituição, o funcionário da empresa A atua a menos de três anos, 
já os outros três responderam que já estão a mais de três. O que demonstra que 
todos já possuem uma certa bagagem e carregam uma experiência do local, o 
que significa também que provavelmente estão desempenhando um bom papel 
neste estabelecimento.
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É sabido que poucas pessoas sabem utilizar a Libras para se comunicar, por 
esse motivo, foi questionado aos Surdos se os demais funcionários conseguiam 
dialogar com eles. Na empresa A nem todos conseguem, na B às vezes conse-
guem, já nas instituições C e D responderam que sim o que fica implícito talvez 
que por serem instituições públicas a comunicação e até mesmo a necessidade de 
prover meios para tanto, se dá de modo mais evidente. Os demais funcionários da 
C e D possuem maior conhecimento da legislação e talvez tivessem uma maior 
capacitação para lidar com os Surdos, já que de acordo com o decreto n°5.626, 
de 22 de dezembro de 2005, cap. VIII Art. 26 apregoa o direito ao atendimento 
diferenciado por meio do uso e difusão de Libras e da tradução e interpretação de 
Libras, realizados por servidores e empregados capacitados para essa função, e ao 
que tudo indica nas empresas privadas essa lei ainda não se aplica. 

Nessa mesma linha, foi perguntado se existem profissionais habilitados 
que quando necessário poderiam auxiliar em demandas na comunicação Libras/
português. Somente responderam que sim A e D na B todos responderam que 
não e na C disseram que às vezes tem essa ajuda. Isso evidencia de certo modo 
uma desvalorização tanto da língua quanto da profissão, quando a empresa in-
felizmente não contribui provendo acessibilidade mínima comunicacional, para 
que a inclusão aconteça. 

Percebe-se que há um pensamento egocêntrico, em que acabam ignoran-
do a presença do outro. Isso fica claro na próxima questão em que foi pergunta-
do como se sente nesse local de trabalho (ao Surdo). 

O indivíduo da empresa A disse que se sente ignorado, portanto, ali prova-
velmente não há inclusão. Nota se que ainda há desconhecimento sobre a impor-
tância de inclusão, pois de acordo Mantoan (2001, p.24) “Inclusão é o privilégio 
de conviver com as diferenças”. Já na empresa B e nas Instituições eles se sentem 
felizes e bem, o que é importante para manutenção de um ambiente prazeroso e 
aconchegante como local de trabalho. E apesar de ser uma exigência legal a inser-
ção desses Surdos, apenas alguns se sentem bem e incluídos no mercado.

Sobre a próxima questão, perguntou-se: acerca do conhecimento em relação 
a seus direitos. Nesta questão, todos responderam que conhecem, ou seja, se preo-
cuparam em saber que são amparados por lei, o que é muito bom, em contrapar-
tida, ainda que os mesmos tenham “conhecimento”, não foi possível aprofundar 
nos tipos de leis, quais especificamente os mesmos conhecem ou não um ponto que 
evidencia isso, é a ausência de tradutor intérprete no próprio local de trabalho, caso 
estes tivessem de fato conhecimento acerca de seus direitos, a acessibilidade comuni-
cacional conforme Lei Brasileira de Inclusão (LBI) não poderia ser negada, tal qual 
estava sendo, conforme já mencionado em respostas anteriores.

Sobre a última questão, interrogou-se sobre as oportunidades de ascensão 
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em seus respectivos locais de trabalho, percebeu-se que os Surdos da A e D dis-
seram que sim os outros dois B e C responderam que às vezes, o que leva-nos a 
entender que de alguma forma eles podem crescer na carreira e mostrar para si e 
para a sociedade que são capazes de ir além e superar limites.  

Considerações finais 

Este trabalho teve como objetivo compreender como se dá a comunicação 
das pessoas Surdas em 04 ambientes de trabalho, sendo 02 da esfera pública e 
02 da esfera privada. 

Com a pesquisa verificou-se que em todos os estabelecimentos, de acordo 
com os gerentes há surdos contratados. Entretanto nem todas as empresas houve 
a profissionalização do Surdo após ser incluído no local de trabalho. Além dis-
so, confirmou-se que as empresas contrataram os Surdos, apenas para cumprir 
as exigências legais (Lei de Cotas para contratação). E que não houve tantas 
mudanças significativas nos ambientes de trabalho desde a entrada dos Surdos. 

Constatou- se também que nos locais pesquisados não haviam treina-
mentos e nem contratações para atender e/ou auxiliar possíveis clientes e/ou 
funcionários Surdos, contudo, alguns dos colegas dos Surdos ressaltaram não 
apresentar “grandes dificuldades na comunicação” com os Surdos, e outros já 
evidenciaram pouca dificuldade. 

Averiguou-se que para os colegas dos Surdos é importante ter conheci-
mento acerca do que é ser Surdo bem como de se saber sobre a Língua Brasileira 
de Sinais. Observou-se que a maioria dos colegas dos Surdos apresentaram difi-
culdades em utilizar a Libras para a comunicação, mas que os locais onde estes 
trabalhavam nunca proporcionaram algum curso com o intuito de facilitar a 
comunicação com os colegas Surdos, uma vez que se disponibilizassem grande 
parte dos colegas destes Surdos possivelmente gostariam de participar. 

Inferiu-se que se os colegas dos Surdos se sentiriam ignorados e cons-
trangidos se fosse Surdo e não conseguisse se comunicar nos mesmos locais de 
trabalho pelos quais foram entrevistados. 

Depreendeu-se que a maioria dos funcionários Surdos possuem o Ensino 
Fundamental completo e o ingresso às empresas e/ou instituições pesquisadas, de 
deu por meio de indicação de seus próprios familiares. Acerca do tempo de atuação 
nas empresas/instituições, segundo a maior parte dos Surdos maior que três anos.   

Quanto à comunicação, somente os entrevistados das instituições con-
seguem se comunicar em Libras facilmente e segundo os mesmos, quando 
necessário, existem profissionais que ajudam na comunicação. Ao questionar 
como se sentem nos locais de trabalho, em maior número sentem-se felizes. 
Ademais, todos têm conhecimento de seus direitos, contudo apenas a metade 
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destes, demonstrou ter oportunidade de ascensão em seus respectivos locais de 
trabalho. 

Ao final desta pesquisa a hipótese inicial foi confirmada: realmente há 
nas empresas e instituições muita dificuldade na comunicação, em razão de que 
as pessoas não estão preparadas para uma comunicação eficiente com as pes-
soas Surdas que neste caso seria um curso poderia, como sugestão de possível 
solução para esta questão ser oferecido a toda a empresa periodicamente cur-
sos de Libras. Percebe-se, também, que todas aquelas pessoas que receberam os 
questionários apesar de conseguirem se comunicar de outras maneiras, sentiam 
a necessidade de se preparar melhor quanto à forma de comunicação com os 
funcionários Surdos, ou seja, estavam inseguros.

Fica, portanto evidente que ainda faz-se necessário buscar maneiras para 
que sejam sanadas na sociedade todo tipo de negação para com esses seres hu-
manos que precisam de respeito e atenção, pois apesar de serem bem recebidos 
por alguns, ainda há uma parcela da sociedade que necessita entender o quão 
importantes são essas pessoas, cabendo a todos a responsabilidade e comprome-
timento colaborando e tornando mais possível a inclusão dos Surdos de maneira 
mais efetiva em todos os espaços.
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1. Evolução da educação a partir de novas ferramentas experimentais e 
fatoriais na inclusão digital

Falar de ferramentas digitais na educação é, sem dúvidas, um dos temas 
mais abordados por pesquisadores dos últimos tempos, uma vez que o mundo 
tecnológico está em constante transformação quando se trata sobre educação.

Hoje, é quase impossível falar e exercer a educação sem a presença de 
alguma ferramenta digital. Computadores, celulares, tablets são exemplos de pla-
taformas usadas que deixaram um pouco em desuso o quadro e giz.

Ministrar ou acompanhar uma aula por meio dessas ferramentas, asso-
ciadas a internet, torna mais dinâmica e eficiente do que os métodos antigos de 
ensino e pesquisa, deixando claro que os antigos ainda são adotados e que não 
se pode desassociar do modelo tradicional de ensino, inerente a cultura instruí-
da desde os primórdios pelos jesuítas nos inúmeros relatos sobre a educação e 
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formação de educadores na sociedade brasileira.
A educação brasileira deu um salto significativo com o advento da tecno-

logia a seu favor, pois tornou-se mais eficaz no seu modo de condução. Partindo 
dessa premissa (CARVALHO, 2007) faz uma avaliação sobre a importância do 
uso das tecnologias digitais nos espaços escolares como uma grande oportu-
nidade que os docentes possuem para tornar suas aulas interessantes para os 
discentes e, dessa forma, conseguir ensinar de forma que traga prazer e didática.

Em todas as modalidades de ensino a tecnologia veio para contribuir com 
o desenvolvimento do ensino/aprendizagem, não apenas para alunos quanto 
para professores. Corroborando com o pensamento (SOUZA, 2009)., que nos 
leva a refletir no tocante “aos recursos tecnológicos em sala de aula podem 
oferecer contribuições significativas para a aprendizagem, além de valorizar o 
professor que contrário do que se pensa pode ensinar com maior segurança e 
está mais próximo da realidade extraclasse do aluno” (SOUZA, 2009, p.18).

É importante destacar que o mundo digital no contexto escolar não surge 
para roubar o lugar do professor na sala de aula, pelo contrário, surge como uma 
alternativa a mais para a condução de aulas interativas utilizando um método 
mais contemporâneo, uma vez que os métodos de ensino convencionais não 
agradam os educandos, para conseguir despertar o interesse e a atenção, é preci-
so estar atento aos seus cotidianos e, mais, integrado com as mudanças tecnoló-
gicas (ANTUNES, 2010).

A educação brasileira da atualidade já não se encaixa nos moldes que se 
eram adotados nos tempos passados, tanto que, para se manter e poder permi-
tir aos alunos não perderem o ano letivo de 2020, por conta da pandemia de 
Covid-19. Foi graças a tecnologia que não só o Brasil, mas o mundo como um 
todo, conseguiu a trancos e barrancos dar continuidade às metodologias de ensi-
no de forma online. Para entendermos melhor como se deu esses avanços digitais 
na educação brasileira se faz necessário voltarmos no tempo e identificarmos as 
raízes que sustentam essa temática.

Na década de 40, em meio a segunda guerra mundial, os computadores 
modernos surgiram. Nos Estados Unidos, na década de 60, popularizou o 
microcomputador e este se tornou a principal ferramenta de trabalho. Na 
década de 90, a internet promoveu grandes mudanças nas esferas sociais 
e econômicas. Estas mudanças alteraram também a dinâmica escolar. Em 
1970 era percebido um movimento da informática na educação, tanto no 
setor administrativo quanto em sistemas eletrônicos de informação. E no 
Brasil a década de 80 foi marcada por grandes investimentos governamen-
tais de informática na educação. (ARAÚJO et al., 2017, p,924-925).  

Em meados de 1939 o Instituto Rádio-Monitor, e o Instituto Universal 
Brasileiro, em 1941, desenvolveram suas primeiras experiências voltadas à 
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educação com a utilização do rádio. Essas experiências tinham o objetivo de 
alfabetizar os jovens e adultos por meio de escolas radiofônicas, que denomina-
ram de Movimento de Educação de Base (MEB). Inicialmente esse estudo tinha 
como alvo as regiões Norte e Nordeste. 

Outro projeto importante transmitido pela rádio foi o projeto Minerva. 
O Projeto Minerva foi um programa de rádio brasileiro elaborado pelo governo 
federal, seu objetivo central era educar pessoas adultas que esteve presente nas 
vidas dos brasileiros até o ano de 1976.

É importante destacar que as emissoras do país tinham por obrigação 
transmitir sua programação, veiculada após a Hora do Brasil. Este projeto foi 
criado pelo Serviço de Radiodifusão Educativa (SRE) pertencente ao Ministério 
da Educação e Cultura (MEC). Suas atividades tiveram início no dia 1º de se-
tembro de 1970. Esse projeto recebeu essa nomenclatura por ser uma home-
nagem à deusa romana da sabedoria, Minerva. Sua divulgação foi decorrente 
de um decreto presidencial e uma portaria interministerial de nº408/70, que 
determinava a transmissão de programação educativa em caráter obrigatório, 
por todas as emissoras de rádio do país. Esta obrigatoriedade foi fundamentada 
pela Lei 5.692/71.

Foi em 2005 que o governo brasileiro desenvolveu um projeto denomi-
nado ‘Um Computador por Aluno (UCA)’, que possuía como objetivo intensi-
ficar o uso da tecnologia da informação nas escolas. Após um longo processo 
de licitação em 2008 o governo efetuou a compra de 150 mil laptops que con-
templou 300 escolas brasileiras. Daí por diante as evoluções digitais dentro da 
educação foram se estendendo e a cada mudança nesse segmento foi necessá-
rio se adaptar para que o ensino viesse a ser transmitido de forma eficiente, 
com a utilização desse recurso. Vale destacar que por mais que esses recursos 
digitais tenham avançado ainda se encontram escolas que sequer possuem um 
computador. 

Essa verdade se dá por diversos fatores, tais como recursos financeiros, 
despreparo profissional no manuseio da ferramenta, falta de acesso à internet 
devido a localizações isoladas. Diante disso, essas instituições de ensino só po-
dem seguir utilizando os métodos tradicionais de ensino, com a presença física 
do professor em sala de aula e a utilização do quadro e giz. Todas as modalida-
des de ensino da educação brasileira já incorporam as ferramentas digitais nos 
seus processos educativos, porém o que se deve fazer é tornar esses processos 
realmente em ensino /aprendizagem e não apenas o acesso à tecnologia, pois 
ela funciona como uma via de mão dupla para o bem e para o mal.
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2. A contexto digital na educação e sua participação na educação inclusiva

É sabido que o homem sempre teve a necessidade de evoluir e criar coisas 
ao longo do tempo. Desde o homem pré-histórico com a descoberta do fogo 
até os dias contemporâneos observamos uma constante evolução do tempo e o 
homem adaptando essas mudanças em sua vida. O homem construiu uma vida 
mais agradável devido ao desenvolvimento das tecnologias, apesar dos impedi-
mentos de acesso e de conexão às redes mundiais de comunicação. E isto não se 
processou de uma hora para outra.

No ambiente escolar encontramos nitidamente essas mudanças que ao lon-
go do tempo foram se transformando. O quadro e giz se adaptou ao pincel ana-
tômico e a lousa branca, que posteriormente abriu caminho para a utilização do 
data show. O livro didático foi substituído por tablets, daí houveram e há muitas 
mudanças nesse cenário educativo que se reinventou com a evolução do mundo.

Nesse cenário identificamos os Estados Unidos como pioneiros da tecnolo-
gia, por volta de 1940. Nessa época se enxergava a tecnologia objetivando a formação 
de especialistas militares durante a Segunda Guerra Mundial. Para que os objetivos 
fossem alcançados eles desenvolveram cursos com o auxílio de ferramentas audiovi-
suais. O uso dos recursos audiovisuais com um intuito formativo constituiu o primeiro 
campo específico da tecnologia educativa e desde esse período tem sido uma constan-
te área de estudos significativos. Caminhando mais uma década chegamos aos anos 
1950, período em que a psicologia da aprendizagem se tornou um campo de estudo 
curricular da tecnologia educacional. Foi nesse período que as mudanças causadas 
por esses estudos foram indispensáveis, principalmente como novos paradigmas 
de aprendizagem que muito influenciaram o desenvolvimento da tecnologia educa-
cional como disciplina dos currículos pedagógicos. 

Em 1960, uma década a frente, acontece então o avanço no desenvolvimento 
dos meios de comunicação de massa, no meio social, desenvolvimento este que 
pode influenciar a vida cotidiana de milhares de pessoas, tanto e quanto nos costu-
mes sociais, na maneira de fazer política, na economia, no marketing, na informação 
jornalística como também na educação e saúde nas escolas. (DE PABLOS, 1998).  

Atualmente, comparando a educação escolar integrativa com o desenvol-
vimento de novas ferramentas de ensino e aprendizagem, temos a chance de 
uma educação mais inclusiva. A escola regular está sempre acolhendo desafios e 
por causa deles muitas vezes ela se encontra numa encruzilhada que norteia um 
caminho que não tem volta. 

 É uma destas estradas onde as pessoas com deficiência até bem pouco 
tempo eram tidas como alguém que não tinham condições de estar numa sala 
de aula regular. Muitas delas sequer frequentam uma sala de aula de uma es-
cola especial. Seu lugar na maioria das vezes era o seio familiar onde também 
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não participavam das decisões da família e por vezes ficavam isolados em seus 
quartos. 

Atualmente sabe-se que os indivíduos com deficiências estão mais presentes 
na sala de estar das famílias, nos passeios familiares, na sociedade em geral e além 
das escolas especiais que sempre os acolheram, as pessoas deficientes estão também 
dentro da sala de aula da escola regular. A educação inclusiva veio para acolher alu-
nos com deficiências, dotá-los de saberes escolares e para a vida, integrá-los de fato 
na sociedade, dar oportunidades iguais a eles juntamente com os outros alunos re-
presentativos da normalidade, ajudá-los numa carreira profissional, encaminhá-los 
para um emprego mediante a conclusão de um curso profissionalizante. 

Estando a modalidade de ensino que visa antes de tudo a escolarização de 
pessoas com deficiências na escola regular. Ela deve estar inserida em todas as 
unidades escolares públicas e/ou privadas, desde a educação infantil ao ensino 
médio na educação básica. 

A proposta da educação inclusiva é acolher e dar condições para a pessoa 
com deficiência exercer seus direitos no que tange ao cumprimento da inclu-
são escolar, isso se refere também a todos os indivíduos, sem distinção de cor, 
raça, etnia ou religião. Sendo esta amparada por diversas legislações mundiais 
e brasileiras que torna obrigatória a matrícula e a permanência de alunos com 
deficiências nas escolas regulares.

A educação inclusiva é uma modalidade de educação que convoca to-
das as pessoas, indiferente de sua deficiência, para estarem juntos dentro da 
escola regular, pois segundo algumas legislações brasileiras como a Constituição 
Federal, a lei de Diretrizes e Bases, a Política Nacional de Educação Especial, 
dentre outras e Mundiais como a Declaração de Salamanca, a Declaração 
Mundial Sobre Educação Para Todos e também devido a vários estudos e pes-
quisas (MENDONÇA, 2014. GLAT, 1998. SOUSA, 2008. Dentre outros, este 
ambiente escolar é o melhor local para que estes alunos possam desenvolver 
cognitivamente, psicologicamente e socialmente.  

Existem muitos obstáculos que impedem que a política de inclusão acon-
teça plenamente em nosso cotidiano. Entre estes, a principal, sem dúvida, é o 
despreparo dos professores do ensino regular para permitir que real inclusão acon-
teça em suas salas de aulas, geralmente repletas de alunos com os mais variados 
problemas sociais, disciplinares e aprendizagens (BUENO, 1999; GLAT, 2007).

Refletir sobre a educação inclusiva é mais que uma questão jurídica, fun-
damental a interpelação entre teoria e prática na ação docente, no sentido de 
garantir de fato a entrada, a permanência e o sucesso da pessoa com deficiência 
em seu processo de escolarização, nesse sentido para a efetivação da inclusão 
escolar, a UNESCO,1994, objetiva que uma mudança de perspectiva social é 
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imperativa. Existem muitos obstáculos que impedem que a política de inclusão 
aconteça plenamente em nosso cotidiano.   Dentre estes, a principal é o despre-
paro dos professores do ensino regular para permitir que a real inclusão aconte-
ça em suas salas de aulas, geralmente repletas de alunos com os mais variados 
problemas sociais, disciplinares e aprendizagens (BUENO, 1999; GLAT, 2007). 

As escolas regulares dizem que ainda não estão preparadas para atender 
alunos com deficiências, entretanto sabe-se que a preparação realmente só acon-
tece quando discentes dessa natureza adentram nas unidades escolares. Não 
pode-se falar em educação inclusiva, sem pensar na educação de todos. O para-
digma da inclusão serve de parâmetro à gestão educacional e para a efetivação 
de projetos políticos pedagógicos que privilegiem o respeito às diferenças numa 
transformação histórica para os processos de exclusão presentes na educação 
brasileira (MANTOAN, 2008). 

Certamente, a educação tem hoje o grande desafio de ressignificar suas 
práticas frente a uma realidade social e educacional excludente. Pensando neste 
aspecto a autora (WRENCH,1997) já destacava em suas pesquisas que, “Incluir 
não é favor, mas troca. Quem sai ganhando nesta troca somos todos nós em 
igual medida. Conviver com as diferenças humanas é direito do pequeno cida-
dão, deficiente ou não”. Para a autora, incluir é a melhor forma de acabar com o 
preconceito, no entanto, pode ser começado nos cursos, escolas e universidades 
que formam professores, com a consciência de que os alunos deficientes são 
responsabilidade de todos os educadores, e não somente pelos profissionais ca-
pacitados e interessados na educação especial. 

Nos tempos atuais a informática tem colaborado muito na diminuição de 
barreiras para que alunos deficientes possam ser escolarizados. As novas tecno-
logias têm trazido uma gama de softwares e programas que auxiliam a condução 
da aprendizagem de alunos com deficiências cognitivas e sensoriais. Esta é uma 
mudança que a escola regular precisa passar para fazer com que muitos alunos 
deficientes sejam escolarizados. É importante destacar que enquanto o uso da tec-
nologia na educação ainda pode ser discutido, o seu uso na educação inclusiva 
deve ser obrigatório, já que muitos estudantes precisam desse meio para aprender, 
para mostrar seu potencial, é que o uso das tecnologias além de possibilitar uma 
aprendizagem significativa, aproxima e fortalece a relação professor-estudante. 

Neste sentido, o estudante passa da condição de sujeito passivo, que só 
observa e nem sempre compreende, para um sujeito ativo e participativo. A tec-
nologia também auxilia o professor na busca de conteúdos atualizados, a fim de 
tornar as aulas atrativas, participativas e eficazes. 

Portanto, a ideia não é abandonar o quadro negro, mas inserir as novas 
tecnologias na sala de aula. Em outras palavras, importa refletir acerca do modo 



Hérika Cristina Oliveira da COsta | angéliCa Maria abíliO alvarenga 
(OrganizadOras)

26

como as tecnologias da informação e da comunicação podem ser utilizadas para 
promover a inclusão educacional e, consequentemente, social, na medida em que 
a literacia tecnológica permite que todos possam superar a exclusão e a falta de 
acesso à informação, ou seja, ser digitalmente incluído. O conceito de inclusão 
digital significa melhorar as condições de vida de uma comunidade com ajuda da 
tecnologia, minorando a “divisória digital” (WARSCHAUER, 2003).  

Incluir digitalmente não é apenas “alfabetizar” em termos tecnológicos. 
Mais do que preparar os futuros cidadãos para a utilização das tecnologias da 
informação e da comunicação, a educação visa, acima de tudo, aperfeiçoá-los 
de novas linguagens e representações que lhes permitam decodificar e resigni-
ficar os conhecimentos veiculados e serem críticos e inovadores. Neste sentido, 
as tecnologias educativas constituem um investimento no desenvolvimento de 
competências críticas e criativas (QUADROS e BAHIA, 2006).

As escolas, como instituição social inclusiva, devem promover o acesso 
aos saberes e às formas culturais da sociedade a que pertencem. Assim, a tec-
nologia não poderia ficar de fora desse contexto, principalmente se levarmos 
em conta que a criança e o jovem da atualidade são criados imersos neste mun-
do tecnológico. Assim como foi outrora com o surgimento das mais variadas 
formas de comunicação. Exemplo da tecnologia assistiva que pode e deve ser 
caracterizada, ainda, como uma área que tem, estimulado novas pesquisas e o 
desenvolvimento de que favorecem o aumento, manutenção e a melhora das ha-
bilidades funcionais da pessoa com deficiência, em diferentes fases da sua vida, 
possibilitando condições efetivas de melhoria da qualidade de vida é favorecer 
uma maior autonomia e permitir que se torne mais produtiva, em síntese, mais 
realizada (LAUAND; MENDES, 2008). 

Dentre os recursos de tecnologia assistiva disponibilizados pelo Ministério 
da Educação- ME, nas salas de recursos multifuncionais figuram materiais didá-
ticos e paradidáticos em braile, áudio e Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, 
laptops com sintetizador de voz, softwares para comunicação alternativa, entre 
outros que promovem o acesso ao currículo.  

O indivíduo com deficiência possui limitações e isso compõe uma barreira 
para este aprendizado. Desenvolver recursos de acessibilidade seria uma maneira 
concreta de neutralizar as barreiras e inserir esse indivíduo nos ambientes ricos 
para a aprendizagem, proporcionados pela cultura. Outra dificuldade que as limi-
tações trazem, são os preconceitos a que o indivíduo com deficiência está sujeito. 

Desenvolver recursos de acessibilidade também pode significar combater 
esses preconceitos, pois, no momento em que lhe são dadas as condições para in-
teragir e aprender, explicitando o seu pensamento, o indivíduo com deficiência 
mais facilmente será tratado como um “diferente-igual” (VYGOTSKY, 1987).
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É sabido que as novas Tecnologias da Informação e da Comunicação 
(TIC) estão se tornando, de forma crescente, importantes instrumentos de 
nossa cultura e, sua utilização, um meio concreto de inclusão e interação no 
mundo (LEVY, 1999).  

A saber, a Tecnologia Assistiva é toda e qualquer ferramenta ou recurso 
utilizado com a finalidade de proporcionar uma maior independência e 
autonomia à pessoa com deficiência. O grande objetivo da tecnologia assistiva 
é proporcionar, à pessoa com deficiência, maior independência, por meio da 
ampliação de sua mobilidade, comunicação e aprendizado. 

Os recursos utilizados para esses fins são, em sua maioria, equipamentos, 
produtos ou sistemas desenvolvidos para melhorar as capacidades funcionais 
das pessoas com deficiência. Podendo variar, desde uma bengala, até um sofisti-
cado sistema computadorizado. Existem, também, serviços que compõem a tec-
nologia assistiva. Esses auxiliam a pessoa com deficiência a escolher, comprar e 
usar os recursos disponíveis. Entre os serviços, estão avaliações, experimentação 
e treinamento com equipamentos e produtos. Geralmente, esses serviços são 
transdisciplinares, isto é, envolvem profissionais das mais diversas áreas. 

A tecnologia assistiva pode desenvolver na criança a autoconfiança e o 
senso de independência, fatores muito importantes para pais, professores e alu-
nos. Algumas tecnologias que podem auxiliar na educação inclusiva para os 
alunos com deficiências: sendo que elas são motivadas e classificadas de acordo 
com as deficiências citadas no programa.

Algumas tecnologias que podem auxiliar na educação inclusiva para os 
alunos com deficiências: 

Deficiência visual: 
a) Braille Fácil - é uma ferramenta que transforma textos convencionais em Braille, 
podendo então ser impresso em Braille. 
“Dosvox” é um sistema de computação que permite aos deficientes visuais utiliza-
rem um microcomputador comum para trabalhar e estudar de forma independente.   

Deficiência auditiva:
Plaphoons - permite que se utilize figuras que representam ações, sentimentos, 
etc. Por meio destas gravuras, o usuário é capaz de formular sentenças. 

Deficiência motora: 
MyTobii Dynavox - é um aplicativo cujo acesso pode ser feito apenas com o 
movimento dos olhos. É ideal para pessoas com deficiências motoras severas. 

A importância da tecnologia na escola regular se dá pela maneira mais 
acessível de promover a aprendizagem dos alunos com diversas deficiências. 
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Estes alunos possuem igual direito de aprendizagem independente de seu déficit 
e o professor ter em mãos instrumentos que vão colaborar com a aprendizagem 
de fato é muito importante. Considerando sua importância, é imprescindível 
que também tenha pessoal habilitado para trabalhar com esta tecnologia.   

3. Considerações 

A educação inclusiva, se faz realmente necessária, sendo um processo sem 
volta que está acontecendo nas escolas regulares. Sua presença se faz em todos 
os níveis da educação básica e porque não dizer na graduação e pós-graduação, 
onde alunos com deficiências diversas vão estar estudando, se escolarizando, 
tornando pessoas independentes e ajustadas na sociedade, gozando do direito 
de igualdade com outras pessoas. 

Essas novas tecnologias são aliadas importantes para o processo de in-
clusão escolar. Onde estão presentes, atualmente, nas Tecnologias Assistivas, 
importante para a escolarização do aluno deficiente, além de fazerem parte da 
vida diária dos estudantes. A informática e o uso das novas tecnologias de apoio 
são fundamentais como auxílio ao desenvolvimento de pessoas com deficiência. 

Torna-se uma situação de forma inclusiva observatória e obrigatória ao 
educador o saber das novas diretrizes e tecnologias que inclua, de forma justa 
e humanitária os desiguais no intuito da igualdade como princípio de inclusão 
social e educativa. Nessa hora, o docente que se atualiza em tecnologias infor-
mativas e que tenham perspectivas educacionais em seus dogmas educacionais, 
fazer a aplicabilidade das normas e leis que perfazem o direito dos alunos a 
serem educados e formados para uma melhoria de uma sociedade universaliza-
da e com critérios de justiça normativa. Nenhum educador deverá abdicar dos 
princípios da inclusão e deve diligenciar os meios para que esta seja implantada 
nos diversos contextos educativos, sendo importante incluir as tecnologias como 
uma ferramenta inclusiva. 

As academias não podem ficar à margem da mudança tecnológica, em 
especial, as escolas inclusivas, mas precisa criar estratégias inovadoras de co-
municação, novos estilos de trabalho, principalmente, novas maneiras de con-
duzir e ter acesso ao conhecimento, utilizando as mais variadas ferramentas 
tecnológicas a fim de despertar no estudante, cada vez mais o prazer de estu-
dar. Repensar os espaços de aprendizagem nas escolas só é possível através de 
um trabalho conjunto, coletivo, comprometido, numa visão sistêmica, que per-
mita a construção de um processo educacional mais igualitário e democrático, 
pautado no ideal de uma “Escola para Todos” ou seja “Inclusão é um Direito 
de todos!”.  
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INCLUSÃO DIGITAL E EDUCAÇÃO: 
PARA QUEM?

Marcela Mary José da Silva1

Iuri Nobre dos Santos2

Inclusão digital: educação e desenvolvimento

No momento que se fala em inclusão digital, aparecem alguns problemas 
que requerem atenção. O não acesso à tecnologia não só é um efeito direto da 
desigualdade social, mas também da falta de suporte e qualidade dos estabele-
cimentos educacionais. Fica destinado ao governo investir visando melhoria na 
qualidade do ensino público, para que se façam sujeitos capazes de ter acesso 
aos diversos bens que o mundo proporciona. Ademais, a criação de estabeleci-
mentos que disponibilizem internet gratuitamente às comunidades mais afasta-
das. Assim, espera-se formar uma sociedade mais igualitária.

Segundo Valente (2011), o ensino e a aprendizagem precisam estar rela-
cionados com a realidade social atual, atentando-se a informação que deve ser 
acessada e o conhecimento que precisa ser construído pelo educando.

Ainda que as novas tecnologias se tenham ampliado cada vez mais, exis-
tem grupos que não são capazes de se enquadrar. As tecnologias digitais têm 
como objetivo ser “democráticas”, mas não é praticável ser universal em uma 
sociedade diversa. A inclusão digital emerge na tentativa de criar diferentes 

1 Docente do curso de Serviço Social da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Espe-
cialista nas áreas de Gerontologia (UFBA), Educação (UNEB) e Serviço Social (UNB, Coor-
denadora dos Grupos de Trabalho e Extensão Serviço Social na Educação-GTSSEDU e Ser-
viço Social e Envelhecimento Populacional - GTENPO, e Autora de três publicações: Serviço 
Social na Educação: Teoria e Prática da Editora Papel Social (2012); Caderno de Discussão 
sobre Serviço Social na Educação: o olhar daqueles que ainda estão em formação, Editora da 
UFRB (2012) e A Materialização do Projeto Ético Político do Serviço Social da Editora Papel, 
Cachoeira-BA. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3163-3233, mmjsilva@ufrb.edu.br.

2 Graduando do Curso Bacharelado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Re-
côncavo da Bahia (UFRB) e Graduando em Licenciatura em Educação Física pela UNIFA-
CVEST-EAD. Atualmente dedica suas pesquisas na Ciência Política e Antropologia, Edu-
cação Movimentos Sociais e Florestan Fernandes, Envelhecimento e Juventude. Integrante 
dos grupos de pesquisas: Núcleo de Estudos e Pesquisa em Psicologia e Interdisciplinaridade 
em Saúde (2022), Núcleo De Pesquisa em Interseccionalidade, Interculturalidade, Gêne-
ro e Coletivos Sociais (2021),Sociedade Brasileira Contemporânea: Cultura, Democracia 
e Pensamento Social (2022), Grupo de Estudos e Pesquisas Em Educação Física e Saúde 
(GEFIS),Serviço Social na Educação (GTSSEDU), iurinobre.ciso@gmail.com.
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formas de auxiliar o acesso e o manuseio das tecnologias.

O impacto do avanço tecnológico sobre processos e instituições sociais 
têm sido significativas e perceptíveis em vários níveis. Entretanto, as pes-
quisas que informam propostas de formação de professores parecem cami-
nhar num passo mais lento (Belloni,2005, p.7)

A passos lentos também caminha a inclusão digital para a população. 
percebe-se que as questões sociais, culturais e de distribuição de aparelhos edu-
cacionais que estão vigentes no país colocam a inclusão digital no mesmo nível 
das demais lutas se inclusão de outros direitos. para sermos incluído digital-
mente, outros níveis de inclusão devem acontecer. olhando apenas a inclusão 
digital precisamos discutir: acesso à rede, pontos de inclusão, formas de acesso 
e também, observa a elaboração de conteúdos, de autoria dos indivíduos no 
mundo digital, fontes de dados, campos de interesse, interatividades, qualidade 
das informações, diversidade de conteúdo para a diversidade do público que 
tem direito a acessar. sobre esse aspecto, cabe perguntar sobre a função social da 
inclusão digital. o que é e para que serve a vida virtual, a vida digital? e por que 
é necessário incluir as pessoas e as comunidades?

As próprias escolas públicas defrontam-se com grandes dificuldades de 
composição estrutural, pedagógica e tecnológica, repetimos: a pandemia de co-
vid 19 esfregou essas dificuldades, desde antes da pandemia poucos alunos têm 
acesso aos computadores em suas escolas e mais limitado ainda é o número 
de professores que apresentam atividades de ensino/aprendizagem relacionadas 
diretamente com as tecnologias da informação e comunicação (TIC).

Quando surgiu a necessidade de uso de tecnologia nas escolas , os estudan-
tes são empregados numa concepção instrumental, com cursos básicos em volta 
de algum software, ou para fazer uma pesquisa na internet, que em nada muda os 
procedimentos já estabelecidos pela escola e que há muito vêm sendo repreendi-
das ,também porque essas atividades, muitas vezes, são organizadas pelos respon-
sáveis pelos laboratórios e não pelos professores de sala de aula, ou então porque 
os professores não possuem formação para oferecer outras atividades.

Inclusão digital e educação

A inclusão digital nas escolas pode estar ligada com o ensino híbrido, 
porque a metodologia tem como propósito interligar componentes presenciais e 
digitais. Sendo assim, evidencia a valorização do aluno, que obtém autonomia e 
prática o aprendizado colaborativo.

O período escolar é representado como uma importante fase para o com-
portamento ocupacional da criança, pois, o ingresso à escola faz com que 
esta seja identificada pela sua competência de realizar tarefas enaltecidas 
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em seu meio. Além disso, crescem perspectivas quanto ao meio social e a 
comunicação entre professor/aluno e aluno/aluno, tornam fundamentais 
para que a criança se adapte ao novo meio (OLIVEIRA,2011,p.27)

Na era do fetiche da modernização, a inclusão digital pode se tornar um 
instrumento de transformação social se incluir a maioria das pessoas. pode, pela 
socialização de conteúdos minimizar e as desigualdades da informação, podem 
possibilitar aos sujeitos desenvolverem habilidades digitais para melhorar o em-
prego da tecnologia de forma responsável, proativa e ética, podendo contribuir 
com a melhoria da de alguma dimensão da situação de vida e das comunidades.

Para Lago e Martendal (2015) A inclusão digital é um meio de garantia 
de acesso aos dispositivos tecnológicos e educação digital, ou seja, a inclusão 
digital não necessita apenas de ter um computador ou outros aparelhos tecnoló-
gicos, o indivíduo precisa possuir o conhecimento para saber como usar e colher 
os proveitos relacionados à tecnologia.

Partindo desse pressuposto, a garantia da inclusão digital compreende o 
desenvolvimento de capacidades para que o sujeito possa organizar e ter inde-
pendência na obtenção de novos conhecimentos mediante o uso das tecnologias, 
isto passa a atuar como uma porta de entrada para o desenvolvimento de novas 
aptidões e renovações pessoais.

É preciso entender que ter internet de baixa qualidade, não é ter inclusão 
digital, ter um celular não é ser um incluído digital, acessar informações equivo-
cadas, não é inclusão digital e, falando da dimensão da educação formal, fazer 
matrícula on-line não é inclusão digital.

Ao se ponderar em inclusão no ensino regular, é essencial saber que o 
professor precisará destes recursos em sala de aula, com finalidade de ajudar 
o aluno em sua trajetória acadêmica, fazendo com que o mesmo, consiga in-
formações mais fáceis a partir dos assuntos ensinados em sala de aula. Porém, 
por vezes, os professores não estão habilitados para recepcionar estes alunos e a 
metodologia adotada torna-se improdutiva e o aluno deixa de ser atuante, tor-
nando-se inoperante do processo de ensino/aprendizagem.

Inclusão para quem?

Deve-se salientar também que o contexto ultrapassado das escolas brasi-
leiras acaba por estimular a evasão escolar no país. Atualmente, a organização 
escolar propõe ser sem relevância para o aluno, em muitos casos se a tecnologia 
fosse empregada no contexto de aprendizado isso não ocorreria. Paulo Freire, 
padrinho da educação no Brasil, declara que “Ninguém educa a si mesmo, os 
homens se educam entre si mediados pelo mundo”. Dessa forma, torna-se fun-
damental o uso das tecnologias nessa circunstância, pois esse mecanismo pode 
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ser usado como instrumento apto de tornar o ensino mais leve e apessoado e 
ajudar os professores em sala de aula.

Com o perpassar do processo educacional em simultâneo com a tecnologia 
como um instrumento de estudo, passa a emergir novos mecanismos de ensino, 
assim torna-se viável estudar a distância, ter uma alcançabilidade a uma aprendi-
zagem sem a incumbência de comparecer diariamente numa sala de aula.

Com o crescente desenvolvimento tecnológico, vivemos uma civilização 
em tempos de mudança, na qual os meios de comunicação social torna-
ram-se onipresentes, determinando cada vez mais comportamentos, atitu-
des, valores e estilos de vida. Imersos em um universo audiovisual, cada 
vez mais complexo, crianças e jovens devem assimilar e acomodar seus 
códigos comunicacionais para captar o ritmo vertiginoso e as mudanças 
que a realidade lhes impõe. (PACHECO, 1991, p. 09).

É crucial para que aconteça a inclusão digital, a aquisição de um computador, 
internet e o discernimento sobre suas ferramentas, o que regularmente não é possível 
para os sujeitos de baixa renda. A necessidade de políticas públicas capazes de 
reduzir os preços desses aparelhos e ensinar o seu manejo, afeta ainda mais esse 
problema e colabora para a exclusão social desses indivíduos, considerado que é um 
conhecimento fundamental no mercado de trabalho.

Na sociedade contemporânea brasileira, o acesso às tecnologias de infor-
mação é evolucional, apesar disso resume-se, a estipuladas esferas sociais. Por 
certo, o caráter verticalizado do âmbito coletivo e a consequente evolução técni-
co-informacional viabiliza a exclusão digital de inúmeros sujeitos.

A inclusão digital é a democratização do acesso às tecnologias de infor-
mação. O Brasil, em plena era da globalização, visa expandir cada vez mais a in-
formática e a troca de conhecimentos, valores sociais e aprendizagem por meio 
dela. Apesar disso, aspectos como o analfabetismo digital e o poder concentrado 
da informação colaboram como forte impedimento a essa meta brasileira. 

Compreende-se, que embora a meta da democratização de tecnologias 
seja relevante para o Brasil, ela ainda precisa vencer muitas barreiras. Para aliviar 
o problema, é necessário que o Governo Federal insira programas destinados à 
alfabetização digital em todo o país, com cursos de informática gratuitos, além 
do fornecimento de computadores para todas as regiões, incluindo as mais po-
bres. Dessa forma, será possível recompor a harmonia publicada por Aristóteles 
e ampliar o conhecimento, a troca, os valores sociais e a aprendizagem que o 
mundo digital proporcionar.

Na atualidade, não estar conectado traz inúmeras consequências sociais e 
econômicas, como a falta de habilidades para trabalhar em serviços que empre-
guem os meios de tecnologia da informação. Os que mais sofrem com a exclu-
são digital são as famílias de baixa renda que não conseguem pagar um serviço 
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de internet e nem comprar um computador.  
A inclusão digital é um grande desafio em tempos de predominância da 

cultura digital na sociedade. Democratizar o acesso às tecnologias de informa-
ção em todos os segmentos sociais é uma medida imprescindível para o exer-
cício da cidadania, já que as engrenagens impulsionadoras da sociedade são o 
acesso e a manipulação da informação. 

É fato que a segregação social atingiu até mesmo a era digital, dessa forma, 
uma parcela grande, sendo essas as mais carentes - não possuem acesso ao mundo 
informatizado.  Nesse mesmo contexto, é essencial considerar, que para que uma 
sociedade seja desenvolvida  é preciso que tenha mecanismo integrado ao mundo 
globalizado, o qual faz um volumoso uso de tecnologia informatizada, da mesma 
maneira , é  de extrema necessidade que toda a sociedade brasileira consiga acesso 
digital, pois no Brasil encontra-se uma grande escassez do mesmo.

Entende-se por inclusão digital o processo de democratização do aces-
so às tecnologias para toda sociedade. No entanto, esse processo está longe de 
acontecer na realidade pois são muitos os entraves que impedem essa concretiza-
ção, principalmente as desigualdades sociais e regionais evidenciadas no Brasil. 
Para isso, é necessário a análise de ambas com a finalidade de superá-las.

Exclusão digital e garantia do direito à educação na pandemia 

Em março de 2020, foram constatados os primeiros casos de Covid-19 no 
Brasil, com a notícia nas emissoras de televisão e jornais sobre o novo vírus que 
foi encontrado na China no fim de 2019, ninguém podia pressupor que poderia 
se alastrar para o mundo todo, com a obrigação do distanciamento social para 
reduzir a sua proliferação.

As Instituições Educacionais precisaram suspender as aulas presenciais 
e, dessa forma, a Educação teve que se adaptar a um novo tempo de pandemia, 
onde os alunos estariam em casa e necessitam continuar com o ensino à distân-
cia. Também, a população mundial teve que mudar rapidamente toda rotina na 
questão de higiene, da importância do lavar as mãos corretamente, de não ter 
contato físico, dos locais fechados para não aglomerar pessoas, do uso obrigató-
rio de máscara de proteção, do uso frequente do álcool gel, do cuidado redobra-
do com o grupo de risco e da campanha para se ficar em casa.

Entre pressões para o retorno das aulas presenciais e a implementação do 
ensino remoto emergencial, alunos e profissionais da educação se encontram 
com um cenário: a exclusão digital, que impossibilita a utilização de determina-
ções como aulas e avaliações pela internet. “Feito às pressas, o ensino remoto se 
atrapalha com a falta de acesso à internet e a mecanismos tecnológicos por parte 
de estudantes e professoras(es) e na incapacidade de estudo e estruturação por 
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parte do corpo docente sobre aulas à distância que não fortaleçam um modelo 
tradicional de ensino.

No caso da exclusão digital e das novas tecnologias, em especial derivada 
do desenvolvimento das TIC, o que se percebe é uma abundante interrupção en-
tre os incorporados e os excluídos, ocasionando uma grande discordância , que 
se desenvolve quando se fala em associações sociais, educacionais e econômicas, 
o que ocasiona grandes detrimentos no desenvolvimento das nações das quais 
faz parte esse contingente, dificultando, inclusive, seu desenvolvimento, o que 
acaba por oscilar  a escala, a geopolítica mundial.

Com isso, Spagnolo (2003) ressalta a importância de uma política públi-
ca por parte dos governos, principalmente nos países subdesenvolvidos, com o 
intuito de reduzir o alicerce existente entre aqueles que têm acesso e os que não 
possuem acesso aos recursos da sociedade tecnológica.

Os desafios foram muitos em tempos de pandemia e, também, a educação 
teve que se ajustar à nova condição, visando descobrir soluções do seu contexto 
escolar para auxiliar todos seus alunos e aliviar a desigualdade, já que na parte 
de inclusão digital existem muitas pessoas que são excluídas, que não têm acesso 
a computadores e internet. E com a pandemia, emergiu a urgência de professo-
res e, muitas vezes gestores, se ajustarem às tecnologias digitais com o objetivo 
de melhorar a qualidade de ensino-aprendizagem. 

Em tempos de pandemia, a tecnologia está sendo uma grande aliada na 
educação, foi a vez da tecnologia mudar a forma de como se aprende e ensina, 
se antes educava-se os alunos para usar a tecnologia, hoje usa a tecnologia para 
educar os alunos, e assim, se consegue avançar na educação, ampliando o acesso 
a recursos de qualidades e informações. Isso para uma certa parcela da população.

O acesso à internet é considerado um direito humano fundamental, mas 
não acontece para uma boa parte da população brasileira, essa desigualdade de 
acesso à tecnologia digital e conexões da internet são os principais obstáculos 
enfrentados pelos estudantes no Brasil. 

A experiência pessoal do educando é a base do processo pedagógico, que 
“a educação se faz através da própria experiência do aluno, a qual é in-
teiramente determinada pelo meio, e nesse processo o papel do mestre 
consiste em organizar e regular o meio” (Vygotsky ,2004, p. 67). 

A discussão acerca da exclusão digital e os desafios da sociedade para 
quebrar esses paradigmas fazem da utilização das tecnologias como aliadas em 
sala de aula e fora dela. A tecnologia permite maior informação, recursos, tor-
nando o processo educativo com maior qualidade e favorecendo o processo de 
ensino aprendizagem na educação.

A pandemia só acirrou a desigualdade, tornando evidente que a educação 
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já caminhava com muita dificuldade nesta parte tecnológica, com o despreparo 
das instituições, dos educadores, da falta das TIC´s (Tecnologias da informação 
e comunicação) em sala de aula e da exclusão digital.

Considerações finais

Durante a pandemia, tornou-se imprescindível suspender atividades como 
aulas presenciais em escolas e universidades. Para manter o cronograma educacio-
nal foi necessário que os docentes passassem a produzir aulas para as telas digitais. 
Porém, não se considerou que boa parte dos professores não sabia como fazer essa 
transição e alguns nem acesso de qualidade à internet possuíam.

A exclusão digital atribuiu-se ao subdesenvolvimento e foi percebida 
como algo passageiro que desapareceria com a popularização da tecnologia. Por 
outro lado, a fratura persiste hoje apesar da comercialização maciça de dispositi-
vos eletrônicos com acesso à Internet. As causas podem ir desde o alto preço dos 
dispositivos mencionados à falta de conhecimentos sobre seu uso ou ao déficit 
de infraestrutura para seu acesso. 

Tendo a consciência de que a tecnologia na educação é cada vez mais 
importante, notando que por ser a educação uma área social, esta  sofre  visceral-
mente  influência  das transformações  tecnológicas  que  ocorrem  na sociedade  
contemporânea.  A partir disso, a inclusão digital e descontinuação e vencimen-
to de barreiras que contribuem a desigualdade digital são primordiais, visto a 
tamanha relevância em se criar alunos letrados digitalmente e proporcionando a 
acesso às tecnologias de acesso à Internet

Para Grossi (2008), um dos princípios da sociedade da informação no Brasil 
é que todos devem ter o direito de acesso e compartilhamento de informações e 
conhecimento. Transmitir o conhecimento para todos é uma responsabilidade so-
cial e um compromisso para a melhoria da qualidade de vida da sociedade.

É fundamental que haja oportunidade de acesso e inclusão de todos na 
escola, para tanto, a acessibilidade implica em igualdade de oportunidades para 
todos, onde deva existir um espaço físico adequado, assim como, um espaço 
digital, tendo em vista o uso da Tecnologia Assistiva, que possibilite o aumento 
das informações. 

Ficaram em evidência nesse período de quarentena, a exclusão digital e 
as significações das tecnologias para a sociedade, o isolamento social causado 
pelo coronavírus trouxe também muitas mudanças principalmente no cenário 
educacional. Hoje já se reconhece que os recursos tecnológicos são necessários 
e precisam fazer parte cada vez mais do cotidiano escolar, visando que o único 
acesso que o aluno tem é dentro das escolas.

A exclusão digital é compreendida como uma questão de capital 
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tecnológico que envolve tecnologias humanas em todos os seus sentidos. Nesse 
contexto de espaço/tempo os saberes são construídos a partir de um esforço hu-
mano em aprimorar e evoluir seus conhecimentos para corresponder ao mundo 
digitalizado, em seu dia a dia, na família, na escola, no trabalho, na comunidade 
nas formas dinâmicas e objetivas de viver, ser, e pensar ser na atualidade. Esses 
saberes e conhecimentos são compartilhados entre diferentes pessoas em uma 
diversidade de espaços e tempo, desterritorializados, exigindo criatividade, avan-
ço e aperfeiçoamento, em dimensões antes não pensadas

Nesse sentido, é importante notar que os lugares que possuem baixos indi-
cadores socioeconômicos como educação, renda per-capita e índice de desenvol-
vimento humano, são onde a exclusão digital é mais acentuada. Grande parte 
das cidades das regiões Norte e Nordeste, não apresenta acesso de qualidade à 
internet, o que limita bastante a educação e prejudica também fatores econômi-
cos nessas regiões.

É notório que inclusão digital e inclusão social são necessidades relacio-
nadas num mesmo campo semântico. Portanto, para que a ampliação do acesso 
digital seja possível, tal questão não pode ser delegada somente à sorte: em-
presas de todos os setores devem criar seus próprios mecanismos de ensino e 
capacitação à distância
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O PPP E AS POSSIBILIDADES EDUCACIONAIS 
INCLUSIVAS A PARTIR DO ENVOLVIMENTO 

FAMILIAR NO APERFEIÇOAMENTO DE PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS NO CMEI PROFª RAQUEL MARIA 

FILGUEIRA EM NATAL - RIO GRANDE DO NORTE

Andreia Lopes de Lima1

Cristina Ferreira da Fonseca2

Karoline Rose Soares3

 Maria Rosa Duarte Babalho4

1. Introdução

Sabemos que é na escola onde o discente desenvolve sua percepção de 
mundo e respeito ao diferente, pois, ela tem um papel fundamental em relação 
à produção de identidades. Dessa forma, se faz necessário que as instituições de 
ensino revejam sua proposta pedagógica, e tragam para o cotidiano de sala de 
aula a riqueza cultural, da qual, seus estudantes fazem parte. 

Ao finalizar este estudo, os resultados demonstraram a importância de 
um trabalho interdisciplinar, que buscou sensibilizar nos alunos, a valorização 
da sua identidade cultural enquanto sujeito de direitos.

Efetivamente a acessibilidade perpassa todo o cotidiano escolar, desde o 
acolhimento dos alunos, sendo portanto necessário pensar em uma organiza-
ção mais ampla sobre como incluir com dignidade o educando com deficiên-
cia, pois, em nossas vidas, nos deparamos com situações favoráveis à inclusão e 
enfrentamos situações que estão além de nossas propostas ou vontades, como: 
Rotatividade de Professores, Profissionais de apoio que não apoiam, falta de tem-
po para planejar, reuniões, bem como, o tempo para formação dos professores, 

1 Graduada em Pedagogia. Especialista em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica. 
E-mail: andreiash06@gmail.com.

2 Graduada em Pedagogia. Especialista em Educação Infantil e Alfabetização e Letramento 
Email cristinaferreirafonseca@gmail.com.

3 Graduada em Letras e Pedagogia Especialista em Gestão Escolar E-mail Karol.luz.soa-
res@gmail.com.

4 Graduada em Pedagogia. Especialista em Educação Infantil e Psicopedagoga E-mail rosa-
duarter.rn@gmail.com.
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espaço adequado, enfim, necessitamos pensar melhor sobre essas ações.
O Centro Municipal de Educação Infantil Professora Raquel Maria 

Filgueira em Natal, Rio Grande do Norte não dispõe de prédio próprio, o mesmo 
está atendendo em duas casas alugadas e enfrentamos barreiras arquitetônicas, 
porém, pensamos o tempo todo, como acolher com dignidade de forma a atender 
a pessoa com deficiência mesmo enfrentando todas as dificuldades. A Educação 
Inclusiva é um processo que requer atitudes que promovam ações significativas 
no desenvolvimento de todos os alunos.

A proposta da gestão escolar é pensar ações que favoreçam a ampliação 
da inclusão na unidade de ensino, entretanto esbarramos em situações que não 
dependem diretamente do gestor escolar, mas de políticas públicas, das famílias, 
e do próprio professor que busca se adequar ao seu papel no cotidiano escolar. 
Diante da realidade da nossa instituição e de situações vivenciadas pela falta de 
professores especializados, a ausência de uma sala Atendimento Educacional 
Especializado, entre outros fatores, constatamos que os educandos poderiam ser 
atendidos com mais eficiência. Por essas razões, a Equipe Pedagógica da insti-
tuição pensa em reavaliar nosso fazer diante das dificuldades.

O PPP (Projeto Político Pedagógico) é um documento coletivo norteador 
de nossas ações no cotidiano escolar. Aprendemos continuamente com o outro 
ou em grupo, partindo do compromisso assumido na coletividade democráti-
ca e isso permeia com corresponsabilidade todos que fazem a instituição, tor-
nando-se viável a abertura de novos caminhos e o aperfeiçoamento da prática 
inclusiva. Somos conscientes que nenhum PPP pode ser considerado finito, ao 
contrário, acreditamos na discussão e problematização de ideias que possam 
modificar positivamente e melhorar as necessidades coletivas e individuais de 
todos os que fazem a base desta instituição educacional. O CMEI entende que o 
PPP é um facilitador de ações inclusivas e a interação entre a equipe pedagógica, 
gestores, docentes, comunidade escolar e parceiros. 

Conduzir e ter acesso à educação Inclusiva, requer determinadas atitudes 
que favoreçam aprendizagens significativas a Pessoa com Deficiência, sabemos 
que existem barreiras em seu cotidiano escolar, como falta de acesso ao am-
biente adaptado, apropriado, entre outras ações que favoreçam a inclusão digna 
da criança. O CMEI Profª Raquel Maria Filgueira a partir da reformulação do 
PPP e diálogos coletivos buscando que cada um (gestor, Docente, Familiares, 
Secretaria Municipal de Educação), exerçam seu papel na instituição de forma 
a contribuir com a inclusão.

Assim elegemos como diagnóstico a Possibilidade de reavaliar o PPP a 
fim de, por meio de discussões coletivas, abrir novos caminhos para o aperfei-
çoamento das práticas pedagógicas inclusivas. E teve como objetivo Avaliar e 
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reelaborar o PPP com a participação de toda comunidade escolar a fim de abrir 
novos caminhos para o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas na unidade. 
Percebemos que precisamos reavaliar o PPP no sentido de possibilitar ações que 
favoreçam o desenvolvimento da pessoa com deficiência no cotidiano escolar e 
conduzir por meio de discussões coletivas a abertura de novos caminhos como o 
aperfeiçoamento das práticas pedagógicas inclusivas.

O PPP do CMEI Profª Raquel Maria Filgueira já contempla o processo 
de inclusão, porém, percebemos que está necessitando de uma reformulação que 
promova a inclusão de forma mais efetiva, sendo pensada a real necessidade das 
pessoas com deficiências no que diz respeito às estratégias pedagógicas. Neste 
propósito a partir da construção de valores e entendimento dos conceitos sobre a 
diversidade e embasados em lei almejamos a possibilidade de mudanças de para-
digmas, bem como, o respeito as diferenças e especificidades de cada um, cons-
truído com a participação de toda comunidade escolar envolvida neste projeto, 
explorando em todos os aspectos a inserção de todos no processo de inclusão.

Ao passo que toda comunidade escolar, percebeu a importância da in-
clusão das crianças com deficiência, firmarmos parcerias visando possibilitar 
a inserção equitativa e participativa das crianças no universo social, cultural, 
econômico e político da comunidade. Neste contexto, a inclusão é vivenciada 
no CMEI, com o objetivo de garantir oportunidades, sócios educacionais às 
crianças, promovendo o desenvolvimento integral com autonomia, ampliando 
dessa forma aprendizagens, experiências novas, conhecimentos e participação 
com respeito aos direitos de todos.

Vivenciamos de forma positiva uma parceria com a Secretaria Municipal de 
Educação (SME), por meio do Departamento de Educação Especial. Observamos 
que este apoio favorece o desenvolvimento e atenção a Criança com deficiência, 
bem como, do professor a partir do assessoramento a esta instituição. 

A participação familiar na instituição acontece no cotidiano das relações 
saudáveis que se estabelecem entre as famílias e a instituição, mas, sobretudo 
se solidifica nos encontros promovidos entre família e escola e nos eventos que 
ocorrem no contexto escolar.

Pautados na visão de que a educação é um direito de todas as crianças, 
um dever do estado e da família, que deve ser desenvolvida plenamente pelas 
instituições de ensino, torna-se, portanto, um desafio coletivo, sem nos determos 
em dificuldades ou obstáculos, mas, acreditando que o fazer da gestão democrá-
tica é construirmos com solidez educacional o que pretendemos alcançar. A in-
clusão é um ato de acolhimento que envolve toda comunidade escolar. Portanto, 
incluir envolve ações participativas e construídas no coletivo.
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2. Diagnóstico e objetivo

O objetivo proposto foi de reavaliar o PPP do CMEI Profª Raquel Filgueira 
concomitante com a comunidade escolar, buscando através da perspectiva fami-
liar, aperfeiçoar práticas pedagógicas inclusivas.

Visando uma melhor articulação e desenvolvimento das ações com a par-
ticipação da família e de toda a comunidade escolar, favorecendo o reconheci-
mento de direitos, práticas inclusivas e efetivação destes no PPP. 

Estrategicamente, buscamos envolver a comunidade escolar, tendo a 
família como participante efetiva no desenvolvimento de estratégias significa-
tivas que favoreçam a educação inclusiva. Em um primeiro momento, foram 
promovidas palestras com todos os agentes escolares, com a participação de 
profissional da Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidade de elucidar os 
determinantes da Lei Brasileira de Inclusão - LBI e todas as particularidades e 
peculiaridades que permeiam os direitos à educação das pessoas com deficiên-
cia, além de assinalar a importância da família na garantia inclusiva.  

Posteriormente, em encontros subsequentes com professores, alunos e 
pais, discutimos as questões estruturais de acesso, permanência, participação 
e aprendizagens significativas. Esses encontros objetivaram institucionalizar no 
PPP estratégias para o atendimento educacional das pessoas com deficiências, 
com base no que o CMEI já vinha praticando, as nossas dificuldades e como 
faremos para avançar e melhorar a prática cotidiana.

Promovemos uma reunião com familiares das crianças com deficiências, 
para uma escuta sobre anseios, desejos e perspectivas em relação à educação das 
crianças atendidas pela instituição. 

O encontro teve como objetivo desenvolver diálogos sobre Educação 
Inclusiva, buscando descobrir sentimentos sobre as possibilidades de aprendiza-
gens, acolhimento e integração das famílias na instituição. 

Nas interlocuções procuramos compreender as necessidades das famílias, 
no sentido de aperfeiçoarmos práticas educacionais inclusivas. Abordamos os 
preceitos legais, principalmente os atualmente em vigor, como a Lei Brasileira 
de Inclusão n° 13.146/2015, denominada de “Estatuto da pessoa com deficiên-
cia”, que ampara a criança com deficiência, garante seus direitos de cidadãos e 
respalda a essencialidade de práticas pedagógicas inclusivas (BRASIL, 2015). 

Verdadeiramente, propomos um CMEI aberto para garantir e validar todos 
os direitos da criança em suas amplas potencialidades. Como bem preceitua a Lei 
13.146/2015, as instituições educacionais devem oportunizar a todos os alunos 
acesso, permanência, participação e aprendizagem de forma plena (BRASIL, 2015).

Sabemos que ainda são muitos os desafios existentes, de ordem estrutural, 
pedagógico e até conceitual, quando ainda não existe consenso sobre mudanças 
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no paradigma conceitual do que seja Inclusão. 
Neste sentido, entendemos que a educação realizada na instituição tem 

somado esforços para dispor condições devidas de inclusão, contudo, as me-
lhorias e aperfeiçoamentos educativos requerem suporte do Departamento de 
Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação, das instituições par-
ceiras que almejam minimizar as dificuldades encontradas e principalmente o 
envolvimento das famílias. 

O núcleo familiar concebe uma dinâmica de afetividade, sociabilidade, co-
nhecimentos e desenvolvimento de relações interpessoais que são intrínsecos so-
mente aos pais e a criança. As peculiaridades da criança, suas atitudes e comporta-
mentos, limites e avanços, são condições humanas que somente a família percebe 
e que vão influenciar no desenvolvimento educacional escolarizado. Por isso, a 
família tem papel fundamental no processo educativo da criança com deficiência, 
devendo ser acolhida e incluída nas estratégias pedagógicas institucionais. 

Em específico, a gestão e corpo pedagógico buscará estreitar mais ainda 
as relações com as famílias dos alunos com deficiência, para que a partir de 
conhecimentos e reconhecimento das vivências, limitações e potencialidades 
dos alunos, possam ser realizados planejamentos semanais considerando adap-
tações curriculares em bases metodológicas e didáticas inclusivas, que garantam 
condições plenas de igualdade e oportunidades de aprendizagem.

Diante da proposta da instituição e embasados em lei, vislumbramos uma 
educação inclusiva. O Projeto Político Pedagógico é um documento importante 
para o desenvolvimento da escola, que toda equipe escolar trabalha na coletivi-
dade, para direcionar o trabalho dos professores no dia a dia dos alunos, priori-
zando a aprendizagem dos alunos.

O currículo é a concretização, a viabilização das intenções e orientações 
expressas no projeto pedagógico. Há muitas definições de currículo: con-
junto de disciplinas, resultados de aprendizagem, pretendidos experiên-
cias que devem ser proporcionadas aos estudantes, princípios orientadores 
da prática, seleção da cultura produzida pela sociedade, para a formação 
dos alunos, é tudo o que se espera seja aprendido e ensinado na escola. 
(LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 362).

Nessas bases, as discussões possibilitaram reavaliar o Projeto Político 
Pedagógico (PPP) da instituição com toda a comunidade escolar, gestores, coor-
denadores, professores, parceiros e famílias, visando um atendimento educacio-
nal integral as crianças com deficiência, considerando a diversidade de carac-
terísticas dos alunos e prezando por um processo educativo com igualdade de 
oportunidades para o pleno exercício da autonomia e cidadania.

Desse modo, acreditamos que o envolvimento da família é condição es-
sencial para melhorar currículos, construir metodologias e adaptar didáticas que 
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possam ressignificar práticas pedagógicas, capaz de atender educacionalmente 
as especificidades dos alunos com deficiência. 

Com o objetivo de integrar as nossas crianças com deficiência a nossa roti-
na estruturante, convocamos os pais das mesmas para uma conversa mais formal 
acerca e juntos concretizarmos essa parceria escola/família. Após esse diálogo 
podemos dizer que a nossa prática passou a fluir de uma maneira mais segura e 
com resultados bem visíveis. Dessa forma pudemos enxergar cada criança como 
parte de um todo, mesmo diante de certas limitações que ela apresenta, consegue 
interagir com seus colegas e se adequar ao trabalho diário da instituição.

Com relação a participação da família junto ao nosso trabalho, podemos 
afirmar que cada dia conseguimos aprimorar esta parceria.       

3. Estratégias e avanços

De acordo com a proposta anual, elegemos temas a serem trabalhados 
nesta instituição em consonância com os momentos e necessidades apresenta-
das pelas crianças.

A partir da temática anual ‘Sou cidadão, participo brincando da diversi-
dade’, nos propomos a trabalhar o projeto: ‘Eu e o outro construindo um am-
biente rico em diversidade’, o qual surgiu da necessidade de conhecermos me-
lhor quem são nossos alunos e de como fortalecermos este convívio diário, uma 
vez que a construção da identidade se dá por meio das interações da criança com 
o seu meio social e por meio da convivência social e familiar. 

Partindo do princípio de que as crianças, nas relações com a realidade 
em que vivem, com o meio familiar e com as pessoas, é que elas passam a ‘ler’ 
e compreender o mundo, caberá, portanto, a escola facilitar essa ‘leitura’ e com-
preensão, possibilitando no processo inicial de preparação ao letramento e escri-
ta, o reconhecimento pela criança da sua própria história de vida, seus valores e 
sua interação com o outro. 

Também encontramos em nosso ambiente escolar, crianças deficientes e 
questionamentos sobre mesmas, em relação às diferenças pessoais e característi-
cas específicas e essas questões também impulsionaram para o desenvolvimento 
do projeto. 

Em seguida nos reunimos para escrita da ampliação da temática Inclusão 
em nossa instituição o qual indicará o nosso papel e o nosso fazer enquanto 
instituição escolar. Realizamos a retomada de todas as ações realizadas em prol 
da reelaboração do PPP, de acordo com os estudos, propostas de atividades in-
clusivas, dialogo com a comunidade escolar. 

Iniciamos a escrita das nossas mudanças enquanto instituição de ensino que 
atende e acolhe todos indistintamente de forma inclusiva. Entendemos que este 
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estudo possibilitou o CMEI a reelabora o Projeto Político Pedagógico de forma 
Inclusiva. Uma vez que nos motivou a buscar novos caminhos em busca da inclusão.

4. Resultados

Como resultados, podemos apontar que foi possível reavaliar o PPP do 
CMEI Profª Raquel Filgueira concomitante com a comunidade escolar, buscan-
do através da perspectiva familiar, aperfeiçoar práticas pedagógicas inclusivas.

Essas possibilidades foram permitidas pelo oferecimento de um leque de 
ações desenvolvidas, como encontro com as famílias, palestras e desenvolvimen-
to de ações dentro do projeto formulado, pois todas as atividades planejadas e 
trabalhadas favoreceram a avaliação e reelaboração do PPP. 

Com base no que foi proposto, nos reunimos com a gestão escolar, equipe 
pedagógica, conselho Escolar, comunidade escolar e famílias para pensarmos 
ações de ampliação da inclusão, a partir da melhoria do nosso fazer enquanto 
instituição pública.  

Com a leitura do nosso Projeto Político Pedagógico, solicitamos a equipe 
CMEI que anotassem suas opiniões e concepções acerca da inclusão, conside-
rando as ações desenvolvidas em toda a sua plenitude, com perspectiva de in-
cluir no PPP um tópico específico de inclusão. 

É certo que essa especificidade da inclusão dentro do escrito do PPP, não 
desconstitui os avanços em relação ao preparo dos professores, comprometimento 
de coordenadores, gestores e conselho escolar, que mesmo sem seguir critérios 
determinados no PPP agem efetivamente no chão da escola para fazer valer o 
direito de todos os alunos e isso foi elucidado pelas ações desenvolvidas no projeto. 

Para a capacitação dos professores, a SME tem favorecido com assessora-
mento pontual no que diz respeito a um trabalho educativo voltado para a inclu-
são, com disponibilização de materiais específicos e saberes teóricos que muito 
contribui para qualificar os conhecimentos pedagógicos dos docentes. 

A coordenação em conjunto com os professores também cumpre seus 
papéis, quando de forma coletiva, planejam, criam metodologias e reavaliação 
didáticas, a fim de melhor atender nossas crianças com deficiências. 

O conselho escolar, em sua função altiva de contribuir com o melhor desen-
volvimento da escola, trabalho como parceiro, intervindo e construindo o respeito 
à diversidade de forma colaborativa, considerando que diversos pais de crianças 
com deficiência, fazem parte do conselho, o que enaltece, as atitudes do coletivo. 

A gestão escolar, como pilar direcionador da instituição, sempre dispõe 
de uma visão ampla, com entendimento da heterogeneidade e peculiaridades 
que permeiam o ser humano e na instituição escolar, trazidos para uma vivência 
educacional integrada e respeitosa. 
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Considerando todos esses agentes institucionais, não podemos deixar de 
abordar o papel dos pais dos alunos com deficiência, que se permitiram avançar 
em suas percepções, na abertura para ajuda da escola, na busca de atendimento 
especializado e também de multiprofissionais, em paralelo com a educação no 
CMEI, sempre buscando oportunidades de melhoria para o desenvolvimento 
das potencialidades dos filhos. 

Desse modo, possibilitou diagnosticar o ambiente institucional, promover 
ações e apontar resultados, mostrando que a reavaliação do PPP é uma pers-
pectiva viável e possível, estando a instituição aberta e pronta para o trabalho 
inclusivo. Se antes, agiam com práticas inclusivas, a partir dos escritos no PPP, 
essa realidade vai ser real e concreta.  
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O DILEMA DA EDUCAÇÃO: 
COMO REALIZAR A INCLUSÃO 

SEM RECURSOS?
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1. Introdução 

O objetivo deste artigo é analisar o dilema da educação e a inclusão de 
pessoas com deficiência, avaliando os possíveis recursos a serem destinados à edu-
cação dessas pessoas. O problema da pesquisa recai sobre a ausência de dispêndio, 
destinado à educação inclusiva. Em relação ao método, foi utilizada a metodolo-
gia de revisão bibliográfica, elegendo como ferramentas publicações, inerentes ao 
tema, em livros, dissertações, bases de dados contidos no Scielo, Pubmed, Medline e 
outras bases de pesquisa que contribuírem com a discussão proposta. 

A dignidade da pessoa humana constitui princípio basilar no ordenamen-
to jurídico brasileiro, princípio este previsto na Constituição Federal que traz o 
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cente e da gestante; 2. Doenças emergentes, reemergentes e negligenciadas na Região Cen-
tro-Oeste: aspectos socioculturais e ecoambientais, epidemiológicos e clínicos, e 3. Avaliação 
de tecnologias, políticas e ações em saúde. Revisor (Referee) de periódicos científicos. Atua 
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investigação qualitativa. Citação em Outra Base Bibliográfica. Academia Premium (University 
of  Oxford - Berkeley University of  California - MIT Massachussetts Institute of  Technology - NYU): 
2,023 papers mention, February 20, 2022.
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termo educação como um direito e dever do Estado e da família em colaboração 
com a sociedade. Situação para a qual não há ferramenta ou mecanismo de 
acessibilidade quando trata de pessoas com deficiência, uma vez que educação e 
aprendizagem, ao longo da vida, contemplam um sentido bem amplo que deve-
ria ser colocado em prática devido aos tratados e convenções que o Brasil celebra 
e, ainda, o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência que confere direitos e 
deveres que devem ser respeitados e resguardados. 

Por exemplo, o mínimo existencial respaldado na isonomia e na equidade 
trazem um tratamento igualitário, obedecendo à reserva do possível, ou seja, a 
própria condição do sujeito real titular de qualquer acesso igualitário e universal. 
Isso porque o processo de aprendizado deve guardar o mínimo de viabilidade, 
contemplando e respeitando, contudo, a pessoa, independente de suas limitações 
de ordem objetiva ou subjetiva, de forma a conferir verdadeira pacificação ao que 
se denomina utilitarismo humanitário, a dar maior efetividade nas relações inter-
pessoais, independentemente de qualquer situação que o sujeito encontre.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência encontra respaldo na Constituição 
Federal, em tratados e convenções que devem ser obrigatoriamente atendidos de 
forma universal e acessível a toda pessoa, independentemente de qualquer limi-
tação de ordem transitória ou permanente. Os direitos não são totalmente colo-
cados em forma de uma escrita sem conjugar a prática, uma vez que toda pessoa 
tem livre acesso à educação, seja de qual forma ela será integrada, porque é um 
dever do estado, família, sociedade. Por isso, toda forma deve ser clara, concisa 
e objetiva, resguardando o mínimo existencial, ou seja, deve prevalecer sempre 
à igualdade humanitária, pois ninguém pode ser cerceado de ter livre acesso às 
escolas ou às suas dependências. 

Em decorrência disso, tem-se o que há de mais precioso, ou seja, o ser 
humano e não um ser coisificado, situação em que o educando recebe apenas 
transmissão de conhecimento. No entanto, a educação deve propiciar a reivin-
dicação crítica e recolocar e redistribuir de forma livre, sem embaraço, tornan-
do todo aprendizado uma base estrutural, ligada ao amor e ao carinho, obede-
cendo a cada limitação do educado, uma vez que, se não há educação, não há 
acessibilidade, sem a qual não há o que falar em solidariedade de forma mútua 
e recíproca. Isso porque toda reciprocidade deve ser estabelecida em conjunto 
com o poder/dever do estado, família, sociedade para ter um justo tratamento 
utilitário, obedecendo a toda forma de aprendizado, caso contrário, não há di-
reitos e menos ainda deveres, postos em prática, em qualquer fase na vida da 
pessoa independe de qualquer limitação.

Primeiro é preciso entender o que é educação, quais são seus métodos 
de aprendizado, ter pessoas altamente qualificadas, uma vez que o complexo 
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educacional é um conjunto que deve ser obrigatório, mas para o aprendizado 
acontecer e ser concretizado na vida das pessoas, que sofrem qualquer tipo de li-
mitação, deve se ater e respeitar o mínimo existencial de equidade, colocando-se 
no lugar do próximo. 

Quanto aos avanços tecnológicos, nem sempre nem para todos eles se 
configuram como mecanismo e ferramenta de acessibilidade. De tal forma que 
a inclusão não é promovida. Ao falar em avanços tecnológicos, deve-se partir da 
premissa do que seria essa tecnologia e adequar o sistema educacional, de modo 
que o livre acesso à educação deve ser um conjunto uno, uma vez que todo apren-
dizado passa pelo processo de modulações e a elas o sujeito deve ter acesso pleno, 
com respeito a todo sistema educacional, a promover uma educação humanitária, 
baseando-se premissa da concretude e não apenas em normas que são impostas.

Por fim, ao discutir o acesso à educação a pessoas com deficiência, os dis-
positivos legais que amparam essas pessoas e a ausência de recursos em muitas 
situações, o que se busca é fomentar a discussão que permeia a educação para 
pessoas com deficiência, dando mais visibilidade a essa questão. 

2. Princípio da igualdade na educação

O artigo quinto da Constituição Federal dispõe sobre a igualdade, tendo 
em vista que todos são iguais perante a lei, sem distinções. Porém, no cotidiano 
a realidade não é essa, pois a pessoa com deficiência passa por limitações desde 
a saída de sua casa, até a chegada na escola (HONESKO, 2011).

Assim, como se pode pensar em uma educação inclusiva, principalmente 
por meios digitais, sendo que a realidade é de que as pessoas não têm nem o 
alimento básico para a manutenção de vida. De tal modo, as tentativas legais 
de inclusão, porém sem recursos, tornam a vida da pessoa com deficiência um 
verdadeiro campo de desafios (LOPES, 2013).

Nesse sentido, desde o Código Civil de 2002, que dispõe sobre a teoria das 
capacidades, em seus artigos terceiro e quarto, a realidade é que os institutos de 
representação recaem, após a reforma de 2015, somente sobre as incapacidades 
relativas. Assim, a única causa de incapacidade absoluta é a de pessoa menor de 
16 anos de idade (LOPES, 2013).

Ainda, o Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015, que surgiu da 
Convenção de Nova Iorque, dispõe de diversas ferramentas jurídicas e sociais 
para a tentativa de inclusão da pessoa com deficiência. Percebe-se que esta in-
clusão não diz respeito somente à fase escolar, mas todas as etapas de vida da 
pessoa com necessidade especial (DANELUZZI; MATHIAS, 2016).

Por outro lado, torna-se ineficaz toda política social que não conte em sua 
execução com uma rotina de intervenção e fiscalização. A título de exemplo, as 
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rampas de acessibilidade que deveriam ser construídas, mas nem sempre são; outro 
caso são as escolas com escadarias, mas sem rampas ou elevadores. Surge assim, 
uma pergunta, como as crianças e os adolescentes podem ter acesso à educação? 

O artigo terceiro da Lei nº 13.146 de 2015 dispõe que a acessibilidade é 
uma possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e au-
tonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transporte, 
informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de 
outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado, de 
uso coletivo, tanto na zona urbana, quanto na rural, destinada à pessoa com 
deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, 2015). No mesmo sentido:

[...] Art. 6º A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, 
inclusive para:
I – casar-se e constituir união estável;
II – exercer direitos sexuais e reprodutivos;
III – exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a 
informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar;
IV – Conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória;
V – Exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e
VI – Exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como ado-
tante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.
Art. 7º É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer 
forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência.
Parágrafo único. Se, no exercício de suas funções, os juízes e os tribunais 
tiverem conhecimento de fatos que caracterizem as violações previstas 
nesta Lei, devem remeter peças ao Ministério Público para as providências 
cabíveis (BRASIL, 2015, p. 1).

De tal modo, torna-se necessário debater a dignidade da pessoa humana. 
Conforme a filosofia Kantiana, o homem, como um ser racional, existe como fim 
em si, e não como um meio (DA SILVA, 1998). Assim, os seres que são desprovi-
dos de razão contam com um valor relativo e condicionado, ou seja, se pensar na 
divisão de coisa e pessoa, infelizmente muitas pessoas são tratadas como coisas.

3. A ausência de recursos destinados à educação 

O artigo quinto da CF de 1988 dispõe sobre o princípio da igualdade, 
estabelecendo que todos são iguais perante a lei, sem distinções. Porém, quando 
a pauta é acerca da educação, depara-se com uma lacuna econômica e social 
para a materialização da educação. No mesmo sentido, o artigo 205 do mesmo 
dispositivo dispõe que a educação é um dever do Estado e da família e cabe a 
participação da sociedade com a finalidade do pleno desenvolvimento da pessoa 
para a posterior entrada no mercado de trabalho (SAVIANI, 2013).

A realidade é que a educação passa por diversas reduções em seus repasses 
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orçamentários, importante destacar que isso se aplica tanto na educação básica até 
na superior. Isso ficou mais nítido nos anos de 2019 a 2022, pois os cortes foram 
mais radicais e pesados no último governo, que não tinha como ideal ou objetivo 
fomentar a educação (BAPTISTA, 2011). A esse respeito, verifica-se que:

[...] O ano de 2019 é extremamente significativo para evidenciar a dinâmi-
ca dos cortes na educação implementada pelo Governo de Jair Bolsonaro 
(MIRANDA, 2019). Apesar do discurso do governo federal de priorizar 
à base do ensino público, houve o bloqueio de R$ 2,4 bilhões nos recur-
sos previstos para investimentos em programas da educação infantil e no 
ensino médio (ADUFEPE, 2019). No total, o contingenciamento no orça-
mento de educação, ciência e tecnologia foi da ordem de R$ 5,83 bilhões 
impactando também as Universidades e Institutos Federais. Por exemplo 
na Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, houve um bloqueio de 
R$ 55,8 milhões, sendo que R$ 50 milhões estavam relacionados ao cus-
teio, isto é, recursos direcionados ao pagamento de contas de luz, água, 
telefone e terceirizados (ARAÚJO, 2022, p. 24).

Tristemente, a ausência de recursos destinados à educação acarreta que 
os mais necessitados passem por extrema necessidade. A título de exemplo, a 
redução de merenda escolar em alguns municípios, o que potencializa o nú-
mero já alarmante de 33,4 milhões de pessoas que passam fome no Brasil 
(MARCON, 2022).

Em regra, a responsabilidade orçamentária é da União, dos Estados, dos 
municípios e do Distrito Federal. Importante destacar que o orçamento público 
destinado a cada ente deve ser baseado no princípio da transparência e eficiên-
cia, em outras linhas, torna-se necessário trabalhar com o binômio necessidade 
X possibilidade das escolas e dos entes (TRIPODI; PERES; ALVES, 2022).

Não se pode deixar de destacar que a ausência de recurso, cominada com 
a ausência de qualificação dos professores, pode trazer danos à educação. Dentre 
eles, encontra-se justamente a ausência de ferramentas de combate à violência 
e, inclusive, na atualização sobre gênero e identidade de gênero dentro da escola 
(TRIPODI; PERES; ALVES, 2022). Por outro lado, a pessoa com deficiência e 
todos os cidadãos necessitam do acesso à educação e do processo de socializa-
ção e amadurecimento educativo e pessoal.

4. Legislações sobre a pessoa com deficiência 

A deficiência é um conceito que abrange restrições impostas às pessoas 
que têm variáveis das habilidades corporais. Conforme os dados do Censo do 
ano de 2000, realizado pelo Instituto de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil 
conta com 24 milhões de pessoas com alguma espécie de deficiência física, ou 
seja, cerca de 14,5 % da população. 
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[...] Os estudos internacionais sobre deficiência cresceram a partir da década 
de 1980 (BARTON, 1998). E assim como os estudos étnicos, sobre mulheres 
ou sexualidade, os estudos sobre deficiência também se desenvolveram a 
partir de uma posição de compromisso e de ativismo político que, de certa 
forma, promoveu maior integração e valorização no tratamento dos direitos 
humanos, civis e sociais para parcelas específicas da população (BARNES 
et al., 2002). Desde sua politização, nos anos 1970, os ativistas da deficiên-
cia e algumas organizações de deficientes tornaram-se atores na defesa de 
ações afirmativas, mudanças nas legislações nacionais e internacionais e 
mais recentemente, muitos governos democráticos têm algum tipo de lei an-
tidiscriminação e de proteção às pessoas deficientes. Na vanguarda do cam-
po dos estudos sobre deficiência, o Reino Unido instituiu a Lei Britânica de 
Doenças Crônicas e Pessoas Deficientes, em 1970, e os Estados Unidos, a 
Lei Estadunidense de Reabilitação, em 1973 (SANTOS, 2008, p. 502).

O Brasil assinou a Convenção Internacional de Direitos das Pessoas com 
Deficiência, a partir desse feito, o país deve tomar medidas apropriadas para 
promover a recuperação física, cognitiva e psicológica. Essas medidas são esten-
didas para a proteção, a reabilitação e a reinserção social da pessoa com defi-
ciência (ARAUJO; COSTA FILHO, 2015).

Importante destacar que a habilitação e a reabilitação da pessoa com defi-
ciência, além da previsão na Convenção de Nova Iorque, ainda estão dispostas no 
Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015. Por isso, faz-se necessário seguir os 
seguintes parâmetros para a reabilitação: promover a autonomia; promover a pela 
capacidade física, mental e profissional; inclusão em todos os aspectos da vida, 
isso abarca a educação, emprego, serviço social etc. (MENEZES, 2016). Ainda:

[...] Ainda, o art. 84 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, no que tange 
ao reconhecimento igual perante a lei, assevera que a pessoa com defi-
ciência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal, em 
igualdade de condições com as demais pessoas, podendo ser submetida à 
curatela, quando necessário, facultado o processo de tomada de decisão 
apoiada, reafirmando que a curatela, nesse caso, constitui medida prote-
tiva extraordinária, proporcional às necessidades e circunstâncias de cada 
caso, com duração do menor tempo possível. Quando se fala em curatela, 
pela letra da lei, a relação é com os direitos de natureza patrimonial e 
negocial, não alcançando os direitos ao próprio corpo, sexualidade, matri-
mônio, privacidade, educação, saúde, trabalho e voto (art. 85 do Estatuto). 
Releva considerar que, em nossa opinião, no casamento, se houver pacto 
antenupcial, pela sua natureza contratual, a presença do curador será ne-
cessária (DANELUZZI; MATHIAS, 2016, p. 5).

Insta destacar, também, que o presente estatuto institui, além da igualda-
de, o princípio da equidade. Afinal o que é equidade? Esse princípio, facilmente 
confundido com a isonomia, prevê que o Estado precisa dispor de mecanismos 
para que a pessoa com deficiência tenha acesso aos direitos fundamentais, como 
é o caso da saúde, educação, lazer etc. A pessoa com deficiência necessita de 



Hérika Cristina Oliveira da COsta | angéliCa Maria abíliO alvarenga 
(OrganizadOras)

54

meios e mecanismos especiais para que ocorra a efetivação de seus direitos e 
garantias, como é o caso da rampa de acessibilidade, do elevador em ônibus, do 
acompanhamento escolar e da inclusão no mercado de trabalho.

5. Os dilemas da educação e da tecnologia  

O processo educacional envolve diversas dificuldade e avanços. Porém, a 
tecnologia pode ser uma das aliadas nesse caminho, tendo em vista que esse ca-
minho pode trazer diversas mudanças ao letramento digital. Dessa forma, surge 
o conceito de cidadania eletrônica, que é a demanda de acesso e compartilha-
mento das redes de comunicação e informação (SILVA, 2011).

Dessa feita, o letramento digital consiste na capacidade do sujeito em res-
ponder às demandas sociais que envolvem a utilização de recursos tecnológicos 
e de escrita por meio digital. Ainda, ter acesso à tecnologia é o primeiro passo de 
combate à exclusão e redução ao analfabetismo. Tendo em vista que contar com 
tecnologias capazes de reduzir as desigualdades e ainda aproximar as pessoas de 
conhecimentos técnicos e científicos, logo, acarreta benefícios imensuráveis no 
processo de educação (ALMEIDA; ALVES, 2020). Nesse sentido:

[...] Em concepções profissional e socialmente muito arraigadas, sem que 
sequer se tenha tido a oportunidade de pensar e explicar acerca delas, está 
a de que uma aula tem a ver com um tempo contado e contável. Para mui-
tos/as, infelizmente, em 2020, uma aula tem relação com um tempo de-
limitado por uma sirene, inclusive. Também compõe nossa concepção de 
aula o elemento ‘conteúdo a ser ministrado a alguém’. Esse conteúdo ge-
ralmente está predefinido em uma matriz curricular, em uma ementa, em 
tópicos que devem ser “dados” ou ministrados, em determinado período, 
e que provavelmente serão “provados” pelos/as estudantes em avaliações 
pontuais. Trata-se de uma noção cumulativa, construção um tanto linear, 
tijolo a tijolo, que talvez não guarde muita coincidência com a maneira 
como funciona nosso cérebro, mas é como funcionamos em sociedade e, 
especialmente, em escolas (RIBEIRO, 2020, p. 453).

No ano de 2019, o Ministério da Educação (MEC) homologou o Parecer 
nº 19 do Conselho Nacional de Educação, com a permissão e necessidade das 
atividades remotas no ensino básico e superior em todo país. Porém, anterior-
mente ao isolamento social, já existia a dificuldade de disponibilidade de recur-
sos tecnológicos nas escolas. Percebe-se que, mesmo com o avanço da tecnolo-
gia, as instituições de ensino já apresentavam certa deficiência na efetivação da 
educação por meio das ferramentas virtuais (MONTEIRO; NANTES, 2021). 

Além do desafio de aproximar docentes de discentes, ainda existe um 
grande problema social que assola a maior parte da população brasileira, ou 
seja, a falta de recursos financeiros. Essa questão é elevada quando se pensa que, 
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para um aluno ter acesso a uma aula, dependerá de um dispositivo eletrônico 
para realizar essa tarefa (SARDI; CARVALHO, 2022).

Logo, muitos discentes não conseguem ter acesso às aulas e não conse-
guem concluir os estudos. Além desse dilema, precisa-se pensar na ausência da 
estrutura escolar na vida da pessoa, assim, destaca-se a ausência de merenda 
escolar, que é uma das únicas ou poucas refeições com que muitas pessoas con-
tam. Outro dilema é justamente a ausência de entrosamento social, essa carên-
cia pode desencadear diversos aspectos negativos, como é o caso da ausência de 
conciliação e mediação nas relações humanos e a presença de violência. 

Outro ponto que merece ser destacado é que o ensino remoto não pode ser 
confundido com a modalidade de Educação a Distância (EAD), pois este modelo 
de educação dispõe de equipe multidisciplinar, estúdio, equipe de conteudistas etc. 
Logo, a aula remota é aquela que o professor utiliza um dispositivo eletrônico para 
lecionar, como é o caso de celular ou computador. Outro dilema encontrado aqui 
é justamente a ausência de recursos dos professores, pois nem todos dispõem de 
equipamentos adequados para a efetivação dessa prática. A esse respeito: 

[...] A qualificação na EaD abrange diferentes áreas, percorrendo pelos co-
nhecimentos relacionados à educação, informática, comunicação, psicologia, 
gestão, entre outras. Primeiramente, por se tratar de  um modo de  educação, 
e é sempre muito importante ressaltar que educação a distância é, antes de 
tudo, educação, para Mill et al. (2014b, p. 128), “a formação de educadores 
para a EaD aparece como fator de extrema importância no que tange a quali-
dade de ensino e, portanto, não deveria ser tomada como idêntica à formação 
do educador para a educação presencial”.Mill (2012), ao abordar a nature-
za da atividade docente na EaD introduz o conceito de polidocência que se 
caracteriza pela natureza coletiva e fragmentada das atividades docentes. A 
polidocência propõe um modelo de trabalho de equipe multidisciplinar no 
qual cada integrante desenvolve funções específicas que convergem para um 
produto final, ou seja, a oferta de um curso ou disciplinas a distância. Dentre 
esses profissionais elencamos: professor-autor, designer instrucional, tutor, 
professor-coordenador ou professor-formador, pedagogo, revisor textual, web 
designer etc. Nessa perspectiva, a prática da docência é realizada a muitas 
mãos o que permite uma superação da solidão pedagógica muitas vezes pre-
sente na prática docente da educação presencial. No entanto, atentamos para 
o cuidado de não abordar a polidocência sob a ótica fordista de linha de pro-
dução onde a fragmentação impede completamente a interlocução didática 
da prática formativa. Nesse sentido, entendemos que os fatores institucionais 
definirão as qualificações e os modelos pedagógicos a ser desenvolvido na 
EaD CASTRO; DE QUEIROZ, 2020, p. 8).

Diante disso, o professor tem o papel fundamental para a geração de uma cul-
tura de participação inclusiva. Esse processo deve envolver o estímulo e a coopera-
ção entre os discentes com e sem deficiência. Assim, deve-se pensar constantemente 
em uma cultura da inclusão na educação (MONTEIRO; NANTES, 2021). 
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Nesse processo, o professor destaca-se como um mediador, ou seja, o 
professor na formação de uma rede cooperação de modo que o aluno se sinta 
empoderado e capaz de vencer os desafios e barreiras da educação inclusiva 
(MONTEIRO; NANTES, 2021). 

Dessa feita, torna-se necessário um olhar mais atento sobre os dados pro-
duzidos por pesquisas já publicadas. Logo, com essa métrica de dados, o pro-
cesso de construção de políticas públicas torna-se mais viável. Essa política de 
cooperação pode possibilitar uma comunicação mais acessível, claramente, em 
se tratando de uma escola pública, ainda existe outro problema que é a falta de 
orçamento e destinação de verbas. 

6. Considerações finais 

Frente ao exposto, a educação passa por constantes evoluções, dentre elas 
destaca-se a tecnológica. Que pode ser alavancar os estudos e inclusive, os níveis 
de interação entre professor e aluno. Porém, é sabido que nem todas as escolas 
recebem os recursos adequados e tão pouco equipe qualificada para o bom de-
sempenho da educação tecnológica inclusiva. 

Notadamente, os recursos tecnológicos poderiam potencializar todo o pro-
cesso educacional, mas tristemente, por meio de pesquisas verificamos que nem 
sempre isso ocorre. Outro fator debatido nesta pesquisa é justamente a educação 
destinada à pessoa com deficiência. Nesse caso, o Estado possui o dever de garan-
tir o acesso as instituições de ensino, além disso ele deve dispor e promover de me-
canismos que garantam que a pessoa tenha o desenvolvimento educacional pleno.

Diante disso, podemos deixar as seguintes reflexões: como as pessoas 
com deficiência ter acesso ao pleno desenvolvimento educacional, sendo que 
existe uma dependência das gestões estaduais e municipais. Importante sempre 
colocar-se na condição do próximo e refletir sobre os processos de inclusão so-
cial ou as tentativas. 

Referências 

ALMEIDA, Beatriz Oliveira; ALVES, Lynn Rosalina Gama. Letramento digi-
tal em tempos de COVID-19: uma análise da educação no contexto atual. De-
bates em Educação, v. 12, n. 28, p. 1-18, 2020.

ARAUJO, Luiz Alberto David; COSTA FILHO, Waldir Macieira da. O Esta-
tuto da Pessoa com Deficiência-EPCD (Lei 13.146, de 06.07. 2015): algumas 
novidades. Revista dos Tribunais, v. 962, n. 2015, p. 65-80, 2015.

ARAÚJO, Luiz Filipe de Souza. Reflexão sobre a educação no Brasil: Infor-
mes dos cortes do governo federal no orçamento da educação, ciência e tecno-
logia nos últimos anos. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso.



EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INCLUSÃO: 
TEOrIA E práTICA Em Um CONTExTO DE DESAfIOS E rEfLExõES - VOLUmE 1

57

BAPTISTA, Claudio Roberto. Ação pedagógica e educação especial: a sala de 
recursos como prioridade na oferta de serviços especializados. Revista Brasi-
leira de Educação Especial, v. 17, p. 59-76, 2011.

BRASIL. Lei n. 13.146 de 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 10 jan. 2023.

CASTRO, Eder Alonso; DE QUEIROZ, Eliziane Rodrigues. Educação a dis-
tância e ensino remoto: distinções necessárias. Revista Nova Paideia-Revista 
Interdisciplinar em Educação e Pesquisa, v. 2, n. 3, p. 3-17, 2020.

DA SILVA, José Afonso. A dignidade da pessoa humana com valor supremo 
da democracia. Revista de direito administrativo, v. 212, p. 89-94, 1998.

DANELUZZI, Maria Helena Marques Braceiro; MATHIAS, Maria Ligia Coe-
lho. Repercussão do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), 
nas legislações civil e processual civil. Revista de Direito Privado, São Paulo, 
v. 66, p. 57-82, 2016.

GABURRI, Fernando. Capacidade e tomada de decisão apoiada: implicações 
do estatuto da pessoa com deficiência no direito civil. Direito e desenvolvi-
mento, v. 7, n. 13, p. 118-135, 2016.

HONESKO, Raquel Schlommer; BORGES, Rosângela Mara Sartori. Pessoa 
com deficiência e cidadania: o Direito e a Realidade Social. Revista de Ciên-
cias Jurídicas e Empresariais, v. 12, n. 1, 2011.

LOPES, Maura Corcini; RECH, Tatiana Luiza. Inclusão, biopolítica e educa-
ção. Educação, v. 36, n. 2, p. 210-219, 2013.

MARCON, Maria Teresinha De Resenes. A persistência da geografia da fome 
no Brasil do século XXI. Revista Encontros Teológicos, v. 37, n. 3, 2022.

MENEZES, Joyceane Bezerra de. Desvendando o conteúdo da capacidade 
civil a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ceará, 2016.

MONTEIRO, Edenar Souza; NANTES, Eliza Adriana Sheuer. O letramento 
digital como estratégia de ensino-aprendizagem no ensino superior, durante o 
ensino remoto emergencial. Research, Society and Development, v. 10, n. 10, 
p. 1-16, 2021.

SARDI, Rafaela Garcia; CARVALHO, Paulo Roberto de. DOCÊNCIA NA 
EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA: PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO. Psicolo-
gia Escolar e Educacional, v. 26, 2022.

SANTOS, Wederson Rufino dos. Pessoas com deficiência: nossa maior mino-
ria. Physis: revista de saúde coletiva, v. 18, p. 501-519, 2008.

SAVIANI, Dermeval. Vicissitudes e perspectivas do direito à educação no 
Brasil: abordagem histórica e situação atual. Educação & Sociedade, v. 34, p. 
743-760, 2013.

SILVA, Ângela Carrancho da. Educação e tecnologia: entre o discurso e a práti-



Hérika Cristina Oliveira da COsta | angéliCa Maria abíliO alvarenga 
(OrganizadOras)

58

ca. Ensaio: avaliação e políticas públicas em educação, v. 19, p. 527-554, 2011.

TAVARES, Daniela Cardoso et al. A Política de Cooperação como Estratégia 
para a Inclusão de Pessoas com Deficiência Visual na Educação a Distância. 
EaD em Foco, v. 12, n. 2, p. e1784-e1784, 2022.

TRIPODI, Zara Figueiredo; PERES, Ursula Dias; ALVES, Thiago. Os desa-
fios do financiamento da educação básica no Brasil em perspectiva multidisci-
plinar. Education Policy Analysis Archives, v. 30, p. 45-45, 2022.



59
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TEORIA E PRÁTICA EM UM CONTEXTO DE 

DESAFIOS E REFLEXÕES (PARTE 1)
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1. Introdução 

A analogia entre o trabalho e saúde do professor tem sido estudada em 
diversos campos, mas ainda são poucos os estudos relacionados à saúde e à vida 
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profissional dos professores, porém é valido reafirmar que a valorização salarial 
e a formação continuada e especializada são importantes, podem fazer a dife-
rença nas estatísticas que destacam as causas de adoecimentos dos profissionais 
que iluminam vidas com saberes transcendentes. 

O professor Sileno Marcos Araujo Ortin evidencia que “investindo na 
educação continuada do professor é possível evidenciar mudanças significativas 
dentro das salas de aulas” e principalmente em planos e projetos que envolvem 
a tecnologia educacional transformadora, que auxilia o aluno na sua aprendiza-
gem e propicia melhores condições de ensino. 

Coordenadora do Curso de Pedagogia Elimeire Alves de Oliveira desta-
ca que “educar com as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) não 
se restringem somente a investimentos em infraestrutura física e tecnológica”. 
Implantar essa nova arquitetura pedagógica exige um conjunto amplo e articu-
lado de ações que contemplam aquisição, primeiramente em profissionais das 
instituições de ensino e dos sistemas de ensino para domínio de linguagens e 
tecnologias; em oficinas e discussões organizadas para estabelecer princípios e 
políticas de trabalho, adequação dos projetos pedagógicos e avaliação inovado-
ra; revisão de currículo, desenho e estratégias tecnológicas dos cursos; e, por fim, 
inovação planejada em sistemas de gestão e logística informatizada.

As tecnologias ativas e inovadoras permitem formar ampla parcela da po-
pulação educativa e social, transformando-os em nativos digitais. Silva (2006, 
p.37) evidência que educar com as TICs exige mudanças inovadoras na gestão 
da educacional e das redes de ensino:

[…] num ambiente de comunicação e conhecimento baseado na liberdade, 
na pluralidade e na cooperação. Algo diferente da socialização cultivada 
pela escola-fábrica baseada no falar-ditar do mestre e nas lições-padrão 
que deveriam formar o ser social (SILVA, 2006).

O professor e autor Vinicius Guiraldelli Barbosa enfatiza que “ao planejar 
a escolha da tecnologia apropriada para determinado projeto disciplinar, tem-se 
a oportunidade de melhorar a qualidade das atividades de sala de aula”, na edu-
cação para todos, no Atendimento Educacional Especializado (AEE), nas salas 
multimídias, nas atividades que envolvem o cooperativismo e a inclusão, pois um 
bom plano de tecnologia educacional está relacionado diretamente aos alunos, 
e prevê ações visando a aprendizagem, mas para isso é essencial que vislumbre 
ações de formação e desenvolvimento na qualidade do trabalho dos professores.

2. Desenvolvimento

A motivação e autoestima dos professores, são fatores positivos para a qualida-
de do trabalho, no aspecto negativo, destacamos que o pouco valor que a sociedade 
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outorga ao trabalho do docente, são fatores que indicam uma prática profissional mar-
cada por sentimentos negativos que acumulam desgastes físicos e emocionais, resul-
tando em sentimentos depressivos e em fadiga crônica que tendem a comprometer 
tanto o trabalho como a qualidade de vida desses valorosos profissionais.

2.1 A saúde do professor é uma grande ambigüidade a se resolver

A Organização Internacional do Trabalho reconhece e freqüentemente 
enaltece a profissão docente como um serviço de extrema importância para a 
sociedade e seu desenvolvimento global (OIT & UNESCO, 1984), presencia-se 
hoje entre os professores brasileiros uma realidade que por vezes leva “à incapa-
cidade para o trabalho” (Paparelli, 2010, pág. 340). 

Takahashi (2000) defende que, 

[…] a educação é o elemento chave para a construção de uma socieda-
de da informação e condição essencial para que pessoas e organizações 
estejam aptas a lidar com o novo, a criar e, assim, garantir seu espaço de 
liberdade e autonomia. Isto porque a educação deve permanecer ao longo 
da vida para que o indivíduo tenha condições de acompanhar as mutações 
tecnológicas (TAKAHASHI, 2000, p.45).

A OIT atualmente mantém o posicionamento de que o papel do professor 
é essencial para a sociedade e o desenvolvimento humano da nação (UNESCO 
& OIT, 2008), e vem admitindo o quanto o conteúdo de suas recomendações é 
confrontado pelo cenário econômico, cultural e de políticas educacionais, no 
contexto pós-pandemia da COVID-19. A saúde do professor em pleno século 
XXI é uma grande ambigüidade a se resolver. Neste sentido, destacamos algumas 
interfaces que influenciam o adoecimento do professor e que podem ser sanadas 
através do passadio adequado e com boas políticas públicas de valorização: 

2.1.1 A excessiva carga horária de trabalho do professor
Trabalhando em um, dois ou três turnos, a atividade profissional do 

professor extrapola o ambiente de trabalho e penetra no espaço doméstico, 
afetando o tempo livre do professor, a comunicação com a família e amigos. 
Excepcionalmente, esta é uma situação que, para muitas pessoas, “assume-se 
como um aspecto natural da profissão, não sendo questionado pelos docentes e 
empregadores” (GARRIDO, 2005).

2.1.2 Excesso de alunos por turmas
O número de alunos em uma turma também é um fator que está diretamente 

relacionado às condições de trabalho do professor e aos resultados de aprendiza-
gem dos alunos. O excesso de alunos por turma tem sido uma queixa citada pelos 
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professores brasileiros. Em muitos locais, existem casos de formação de turmas 
excessivamente numerosas, contando com a evasão dos alunos para atingir uma 
composição numérica mais equilibrada. Embora este seja um aspecto complexo e 
de delicada discussão, acredita-se que as classes menos numerosas permitam me-
lhores resultados por parte dos alunos. Entretanto, “aspectos como organização 
do currículo, procedimentos de ensino, atendimento aos alunos, entre outros, de-
vem ser considerados ao avaliar os dados sobre o número de alunos por turma” 
(GASPARINI, 2006).

2.1.3 Os efeitos negativos que o trabalho exerce sobre a saúde do professor
Podem ser ilustradas pelas elevadas taxas de absenteísmo (ausência no 

trabalho por um problema de saúde/doença). As principais causas coligadas são 
as doenças mentais, sintomas ou distúrbios osteomusculares, as doenças cardio-
vasculares, circulatórias e infelizmente o câncer.

2.1.4 A insatisfação com o trabalho é um dos componentes relacionados com o 
adoecimento dos professores

A insatisfação é gerada pela não valorização salarial e reconhecimento social 
do trabalho docente, expressos “genericamente pela instabilidade no emprego, pelo 
desrespeito de alunos, pais e até da comunidade educacional” (GARRIDO, 2005).

2.1.5 Burnout, exaustão emocional na docência
A pandemia do coronavírus (COVID-19) aguçou um estado de angústia 

coletiva, cujos principais sintomas podem ser apontados como apatia, irritabili-
dade, distúrbio de apetite, insônia, sensação de cansaço. Um estado emocional 
que atingiu em cheio os professores devido às peculiaridades da profissão. 

Simone Ischkanian destaca que a “substituição da modalidade de aulas pre-
senciais pela on-line ocasionou uma diminuição da carga horária com um aumen-
to da carga de trabalho”, que também gerou aumento da ansiedade e do estresse.  

Silvana Nascimento de Carvalho ratifica que “os professores tiveram que 
desenvolver novas habilidades em um curto espaço de tempo”, assumindo o tra-
balho, muitas vezes, num ambiente improvisado que precisava ser conciliado com 
as rotinas domésticas e com as necessidades da família e, na sua grande maioria, 
sem receber o suporte de internet, pedagógico e outros por parte da instituição. 

Os fatores como as cobranças administrativas, a falta de preparação para 
essas transformações, as tecnologias inovadoras, as tecnologias ativas, as novas 
salas de aulas em diversas plataformas, uma explosão de novos Apps, entre ou-
tros, geraram graves problemas para a saúde física e mental desses educadores 
que, do dia para noite, transformaram sua forma de ensinar. Em 2023, com a 
oscilação das perspectivas que envolvem o coronavírus (COVID-19) e as muta-
ções do SARS-CoV-2 que assolam o país, o professor ainda se percebe diante da 
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necessidade de se reinventar, com isso, a sua saúde é abalada por esses desafios 
que são impostos dentro de um determinado cenário de instabilidade. 

Com todas essas alterações e adaptações surgiu o que a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) classificou como doença ocupacional, que foi a sín-
drome de burnout. O termo burnout significa aquilo que deixou de funcionar 
por completo, por falta de energia e, simbolicamente, é aquilo ou aquele que 
chegou ao seu limite, com grande comprometimento físico ou mental. 

Silvia Drumond de Carvalho ratifica que “o processo se inicia com pro-
longados e excessivos níveis de estresse, uma tensão muito grande no trabalho”. 
Os principais fatores para desenvolver o burnout são o excesso de burocracias, 
a falta de autonomia, a falta de confiança, a impossibilidade de crescimento, 
de uma melhora na sua remuneração e o acúmulo de tarefas por uma mesma 
pessoa, resultando em sintomas como desesperança, solidão, depressão, raiva, 
irritabilidade, tensão, dores de cabeça, tensão muscular e distúrbios do sono.

2.2 A educação para todos e inclusão de todos

Para que possamos ter uma verdadeira educação para todos e inclusão de 
todos, é necessário que se garanta acesso, permanência, igualdade, equidade, de-
veres e direitos de ser e estar coesamente na educação do Brasil. E esse processo 
só é possível através da participação ativa dos profissionais de educação, espe-
cialmente aqueles da Pedagogia, Psicologia, Assistencia Social, Psicopedagogia 
e Neuropsicopedagogia. O acesso à educação para todos amplia os horizontes, 
transforma vidas, permite desenvolver o pensamento crítico e a moral. É por 
meio do conhecimento que o indivíduo impulsiona a sua vida, direciona sua tra-
jetória, desenvolve valores éticos e exerce plenamente sua cidadania, compreen-
dendo seus direitos e deveres. O aprendizado proporciona liberdade, trabalho 
a empatia. É por meio de um ensino de qualidade que se formam indivíduos 
conscientes, capazes de ler o Planeta Azul em sua integridade e transformá-lo 
de forma positiva. Neste sentido, a valorização do educador é papel primordial 
para que o mesmo possa mediar perspectivas de transformações positivas, vali-
dando plenamente a educação para todos e inclusão de todos. 

2.3 AEE e a valorização do professor

Atendimento Educacional Especializado (AEE) é um dos serviços pres-
tados pela educação especial para atender aos estudantes com deficiência, com 
transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação, 
que devem estar matriculados em escolas comuns do ensino regular.

Esse tipo de educação inclusiva faz parte de uma das diretrizes da Política 
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Nacional de Educação Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva, prevista 
na Constituição de 1988, sendo assim, um direito de todo brasileiro, desde a 
educação infantil até a educação superior.

A Lei Brasileira de Inclusão prega a inserção escolar de forma universal, 
completa e sistemática. Essa determinação nasce, primeiramente, da necessida-
de de fornecer uma atenção particular aos estudantes com algum tipo de defi-
ciência. Mas a importância do Atendimento Educacional Especializado (AEE) 
também se estende à valorização salarial, a formação continuada e especializa-
ção dos professores, para uma atuação plena, segura e eficaz. 

2.4 Salas multimídias e a atuação do professor

A tecnologia é um aspecto muito importante a ser abordado pelas escolas 
e universidades. Investir em inovação, progresso e desenvolvimento elevam sua 
instituição a outro patamar, colocando em primeiro lugar a qualidade da educa-
ção de seus alunos. Neste contexto, é importantíssimo investir nas novas formas 
de educar, e capacitar o professor para as novas formas de ensinar. É primordial 
para qualquer instituição educacional a sala multimídia, um espaço em que alu-
nos se reúnem para utilizar computadores, tablets e lousas eletrônicas, com a 
finalidade de potencializar seu aprendizado. Quando o professor está habilitado 
para atuar neste contexto, o estudo se torna uma atividade dinâmica e o aluno 
se torna protagonista de seu conhecimento, podendo pesquisar e acompanhar 
dados ministrados em aula, em tempo real. 

2.5 Tecnologias e o novo professor do futuro 

Takahashi (2000) evidencia que a estrutura formal do processo ensino e 
aprendizagem está focada na valorização do professor do hoje, do amanhã e do 
futuro para geração, aplicação e uso coeso das tecnologias:

2.5.1 Alfabetização digital
É importante ser agenciada em todos os níveis de ensino, por meio da re-

novação curricular para todas as áreas de especialização, de cursos complemen-
tares e de extensão, principalmente nas perspectivas que envolvem a educação 
de jovens e adultos.

2.5.2  Os novos conhecimentos
Estão relacionados à formação plena em todos os níveis educacionais 

e viabiliza-se, ainda, pela formação profissional em nível de graduação, neste 
contexto, as áreas diretamente relacionadas com tecnologias de informação e 
comunicação permitem que os novos conhecimentos transcendam as fronteiras 
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das instituições educacionais. 

2.5.3 Aplicação de tecnologias de informação e comunicação
Pode ser objeto de formação desde o nível médio, sobretudo no âmbito 

de cursos técnicos. Direciona-se por ser o foco central de cursos de graduação 
que tratam de tecnologias de informação e comunicação. Geralmente é uma 
das preocupações dos cursos de pós-graduação em tecnologias de informação e 
comunicação e áreas correlatas, especialmente quando há aplicação de conhe-
cimentos que se referem à produção ou ao aperfeiçoamento de bens e serviços 
na própria área, o que exige o domínio dos fundamentos conceituais básicos 
associados aos níveis mais elevados de ensino.

2.5.4 Aplicação de tecnologias de informação e comunicação em quaisquer outras áreas
Outras áreas, como saúde, cooperativismo, administração de condomí-

nios, transportes, cursos de Direito, biologia e outras, também inserem deman-
das das TICs para explorar a geração de conhecimentos. 

O advento da Internet favoreceu o desenvolvimento de uma cultura de 
uso das mídias e, por conseguinte, de uma configuração social pautada num 
modelo digital de pensar, criar, produzir, comunicar, aprender, enfim, viver. Isso 
já permite pensar que a atualidade é pautada pela comunicação e pelo gerencia-
mento da informação e que isso se estabelece de forma totalmente diferenciada.

2.6 Cooperativismo e inclusão

As cooperativas podem possibilitar a inclusão digital e inclusão social 
por meio do trabalho em suas diversas áreas de atuação. O papel do profes-
sor formador, que atua nas cooperativas, é evidenciar perspectivas que agregue 
possibilidades inovadoras para novas habilidades, focando nas políticas para o 
desenvolvimento da comunidade em que a cooperativa está inserida.

2.7 Teoria e prática em um contexto de desafios e reflexões

No que tange a teoria e a prática em um contexto de desafios e reflexões 
na educação é necessário a integração da cultura digital, para oportunizar a 
todos que nela atuam. A participação na cibercultura, que é constituída como o 
conjunto de técnicas materiais e intelectuais, de práticas, de atitudes, de modos, 
de pensamento e de valores, isso deve ocorrer por meio da exploração das fun-
cionalidades e serviços oferecidos pelas TIC, em especial pela Internet.

A comunicação de todos, para todos: a qualquer momento, de qualquer 
lugar em que se tenha conexão disponível; os distintos caminhos de navegação 
através de nós e ligações que compõem as redes hipermidiáticas, a autoria; a 
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expressão e publicação de ideias que incorporam diferentes linguagens e o de-
senvolvimento de produções.

O professor pode promover uma pedagogia de autoria e coautoria onde, 
a convergência de mídias, inclusive a que já se encontra nos novos celulares e 
smartphones, adicionam elementos que revolucionam ainda mais a produção, a 
distribuição de conteúdos educacionais, a comunicação e a interatividade. 

Sygride Nascimento de Carvalho realça que “com o uso intencional de 
todas as tecnologias disponíveis, no planejamento, o professor pode promover 
uma pedagogia de autoria” ancorada em um ambiente educacional com ênfase 
na harmonia entre tecnologia e pedagogia, favorecendo a adoção de atitudes au-
tônomas, criativas, colaborativas e éticas, tão necessárias à vida em um mundo 
complexo, mas em contínua e acelerada evolução.

3. Considerações finais 

A carga de trabalho existente na atividade docente parece ser uma das 
principais causas para o desgaste físico e mental dos professores. Alguns impor-
tantes fatores incluem a grande quantidade de horas destinadas ao trabalho, o 
pouco tempo para o descanso, a dupla ou tripla jornada de tarefas em casa e no 
trabalho, a redução do tempo livre para o lazer e contato com a família, além das 
condições inadequadas de infraestrutura que muitas instituições educacionais 
do país se encontram. 

A violência no ambiente escolar também tem se tornado um fator de des-
gaste presente no âmbito do trabalho docente. Porém, urge a necessidade de 
cada docente encontrar sua forma mais adequada de integrar-se às várias maze-
las da profissão e projetar-se para novos rumos que possam torná-lo plenamente 
feliz em sua profissão.

O docente é um importante elemento nesse novo processo de interação da 
tecnologia com a Educação. Assim, é necessário que os professores saibam in-
corporar e utilizar as novas tecnologias nos processos de ensino e aprendizagem, 
exigindo-se uma nova configuração do processo didático-metodológico.

O uso das TICs como uma ferramenta didática pode contribuir para auxi-
liar professores na sua tarefa de transmitir o conhecimento e adquirir uma nova 
maneira de ensinar cada vez mais criativa, dinâmica, auxiliando novas desco-
bertas, investigações e levando sempre em conta o diálogo. E, para o aluno, pode 
contribuir para motivar a sua aprendizagem e aprender, passando assim, a ser 
mais um instrumento de apoio no processo de ensino e aprendizagem.

Embora exista uma correlação positiva entre a utilização de tecnologia e 
o desenvolvimento cognitivo, por outro lado, não se deve desequilibrar seu uso, 
pois, o desenvolvimento da mente humana ainda precisa de uma dieta de mídia 
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balanceada, que não utilize apenas recursos virtuais, mas que também permita 
um amplo tempo para a leitura e para outras experiências que conduzam a im-
portantes qualidades da mente 

Considerando recursos, plataformas e ferramentas utilizadas atualmente, 
vislumbram-se novos desafios. É necessário utilizar novas linguagens em favor 
dessas novas oportunidades de ensino e aprendizagem. Várias especialidades 
precisarão ser integradas para que o resultado seja consistente, ofereça desafios 
e possibilite saltos de aprendizagem. 

Aprender é algo precioso. Mas é necessário também estar disposto a rea-
prender, a rever o que sabemos e, às vezes, até mesmo desaprender e desligar-se 
de um determinado jeito de agir e de pensar que pode estar desgastado, incon-
sistente, fechado demais. Para isso, há que ousar, enfrentar novas ignorâncias e, 
então, buscar novos modos de relacionar-se, trabalhar junto, descobrir caminhos 
ainda não trilhados.

Tal argumento permite que seja feita uma análise do problema relacio-
nado ao uso de tecnologia nas Instituições de Ensino: a resistência do professor 
em propor mudanças. Nesse sentido, percebe-se que o conhecimento disponibi-
lizado pela Internet faz com que o docente seja subtraído da posição de deten-
tor único do conhecimento. Para tanto, esse professor precisa lidar com uma 
nova realidade que pressupõe aprender novamente, desde conhecer e exercitar 
práticas usando os novos recursos tecnológicos até estimular a participação do 
aluno de outras formas, bem como reorganizar o ambiente na sala de aula para 
permitir tal interação.

O uso das metodologias tecnológicas, em sala de aula, leva o aluno a apri-
morar a sua capacidade de aprender e de trabalhar de forma colaborativa, soli-
dária, centrada na rapidez e na diversidade qualitativa das conexões e das tro-
cas, aspectos essenciais para a boa convivência na atual sociedade modernizada. 
Portanto, para o educador conseguir permanecer inserido nesta nova realidade 
escolar, marcada pelo uso e evidente destaque das tecnologias, o passo inicial é 
a busca de capacitação e preparo para utilizar tais ferramentas em sala de aula.

O elemento humano responsável pelo ambiente de aprendizagem, origem 
das interações e inter-relações entre os indivíduos participantes do ambiente 
educacional, testemunhas de outras mudanças e experiências, condicionado por 
uma educação do passado e marcado por ela, o professor deverá firmar um 
novo compromisso com a pesquisa, com a elaboração própria, com o desenvol-
vimento da crítica e da criatividade, superando a cópia, o mero ensino e a mera 
aprendizagem, uma postura que deverá manter quando estiver trabalhando num 
ambiente informatizado.
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1. Introdução 

A profissão docente é caracterizada por uma percentagem relativamente 
alta de absenteísmo e, mesmo com a reforma da previdência, por aposentado-
ria precoce. Tal contexto está associado aos níveis de estresse e à saúde física, 
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associada à dupla ou tripla jornada de trabalho semanal. 
Devido ao seu papel social, o professor carrega muito mais do que a atri-

buição de ensinar. Isso o leva a um estado de exaustão, muito estresse, ansiedade 
e muitas outras condições preocupantes de saúde mental, que acabam resultan-
do em problemas em sua saúde física.

O distanciamento social causado pela pandamia da COVID-19 evidnciou 
as diversas adversidades que o professor vive, como: a falta de recursos para 
ministrar aulas remotas; a sobrecarga de trabalho – pela necessidade de auxiliar 
alunos nas redes sociais, após o fim do expediente; o uso excessivo de telas e, em 
alguns casos, a dificuldade para utilizar as plataformas digitais.

A expressão mal-estar docente é empregada para descrever os efeitos per-
manentes de caráter negativo, que afetam a personalidade do professor, resultan-
tes das condições psicológicas e sociais em que exercem a docência, no contexto 
de mudanças sociais aceleradas, no que tange à educação.

E não poderiamos deixar de destacar a expressividade da imagem que 
evidencia na profissão do professor.

Figura 1 – O que aconteceu com a educação?

Referencia da imagem adaptada pelos autores (2023), https://simonehelendrumond.
blogspot.com/2023/01/o-que-aconteceu-com-educacao.html

O século XXI trouxe mudanças significativas nas formas de educar das 
famílias que refletem nas salas de aulas do Brasil, diversos professores são agre-
didos, coagidos e ameaçados. A violência contra professores é reflexo da desva-
lorização da profissão. 

A figura 1 destaca que o prestígio social dos profissionais de ensino diminuiu 



Hérika Cristina Oliveira da COsta | angéliCa Maria abíliO alvarenga 
(OrganizadOras)

72

consideravelmente, isto foi contribuído pela administração mostrando uma posição 
ambígua e não defendendo claramente os direitos de profissionais de ensino. Alguns 
pais atribuem o fracasso escolar aos professores, mas realizações alcançadas apenas 
para seus filhos, sem avaliar a qualquer momento, o trabalho do professor.

Diante das mazelas cotidianas das salas de aula, como o professor vai 
planejar uma educação para todos? Sem formação adequada, como o AEE vai 
atender de forma significativa todas as perspectivas que envolvem a inclusão? 
Como as salas multimídias e as tecnologias inovadoras podem estar presentes no 
cotidiano de um professor adoecido pela desvalorização institucional e social? 
Como o cooperativismo e a inclusão de todos, para todos, será capaz de eviden-
ciar a teoria e prática em um contexto de desafios e reflexões que este século 
transformador tem projetado nos patamares educacionais? 

A solução pode estar no respeito às Leis e os princípios da Constituição 
Federal de 1988, que estabelecem proteção ao professor, afinal, é necessário es-
tabelecer que se considera violência contra o servidor profissional da educação 
qualquer ação ou omissão decorrente do exercício da profissão, que lhe cause 
morte, lesão corporal, dano patrimonial, dano psicológico ou psiquiátrico, in-
cluindo ameaças à sua integridade física ou patrimonial. A realização de debates 
anuais nas escolas sobre o tema da violência no ambiente escolar e dos procedi-
mentos a serem tomados, com a participação de toda a comunidade escolar, é 
fator primordial. 

Andreia Teixeira evidencia que é “fundamental a formação e capacitação 
de uma equipe multidisciplinar nas instâncias regionais de ensino para mediar 
conflitos”, acompanhamento psicológico, social e jurídico, que o professor pos-
sa sofrer no ambiente escolar.

2. A SAÚDE DO PROFESSOR É UM ATO AMBIVALENTE

2.1 Trabalho e saúde, é preciso conciliar para não adoecer 

Mara de Oliveira Santos destaca que “a profissão docente é um ato ambi-
valente: por outro lado, tem um forte componente profissional que os faz sentir 
úteis na sociedade” e pode conduzir à auto realização e satisfação pessoal. Mas 
a realidade não pode fechar os olhos para os aspectos negativos do ensino, que 
podem levar ao desequilíbrio e à frustração pessoal e emocional na profissão. 
Muitos professores vêem que seus esforços e trabalho não levam às conquistas 
tangíveis para melhorar de vida.

Relativamente à comparação dos níveis de stress em função dos anos de 
experiência dos professores, destacam o principal dado de doenças da pro-
fissão, alem dos comportamentos inadequados dos alunos, a gestão das 
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diferenças nas capacidades apresentadas pelos estudantes e a realização do 
trabalho burocrático/administrativo e excesso de aulas (SILVA, 2006, p.85).

Maria Isabel Silva de Morais corrobora que “os professores tendem a rea-
lizar, ou tentam realizar o sucesso do sistema educacional com esforços que vão 
além de sua capacidade física”, tais esforços vão de encontro ao anseio de alcan-
çar o seu sucesso pessoal. Neste contexto, a pesquisa de Silva 2006, p.86, destaca 
aspectos relevantes que contextualizam a profissão do professor:

A complementar estes dados centrados no excesso de horas de trabalho, 
surgem igualmente indicações neste esboço sobre a importância das horas 
de contato direto entre docentes e alunos, colocando os participantes com 
mais de 20 horas semanais de interação a sentirem maior pressão devido 
ao comportamento inadequado/indisciplina dos estudantes e relativamen-
te ao estatuto da carreira docente. No entanto, apesar da maior exposição 
a estes dois fatores de stress, estes docentes apresentaram uma menor ten-
dência para a despersonalização do que os seus colegas com menos horas 
de proximidade com os alunos, sugerindo-se, assim, que mais tempo de 
contato não implica um maior distanciamento por parte dos professores. 
Alguns dados de outros estudos têm igualmente apontado o fato do au-
mento no horário de lecionação corresponder a uma maior experiência de 
stress, nomeadamente, em termos do estatuto profissional, da insegurança 
profissional e da indisciplina dos alunos. (SILVA, 2006, p.86)

A pesquisa delineada por (SILVA, 2006), evidencia que após 17 anos, perío-
do da escrita deste artigo (AUTORES1,2,3,4,5,6,7, 2023) demonstra que os avanços na 
educação parecem não refletir na realidade da profissão e que, às vezes, as expec-
tativas dos educadores não vão além de sua própria experiência na sala de aula. Se 
auto exigindo para prestar um serviço de qualidade, muitas vezes em ambientes 
que não oferecem o mínimo de recursos estruturais e pedagógicos, e por sua vez, 
acabam adoecendo ou desestimulando-se. Cidadão você quer saber como anda as 
estruturas de nossas escolas públicas? É simples, de 2 em 2 anos temos eleições, 
ao entrar nas escolas para votar, observe a estrutura das mesmas, seja criterioso ao 
observar os itens que compõem as salas de aulas do Brasil. Você ficará surpreso!  

O PROFESSOR DEVE DESPIR-SE DO PASSADO E ENCONTRAR 
SOLUÇÕES PARA O FUTURO

2.1.1 É necessário desmistificar tendências para transcender na profissão
A utilização das TICs no contexto educacional exige o planejamento, 

acompanhamento e avaliação da tecnologia escolhida para contextualizar a 
aprendizagem de acordo com o tipo de aluno, os objetivos da disciplina, os mo-
delos teóricos e o enquadramento pedagógico.
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2.1.2 O professor precisa ser motivador
Alguns professores não utilizam as TICs na sala de aula, por acreditar que 

os alunos já as dominam com mais facilidade, fora do ambiente educacional. 
Neste contexto, devido ao conhecimento projetado dos alunos, o professor deve 
utilizar as TICs para beneficiar o currículo educacional, facilitando as formas de 
ensinar e novas formas de aprender. Exemplo: se os alunos têm dificuldades na 
escrita, por que não usar um editor de textos para realizar um ditado, produção 
de texto e fazer estudos gramaticais?

2.1.3 O professor necessita ser um líder
O professor deve estar familiarizado com as tecnologias da informação 

e comunicação para projetá-la em seu contexto profissional, transmitir infor-
mações sobre um conteúdo específico e assim, agir estrategicamente para evi-
denciar soluções colaborativas e/ou cooperativistas com os demais colegas da 
profissão, principalmente para com os alunos. É preciso lembrar que ser líder 
também requer aprendizado constante. Ser líder é sempre sair do casulo para 
novas possibilidades nas formas de se estar no mundo da educação. 

2.1.4 O professor precisa planejar
O professor necessita conhecer o conteúdo do currículo que ministra e 

deve planejá-lo objetivando o uso das TICs em relação a ele. De nada adianta 
utilizar as TICs sem um planejamento adequado, pois tal ferramenta visa auxi-
liar o professor no ensino e aprendizagem. 

2.1.5 O professor deve gerenciar o seu tempo
Alguns professores acreditavam que a tecnologia da informação e comuni-

cação poderia ser usada para demitir muitos trabalhadores. Nesse sentido, pode-se 
dizer que esse conhecimento ruma por um conceito errado da educação e das tecno-
logias. Um professor deve saber o momento certo de trazer a relação teoria-prática 
para o ambiente escolar, e nada mais concreto do que administrar o fator tempo e 
planejamento para isso. Condicionar as TICs como uma forma de aprendizagem é 
algo significativo para o professor mediar possibilidades de explorar o maravilhoso 
mundo da educação e para o aluno aprender o conteúdo de forma transformadora.

2.1.6 O professor precisa harmonizar os conteúdos e as tecnologias
O professor deve ser responsável pela escolha das técnicas utilizadas no 

ensino e aprendizagem, porém nada impede de dialogar com os alunos sobre as 
tecnologias ativas e inovadoras, que podem ser utilizadas em sala de aula.
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2.1.7 O professor necessita fazer a avaliação: 

O objetivo da avaliação assistida por TICs compete unicamente à avalia-
ção delineada no papel. Os processos interativos e a construção do conhecimen-
to com o auxílio das tecnologias dão ao aluno a oportunidade de desenvolver 
suas habilidades e demonstrar suas competências de acordo com o desenvolvi-
mento abrangente da aprendizagem transformadora.

EDUCARÉ UM ATO DE TRANSFORMAÇÃO PESSOAL E 
COLETIVA, O EQUILÍBRIO É O PONTO CHAVE DA PROFISSÃO

2.2 Educação para todos, cooperativismo, AEE, salas multimídias, tecnologias, 
inclusão: teoria e prática em um contexto de desafios e reflexões

Rafael Jacson da Silva Carneiro destaca que “se por um lado é impensá-
vel ignorar a importância das tecnologias na vida de crianças, jovens e adultos 
no contexto educacional”, por outro como evidenciamos no item 2.2 que o uso 
dessas tecnologias na sala de aula ainda gera grandes debates entre educadores 
e alunos, tendo em vista que muitas escolas ainda estão no século XIX, com 
professores do século XX, dando aulas para alunos do século XXI.

Como transformar os investimentos tecnológicos em ideias que de fato 
melhorem o desempenho e aprendizado dos alunos?

Não há consenso sobre esse tópico de informação, muitos estudos ainda 
precisam encontrar vínculos diretos entre o uso das tecnologias e a aprendizagem. 
Mas, especialistas e estudiosos sobre os rumos da educação acreditam que usar a 
Internet, tablets, computadores, aplicativos e outras plataformas para estimular a 
imaginação dos alunos é apoiar o trabalho do professor com objetivos claros. O 
impacto positivo pode ser refletido nas notas e nas habilidades dos alunos.

O uso bem-sucedido das tecnologias sucessivamente vai acompanhado de 
reformas em outros aspectos como: currículo (escolar ou universitário), avalia-
ção e desenvolvimento profissional dos docentes e alunos. 

2.2.1 Agregar valor ao trabalho do professor em vez de substituí-lo
Algumas Instituições Educacionais tentaram, de forma equivocada, uti-

lizar os recursos tecnológicos para reduzir o número de professores nas salas 
de aulas de graduação e pós-graduação, colocando TVs em salas de aulas, com 
aulas gravadas que atendem simultaneamente mais de uma turma. Coesamente 
essa é uma iniciativa de pouco efeito prático e atrapalha a aprendizagem e o ren-
dimento do coletivo educacional. Na prática real, as Instituições Educacionais 
aprenderam que é muito mais produtivo pensar em como as tecnologias podem 
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ajudar o trabalho do professor e como este trabalho pode tornar a instituição 
educacional mais significativa para a sociedade. 

Tatiana Coelho destaca que “uma das imagens mais caricaturescas di-
fundidas da tecnologia na educação representa um computador que substitui o 
docente, oferecendo automaticamente a informação aos estudantes”. Mas isso 
tem levado a resultados intelectuais empobrecidos, os índices de avaliações edu-
cacionais despencam para porcentagens baixíssimas.

Em todas as linhas histórias, o papel do professor é primordial. E com 
o uso das tecnologias o professor deixa de ser apenas transmissor de conheci-
mento, mas sim um mediador, orientando alunos com instruções, feedbacks, 
contextos transformadores, exemplos inovadores e perguntas-chave dentro de 
cada projeto que possam permitir o aluno trilhar por novos rumos do conheci-
mento e assim identificar qual o dispositivo tecnológico que é melhor para cada 
momento de ensino e aprendizagem.

2.2.2 Melhorar processos sem precisar mudá-los radicalmente 
A tecnologia não precisa necessariamente revolucionar a sala de aula: ela 

pode ser empregada para ajudar professores e alunos a trabalhar com conteúdos 
mais abstratos ou facilitar o aprendizado. 

A maioria das experiências bem-sucedidas no ensino de ciências ocorre 
com a tecnologia, justamente porque ela facilita a visualização de conceitos, 
a conversão de números e equações em diagramas digitais e a visualização de 
resultados de testes. 

No AEE os professores podem utilizar os aplicativos gratuitos como o 
Geogebra (www.geogebra.org) para ensinar geometria.

2.2.3 Tablets e smartphones estão ganhando o espaço de laptops e desktops
Um tablet portátil é mais barato e tende a ganhar espaço nas diversas salas 

de aulas do Brasil. 
Os tablets equipados com AppleTV podem ser utilizados para estudar 

diferentes conteúdos dentro e fora da sala de aula, neste contexto, substituem 
majoritariamente as salas de informática ou multimídia (que consumiam re-
cursos de aquisição de equipamentos, de manutenção de servidores e da atua-
lização equipamentos). 

Na educação brasileira, é urgente acompanhar a tendência de maior uso 
dos celulares próprios dos alunos como smartphones, produzir investimentos 
diretos em aplicativos e redes eficientes.
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2.2.4 Pensar na internet além dos sites de buscas e das redes sociais
Um projeto chamado GLOBE (www.globe.gov), conecta mais de 4 mil esco-

las do mundo com cientistas. Nele, os estudantes colhem dados ambientais de sua 
região e os enviam para especialistas que ajudam a analisá-los e propor soluções 
para os problemas ambientais locais. Este contexto é de grande valia para os profes-
sores e especialistas que trabalham com as formações e o cooperativismo no Brasil.

Diversas plataformas como a Padlet (http://padlet.com/features), já uti-
lizadas por alunos da rede pública brasileira, ajudam estudantes e professores a 
construir projetos online em conjunto. Estas plataformas podem ser utilizadas 
nas salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE), no Cooperativismo, 
nas perspectivas que envolvem a educação para todos e nos diversos patamares 
da inclusão, com foco nas formas de ensinar e aprender.

2.2.5 Fazer conexões com o mundo real é educar para o futuro
Sandro Garabed Ischkanian enfatiza que “ao mediar propostas educacio-

nais de conexão da sala de aula com o mundo exterior, a tecnologia pode ter um 
papel crucial nas diversas formas de aprendizagem”. 

Na escola ou na universidade, utilize os componentes eletrônicos ou celu-
lares para incentivar o protagonismo do aluno.

Utilizando softwares como Excel, os estudantes têm a capacidade simular a 
abertura de seu próprio negócio, podem controlar seus gastos e plataformas para de-
senvolver um website do projeto, além de desenhar panfletos, entre outros contextos 
que podem ser interdisciplinados com as demais matérias do contexto educacional. 

Iniciativas assim, proporcionam oportunidades práticas para exercitar e 
aplicar competências, nas quais os estudantes ganham motivação e se envolvem 
muito mais no processo de aprendizado.

2.2.6 Estimular criação, cooperativismo, inclusão e educação para todos
Os alunos aprendem mais quando usam a tecnologia para criar novos conteú-

dos por própria competência, em vez de simplesmente serem destinatários. Nessa 
área, há experimentos bem-sucedidas de turmas ou Instituições Educacionais que 
criam bases de dados sobre determinados temas e os discutem em plataformas de 
construção coletiva como o Knowledge Forum (www.knowledgeforum.org).

Do Ensino Fundamental à universidade, os alunos podem pesquisar em gru-
po, para criar uma história sobre um tema relevante para aula do dia, podem gravar 
e editar seu próprio vídeo de projetos desenvolvidos sobre algum tema. Em fim, é 
um recurso que podem ser primorosamente aplicados nas diversas disciplinas.

Avaliações indicam que a compreensão de conteúdos é maior em ambien-
tes assim do que se fossem usados apenas livros didáticos e provas no papel com 
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conteúdos fora da realidade educacional que não contextualizam com o tempo 
real da sala de aula. Quantidade na tradicionalidade de aplicação de provas, não 
significa aprendizagem real.

2.2.7 Pensar em novas formas de avaliar os alunos é primordial
Urge a necessidade de oferecer e produzir conteúdos transformadores. É 

preciso pensar também em novas formas de avaliar sua produção educacional.
Ao planejar é interessante buscar tarefas que estimulem a relação com o 

conteúdo e a reflexão das competências adquiridas pelos alunos.
A Instituições Educacional não pode esquecer de sua responsabilidade 

de desenvolver e avaliar as habilidades digitais dos alunos. Lembre-se: apesar 
de usarem seus celulares o dia inteiro, os alunos usam para as tarefas que lhes 
interessam, não necessariamente para o seu desenvolvimento intelectual. 

2.2.8 Usar games ou gamificação em favor do aprendizado
Os videogames e a gamificação, quando bem planejada para delinear um 

conteúdo, podem exigir do aluno análise da situação, concentração e conheci-
mentos criativos das matérias estudadas, ao mesmo tempo em que tornam o 
aprendizado mais vivencial e divertido.

2.2.9 O planejamento é chave do sucesso
O uso da tecnologia será mais eficaz se for não aleatório, mas planejado, 

com objetivos claros de qual impacto pode ter no ensino.

O planejamento deve focar em objetivos de aprendizados específicos, que podem ser em áreas 
básicas, como matemática e idiomas, ou em habilidades, como pensamento crítico e colaboração.

O planejamento deve coordenar componentes-chave: infraestrutura tecnológica, conteúdo e 
recursos humanos. 

O planejamento deve desenvolver uma estratégia de avaliação e monitoramento do projeto, 
com as etapas a serem cumpridas e o impacto que ele pretende gerar.

O planejamento deve garantir que a iniciativa não seja isolada, mas parte de um plano 
sustentável ao longo do tempo na escola ou na rede de ensino.

Fonte: Autores (2023)

2.2.10 Adaptação para inclusão, customização e personalização 
Atualmente podemos contar com plataformas online que permitem per-

sonalizar o conteúdo por região (atividades ligadas à história e aos costumes 
locais, por exemplo) e até mesmo a cada aluno, de acordo com seus pontos 
fortes e fracos. Para o aluno típico e para o aluno atípico, este ensino adaptado 
desenha um perfil do aluno e identifica a forma como ele melhor aprende. Outra 
plataforma que usa o método é o software brasileiro Geekie, que ao interagir 
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com o estudante, percebe suas aptidões e dificuldades e traça um plano de estu-
dos adaptado a elas.

3. Considerações finais 

A estrutura deste artigo enfatiza a saúde do professor, considerando a im-
portância de se promover políticas educacionais e políticas públicas que possam 
auxiliar adequadamente a profissão e a saúde do profissional - professor.

O Atendimento Educacional Especializado (AEE), as salas multimídias, 
o cooperativismo com foco na educação globalizante para a educação por todos 
e para todos, a efetivação coesa da inclusão na educação, com respeito à forma 
do aprender de cada um, evidenciam uma teoria e prática em um contexto do 
século XXI repletos de desafios e reflexões.

A tecnologia é um assunto muito falado hoje em dia, considerando que 
quase tudo o que fazemos em nossa vida diária, a tecnologia está presente, em 
casa, no trabalho, na rua, nas compras, enfim, em muitas coisas. Claro que não 
poderíamos deixar de usar esse grande recurso na educação.

A educação vem se beneficiando com o uso da tecnologia no enriqueci-
mento do processo de ensino e aprendizagem, isto é, ofertando novas maneiras 
de ensinar e aprender, além de oferecer outras formas de acesso à educação, 
como é o caso da EaD, para aqueles que não dispõem de tempo para ir até um 
espaço físico de uma instituição de ensino. Assim, através da internet, as pessoas 
conseguem estudar no conforto de suas casas, facilitando e conciliando a educa-
ção com os demais afazeres do cotidiano.

Um grande exemplo que a tecnologia se configura como uma ferramenta 
de grande prestígio na educação, foi o estudo da plataforma Simplifica, cria-
da pensando no atendimento de alunos e auxiliando gestores e educadores na 
preparação de atividades interativas e educativas durante o árduo momento de 
pandemia entre 2020 e 2021. Por consequência da pandemia, tivemos um avan-
ço tecnológico jamais visto, que não teríamos em condições de “normalidade”. 

Em suma: A tecnologia é uma forma de aprimorar a qualidade da educa-
ção, pois proporciona novos caminhos para o ensino e aprendizagem, além de 
novas metodologias. Com o objetivo de formar educadores e ajudar a descobrir 
estratégias inovadoras para o aperfeiçoamento do processo educacional.
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O ENSINO DAS LITERATURAS, INCLUSÃO 
DIGITAL E DEMAIS DISCIPLINAS DO 
CURRÍCULO EDUCACIONAL COM O 
USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS: 

TEORIA E PRÁTICA EM UM CONTEXTO 
DE DESAFIOS E REFLEXÕES

Simone Helen Drumond Ischkanian1

Rita de Cássia Soares Duque2

Elaine Gemima Santos de Souza3

Silvana Nascimento de Carvalho4

Sandro Garabed Ischkanian5

Eliana Drumond6

1. Introdução 

O ensino das literaturaturas permite transformar a leitura em uma ferra-
menta básica para aquisição de conhecimentos globalizantes e ler é um ato similar 
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em Docência do Ensino Superior (Faculdade Afirmativo). Especialista em Educação Inclusiva 
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ao de pensar. O uso de recursos tecnológicos nos diversos contextos educacionais 
não significa a ruptura com a leitura do mundo e da palavra, afinal, a função da 
tecnologia, como aliada à prática da leitura, é garantir que todos possam desfrutar 
do prazer de ler, fornecer uma educação sem fronteiras e guiar crianças, jovens e 
adultos pelos caminhos da criticidade.  

Rita de Cássia Soares Duque contextualiza que “a leitura crítica nos aju-
da a compreender que tudo o que lemos não é um fato, e sim, a visão e opinião 
do escritor”, transscendendo a teoria, nos permitindo (re)construir a prática edu-
cacional, em um contexto de desafios e reflexões no qual estamos inseridos, pois 
a internet possibilitou a praticidade na leitura. 

A tecnologia está sempre evoluindo e novos métodos estão sempre sendo 
criados, como as literaturas digitais que tem como melhor exemplo o kindle, um 
aparelho que permite aos usuários ler livros, jornais, revistas, além de comprar, 
baixar e pesquisar.

As disciplinas do currículo educacional, com o uso de recursos tecnoló-
gicos,  não permite apenas “digitalizar” todo e qualquer texto já existente em 
suporte impresso ou utilizar diferentes plataformas de mídia para construir nar-
rativas transmídia. Ela também permite “produzir” textos de maneiras antes 
impossíveis. 

Elaine Gemima Santos de Souza ratifica que “na era digital, as inovações 
tecnológicas atingem diretamente as atividades relacionadas à leitura e à escri-
ta”, uma vez que permitem um redimensionamento nas ações de (re)produção e 
a difusão dessas habilidades da língua, fazendo com que surja a necessidade de 
se conhecer as nuances próprias e as múltiplas formas de aprender e ensinar, evi-
denciado transformações significativas na inclusão digital e demais disciplinas 
do currículo educacional com o uso de recursos tecnológicos.

2. Desenvolvimento

2.1 O ensino das literaturas e as novas tecnologias

Silvana Nascimento de Carvalho evidencia que “o encontro entre a lite-
ratura e as novas tecnologias não significa a extinção dos livros impressos 
e da difusão tradicional de cultura”, mas sim, o surgimento de novas prá-
ticas e modelos que caminham paralelos, entrecruzando ou distanciando 
as antigas formas de caminhar pelo mundo da literatura.  

2.1.1 Literatura e tecnologias na Educação Infantil
A BNCC pretende que as práticas pedagógicas estimulem o uso da tecno-

logia e dos recursos digitais para a construção de aprendizados significativos, a 
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fim de que os alunos desenvolvam as competências elencadas como necessárias 
ao século XXI, permitindo, dessa forma, o pleno desenvolvimento. Não é ne-
nhuma novidade que os pequenos de hoje em dia já nascem conectados. A cha-
mada Geração Alpha trouxe crianças que, antes mesmo de aprender a falar ou 
andar, já lidam com muita familiaridade com celulares e tablets. Neste contexto, 
destacamos o e-picturebook que é um livro ilustrado que combina narrativas 
visuais e verbais no formato de livro. 

A psicopedagoga Eliana Drumond enfatiza que “como toda novidade, 
cabe a nós adultos (pais, professores, educadores e terapeutas) filtrar e cuidar 
para que o uso e o contato com as novas tecnologias sejam positivos”, e não 
negativos, para o desenvolvimento infantil. Afinal, as tecnologias aliadas à li-
teratura infantil são excelentes na Educação das crianças, pois proporcionam 
experiências com as ilustrações e textos escritos, assim, a literatura Infantil pode 
colaborar com o processo de apropriação da linguagem escrita, agregando co-
nhecimento e produzindo conceitos significativos no desenvolvimento de ensino 
e aprendizado. É fator primordial o respeito às especificidades das crianças e 
suas capacidades de compreensão do saber.

Sosô Uribe, encontrada no PlayKids App, 
conta as histórias em Inglês, ajudando a 
fixar os conceitos da literatura e aprender 
o idioma Inglês. Assim, após esse estímulo, 
pode-se mostrar à criança a literatura, através 
de histórias lúdicas, em formato de livro.

Os livros digitais, do PlayKids App, revelam 
uma biblioteca digital recheada de livros 
divididos catalogados por temas. Aliados ao 
planejamento psicomotor trazem sinestesia, 
estimulando a criatividade global da criança 
e autonomia.

Após contar uma história, convide a criança 
a usar o tablet, computador ou celular para 
fazer um desenho retratando a narrativa. 
Assim, você cria um contexto para certificar 
que a criança compreendeu a história, e 
ainda, uma maneira divertida de comentar 
os pontos que ela mais gostou.

Utilizando recursos tecnológicos, ensine as 
crianças a pesquisar letras de suas músicas 
favoritas e, ao achá-las, cantem juntos. Assim 
você dá oportunidade para que a criança 
conheça e assimile diferentes palavras. Ao 
cantar, com a criança, desenvolve a dicção e 
a entonação na linguagem oral.

Fonte: Autores 2023

2.1.2 Literatura e tecnologias no Ensino Fundamental 
A função da tecnologia como aliada à prática da leitura é garantir que 

todos possam desfrutar do prazer de ler, fornecer uma educação sem fronteiras 
e guiar os jovens pelos caminhos da criticidade. A leitura crítica nos ajuda a 
compreender que tudo o que lemos não é um fato, e sim, a visão e opinião do 
escritor. Por meio da literatura, o aluno pode trabalhar sua individualidade e 
compreender melhor seus sentimentos, além de entender seu espaço na socie-
dade, formar opiniões críticas e refletir sobre a realidade do mundo e sociedade.
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2.1.3 Literatura e tecnologias no Ensino Médio 
O novo é sempre objeto de interesse do ser humano. E, para os adolescen-

tes que se encontram no Ensino Médio, a tecnologia é que permite a descoberta. 
Ela gera entusiasmo e expectativas no adolescente. Fica claro que, compete ao 
professor reconhecer e aproveitar-se dessas peculiaridades próprias da fase, para 
promover o ensino de Literatura de forma lúdica e prazerosa para os jovens, 
fazendo da tecnologia a sua maior aliada. 

A literatura aliada às tecnologias inovadoras no Ensino Médio pode se 
dedicar aos principais aspectos dos gêneros literários, às diferenças entre prosa 
e poesia, às principais escolas literárias, à literatura brasileira e a algumas obras 
e autores importantes no Brasil e na literatura mundial. Após o uso das tecno-
logias para ampliar conhecimentos, as rodas e discussões de leitura também são 
outro excelente método de incentivo. Um método ainda não muito explorado 
pelos professores é passar filmes que tenham o enredo baseado em livros e pro-
por a leitura do livro que inspirou o filme, para então, realizar atividades sobre 
o assunto. 

Sandro Garabed Ischkanian ratifica que “percebe-se que, de uma forma 
geral que a tecnologia é um excelente instrumento de promoção da aprendiza-
gem em qualquer etapa da educação”, pois atrai o interesse, aguça a curiosidade. 
Portanto, a tecnologia é uma ferramenta que contribui significativamente para 
o pleno desenvolvimento do adolescente, propiciando o aprimoramento de suas 
habilidades na leitura e consequentemente na aquisição de conhecimentos de 
todas as disciplinas. 

2.1.4 Literatura e tecnologias nas Instituições de Ensino Superior
As diversas literaturas, aliadas às Tecnologias da Comunicação (TC), ao 

serem utilizadas nas Instituições de Ensino Superior (IES), promovem escalas 
de transformações pedagógicas inovadoras, produzindo mudanças no design 
das práticas de ensino e aprendizagem, fazendo surgir paradigmas da aprendi-
zagem como o e-learning, b-learning, m-learning. 

E-LEARNING - significa aprendizagem eletrônica. Sendo assim, ele con-
siste em um aprendizado não presencial, fundamentado em pilares tecno-
lógicos, como plataformas de ensino online. É o caso do ensino a distância, 
que tem se popularizado bastante devido ao atual cenário em que vivemos.

B-LEARNING - signfica blended learning, ou seja, aprendizagem mista ou 
combinada. Formação semipresencial é outra das formas para designar este 
tipo de formação, é um método adequado às transformações tecnológicas, 
que estão mudando a forma como aprendemos e ensinamos.

M-LEARNING - mobile learning ou m-learning é uma metodologia de 
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aprendizado que utiliza dispositivos móveis para facilitar as interações, 
treinamentos e capacitações de diversos tipos.

A literatura e tecnologias nas Instituições de Ensino Superior devem abra-
çar diferentes perspectivas pedagógicas, com ênfase em metodologias criativas, 
evidenciando potencializar inovação e disrupção de práticas educativas tradicio-
nais, promovendo mudanças nas práticas e papéis de alunos e professores que 
usam as Tecnologias da Comunicação (TC). 

As tecnologias da web 2.0, 3.0 e 4.0 promovem novas formas de comu-
nicação, interação e partilha, em contextos educativos formais, entre utilizado-
res e conteúdos, e assim, disseminando a informação através de ferramentas 
de visualização da informação, com foco em contribuir para a disponibilização 
de informação atualizada e útil para os utilizadores das instituições de Ensino 
Superior, potencializando a investigação e ampliando os processos de ensino e 
aprendizagem, e assim, desenvolvimento de novas práticas educativas. 

Web 1.0 - a primeira geração da web, descrita pelo físico e cientista da 
computação Tim Berners-Lee em 1989, era baseada em hiperlinks e ser-
via basicamente para mostrar conteúdos estáticos com design similar ao 
de páginas impressas. Os vídeos eram raros. A comunicação era unidire-
cional, o que significa que os usuários da web não podiam criar conteúdo, 
mas consumir o que estava disponível. A exceção a esta regra foram os 
e-mails enviados com formulários de registro e afins. 

Web 2.0 - a chegada da segunda versão da web revolucionou a experiên-
cia dos usuários, sendo distinta de tudo que já tinha sido visto antes. Nela 
era possível ir além das páginas estáticas que imprimiam conteúdo na 
tela, já que os sites passaram a oferecer novas formas de interação. Nessa 
ocasião, a produção de conteúdo pelos internautas ganhou espaço por 
meio da possibilidade de inserção de comentários em páginas de blogs e 
se tornou o centro da experiência web com a chegada das redes sociais. 
Outros aspectos que se destacaram na experiência de navegação é que in-
cluem a popularização da tecnologia Ajax - utilizada na manipulação de 
mapas pela Google e o uso mais amplo dos estilos em CSS, que permitiu 
a criação de páginas mais pulcras e com layout mais implexo.

Web 3.0 - surgiram procedimentos de modificação digital e se baseia no 
uso de máquinas para melhorar as operações, que antes eram realizadas 
manualmente pelo usuário. A eficiência dessas tarefas é alcançada graças 
ao uso de técnicas de automação e aprendizado de máquina, que também 
estão na nova lista da terceira versão da Web e ajudam até a melhorar 
o desempenho dos próprios serviços da Internet. Essas implementações 



Hérika Cristina Oliveira da COsta | angéliCa Maria abíliO alvarenga 
(OrganizadOras)

86

existem em algoritmos de recomendação de conteúdo orientados ao usuá-
rio - úteis, por exemplo, em automação de marketing, até mesmo em sis-
temas de roteamento para pacotes de dados que se movem por uma rede.

2.2 Inclusão digital e as tendências da web 4.0

A Web 4.0 tende a intensificar o uso da inteligência, aflorar a inclusão 
digital e estreitar as fronteiras entre ser humano e a máquina, ampliando o que já 
foi visto na Web 3.0. Alguns conceitos se destacam ao longo do caminho como:

2.2.1 Internet das Coisas 
A Internet das Coisas já é um conceito relativamente conhecido e utili-

zado como referência aos variados tipos de dispositivos conectados à web com 
finalidades específicas que eliminam a necessidade de ação humana em diversas 
tarefas do cotidiano. Com a Web 4.0, essa tecnologia tende a ser expandida e 
utilizada para, entre outras finalidades, melhorar a experiência de compra que 
um cliente tem numa loja. Uma das ideias é utilizar a tecnologia RFID para 
identificar os produtos no carrinho do cliente e calcular o valor total da compra 
automaticamente. 

2.2.2 Integração de serviços 
A companhia americana de telecomunicações AT&T combinou a infraes-

trutura de banda larga, que já gerenciava, com um sistema de câmeras de vídeo 
para disponibilizar um novo serviço para seus clientes. Com a possibilidade de 
integração de novos serviços às tecnologias já existentes e operantes, essa se 
torna mais uma das apostas para a nova era da internet: a integração de novos 
recursos em pacotes de serviço já existentes sem a necessidade de mudanças 
significativas em infraestrutura.

2.2.3 Interação social 
Vivemos em um mundo transformado pela internet. As mudanças im-

pactaram a forma como interagimos com outras pessoas no âmbito pessoal e 
profissional, sendo essa tendência cotada para crescer na Web 4.0. Essa aposta 
se dá especialmente pelo forte investimento em sistemas de inteligência artificial 
e melhoria de algoritmos de recomendação, que proporcionarão aos internautas 
mais alinhamento com suas preferências e naturalidade no uso de ferramentas 
de comunicação online. Já é possível visualizar essas mudanças graças à adesão 
crescente de assistentes virtuais e da própria IoT, mencionada anteriormente. É 
natural que com as facilidades oferecidas pelas ferramentas digitais, os consumi-
dores passem a evitar caminhos, produtos e lojas que não condizem com suas 
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preferências. Esse fato impacta diretamente na forma como empresas devem 
reagir frente às mudanças do mercado e daí surge a necessidade de atenção às 
tendências.

2.2.4 Inclusão digital e EPT 

A educação profissional e tecnológica (EPT) é uma modalidade educa-
cional prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) com 
a finalidade precípua de preparar “para o exercício de profissões”, através da 
inclusão digital, contribuindo para que o cidadão possa se inserir e atuar no 
mundo do trabalho e na vida em sociedade.

2.2.5 Inclusão digital e EAD
É um contexto que colabora para o desenvolvimento humano e social de 

nossas crianças, adolescentes e adultos, contribuindo para o desenvolvimento de 
uma sociedade melhor, que procura reduzir as diferenças sociais, além de criar 
uma equivalência nos processos de ensino e aprendizagem, sendo assim, um 
agente de transformação do pensar e do agir na educação transformadora.

2.2.6 Inclusão digital e Espaços Terapêuticos 
O termo Inclusão Digital pode ser definido como o uso de ferramentas 

digitais, a fim de proporcionar a Inclusão Social, não somente de pessoas com 
necessidades educativas especiais, mas de todos aqueles que são estigmatizados. 
Acessibilidade é a busca para melhorar a qualidade de vida das pessoas com 
deficiências, possibilitando as condições de acesso a todos os lugares, seja físico 
ou virtual. Nesse sentido, os programas de inclusão digital buscam aprimorar e 
ampliar o acesso às tecnologias aos deficientes. 

2.3 As demais disciplinas do currículo educacional com o uso de recursos 
tecnológicos

O uso da tecnologia como ferramenta de ensino traz diversas possibilida-
des para os professores e para a educação de forma geral, facilitando o aprendi-
zado e aumentando o interesse por parte dos alunos. Quando falamos de ino-
vações no ensino, focamos na convergência entre conteúdo e novos meios de 
interação tecnológicos.

2.3.1 E-book 
A maior vantagem do e-book é a sua praticidade: ele não pesa nada, en-

tão você pode andar com a sua biblioteca inteira na bolsa sem problemas, e na 
hora da compra, basta um clique e ele já estará disponível para leitura. Só estas 
vantagens já são suficientes para que muitas pessoas adotem os livros digitais.
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2.3.2 Literatura digitalizada
A literatura digital é a exploração das possibilidades formais surgidas com 

o desenvolvimento de tecnologias visuais e sonoras, como o vídeo, o computa-
dor e a edição eletrônica de textos.

2.3.3 Os tipos de livros digitais
Os formatos mais comuns de Ebooks são o PDF, HTML e o ePUB. 

Atualmente, existem outros formatos de livros digitais, tais como book app e                 
e-picturebook, que são incorporados pela literatura infantil em sua reconfigura-
ção para o digital, ou LID (Literatura Infantil Digital).

2.4 Educação: teoria e prática em um contexto de desafios e reflexões

Um dos grandes desafios da educação na atualidade é transformar-se, é 
abrir-se às mudanças que as novas tecnologias evidenciam como transforma-
doras nos contextos educacionais, é tornar-se “atraente” às crianças, jovens e 
adultos, é fazer com que estes tornem-se sujeitos ativos na construção do co-
nhecimento. A priorização dessas competências é exigida pelo novo Currículo 
Nacional Comum (BNCC), que começou em 2020.

Neste contexto de desafios e reflexões, é primordial o desenvolvimento 
das habilidades socioemocionais do aluno. É importante que as escolas e univer-
sidades invistam no desenvolvimento das habilidades socioemocionais do alu-
no, o que também afeta a qualidade do ensino. Para tanto, as escolas e universi-
dades devem assegurar um ambiente que promova: a criatividade; proatividade; 
colaboração; pensamento crítico; comunicação; persistência. As tecnologias são 
fatores colaborativos na ampliação das novas formas de ensinar, para o aluno 
sentir-se atraído para as novas formas de aprender. Estes são pontos que ajudam 
o aluno a se conhecer, se relacionar bem e aprender a enfrentar os desafios da 
vida pessoal e educacional, com perseverança, segurança e criatividade. 

No dia a dia isso pode ser feito em grupos de discussão, em atividades de 
lazer e esportes, e até mesmo por meio do uso de ferramentas tecnológicas no 
aprendizado. Quando essas habilidades são bem trabalhadas e desenvolvidas, o 
aluno passar pelas fases do Ensino Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio 
e Educação superior, com a capacidade plena de torna-se um adulto mais prepa-
rado para enfrentar as dificuldades da vida em sociedade. 

2.5 As habilidades propostas para a educação no século XXI

As habilidades exigidas para  século 21 estão a flexibilidade, criatividade 
e a capacidade de trabalhar em equipe. Também podemos citar a capacidade de 
se conectar e interagir com os outros, ou seja, empatia, além da comunicação, 



EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INCLUSÃO: 
TEOrIA E práTICA Em Um CONTExTO DE DESAfIOS E rEfLExõES - VOLUmE 1

89

pensamento crítico e liderança.

2.5.1 Habilidades de vida e carreira 
Busca desenvolver a flexibilidade, adaptação, iniciativa, auto direcio-

namento, interação social, interação inter-cultural, produtividade, liderança e 
responsabilidade.

2.5.2 Habilidades de aprendizagem e inovação 
Procura desenvolver pensamento crítico, resolução de problemas, enten-

dimento das questões pertinentes a atualidade, comunicação, colaboração, cria-
tividade e inovação.

2.5.3 Habilidades de informação, mídia e tecnologia 
Visa desenvolver acesso à informação, o uso e gestão de informação, mí-

dia analítica, robótica, criação de produtos de mídia e tecnologias aplicadas à 
inovação. 

Para Simone Helen Drumond Ischkanian, “nenhuma dessas habilidades 
é apenas sobre conteúdo acadêmico ou intelectual, mas sobre a interseção do 
desenvolvimento de habilidades socioemocionais, internas e interpessoais”. 

Em resumo, as habilidades do século 21 consistem em conhecimentos 
tecnológicos e práticas que incluem a capacidade de atingir objetivos, trabalhar 
com outras pessoas e administrar as próprias emoções.

3. Considerações finais 

O papel do professor é motivar, inspirar e refletir sobre determinado con-
teúdo e fazê-lo de forma prática, usando métodos inovadores que levem a me-
lhores resultados de aprendizagem do aluno. 

O futuro oferece muitas oportunidades para os professores continuarem 
sua formação continuada com ênfase nas tecnologias que abrangem o mundo 
da inovação educacional, nas formas de ensinar e aprender. Vivemos em uma 
época em que aprender é essencial. 

O advento é tão grande, que a tecnologia exige que um professor esteja 
pronto para inovar no seu planejamento e ensinar. 

A tecnologia reduz o tempo que os professores gastam corrigindo testes 
e tarefas. Portanto, esse tempo pode ser usado para preparar as aulas. As redes 
sociais fazem parte do dia a dia dos alunos, por isso utilize esta ferramenta para 
melhorar a comunicação entre eles, em sala de aula. Use o Facebook, Twitter, 
WhatsApp e outros aplicativos para atualizar a maneira de como você ensina. 
Pedir aos alunos que escrevam no blog é uma ótima maneira de praticar a escri-
ta. Deixe um aluno se encarregar de atualizar a página todos os dias para que ele 
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também aprenda a se dedicar ao aprendizado. 
A participação dos alunos, via Internet, comentando e votando, contri-

buem para a integração das pessoas com deficiência intelectual.
A educação do futuro prepara os alunos para a vida. As salas de aula 

têm atribuições diferentes das de hoje porque são projetadas para a prática. O 
principal objetivo da educação é fazer com que os alunos desenvolvam um pen-
samento crítico e orientado para a realidade. 

A tecnologia é cada vez mais útil no aprendizado do aluno, e é trabalho do 
professor gerenciar essa mudança de forma eficaz. Para isso, deve estar em con-
tínuo aprendizado para orientar os alunos da melhor forma possível e garantir 
uma educação de qualidade para as gerações futuras. Quando temos curiosidade 
de aprender algo, isso nos motiva a aprender, nos motiva a saber mais, saber o 
que ainda não sabemos, nós adultos somos assim e nas crianças essa curiosidade 
é ainda mais intensa. E com essa curiosidade, devemos trabalhar com o desejo, 
na sala de aula, de aprender com ênfase nas tecnologias inovadoras. 

A curiosidade ativa o cérebro para esperar receber informações, o que 
torna o aprendizado através das tecnologias mais gratificante. Vemos exemplos 
em nosso dia a dia, crianças que gostam de dinossauros costumam ler sobre eles 
e sabem um pouco de tudo, seu aprendizado não é baseado em aprendizado me-
cânico, eles se interessaram pelo assunto que despertou curiosidade e em saber 
mais sobre o assunto. A curiosidade é um ciclo de aprendizagem transformado-
ra. As tecnologias vieram para transformar o mundo da educação e promover 
possibilidades inovadoras para todos. 
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possa estabelecer o tratamento justo e igualitário entre as pessoas. Referidos direi-
tos tutelam a integridade e a dignidade da pessoa humana, desse modo, compreen-
dem a essencialidade do ser, conformando uma noção de mínimo existencial.

O começo da Personalidade Natural - dispõe o art. 2º do Código Civil: 
A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe 
a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. O atual Código refere-se à 
personalidade civil da “pessoa” nessa disposição. Em razão dos novos horizon-
tes da ciência genética, procura-se proteger também o embrião, segundo projeto 
que pretende já alterar essa dicção da vigente lei. A questão é polêmica, ain-
da porque o embrião não se apresenta como uma forma de vida sempre viável 
(VENOSA, 2013). 

Ana Paula Mesquita ratifica que a “ciência ainda deve dar passos no sen-
tido de fornecer ao jurista a exata concepção da dimensão do embrião como 
titular de alguns direitos”. A questão do início da personalidade tem relevância 
porque, com a personalidade, o homem se torna sujeito de direitos.

2. Desenvolvimento

Vinicius Guiraldelli Barbosa evidencia que os “direitos da personalidade 
referem-se aos valores físicos, psicológicos e morais de uma pessoa, o valor da 
pessoa e de sua espécie”, este artigo analisou o direito à imagem, à privacidade 
e o ao princípio da dignidade da pessoa humana e a tutela geral da personalidade.

2.1 O que é personalidade? 

Personalidade é o conjunto das características marcantes de uma pessoa, 
é a força ativa que ajuda a determinar o relacionamento das pessoas baseada em 
seu padrão de individualidade pessoal e social, referente ao pensar, sentir e agir. 
A personalidade é um termo abstrato utilizado para descrever e dar uma expli-
cação teórica do conjunto de peculiaridades de um indivíduo que o caracterizam 
e diferenciam dos outros. 

Maria Isabel Silva de Morais enfatiza que “as perspectivas que envolvem 
a personalidade têm várias facetas que são considerados como parte integrante 
dela e que influenciam as atitudes de cada pessoa”. A forma física pode influen-
ciar na autoestima, de maneira positiva ou negativa, alterando o comportamen-
to e a percepção que a pessoa tem de si. O temperamento é responsável pelo 
comportamento afetivo, à excitação e atenção.

É valido ressaltar que a personalidade também é influenciada pela inteli-
gência e criatividade onde, através dela, consegue-se encontrar soluções diferen-
tes para as coisas, havendo a abertura diante de novas experiências, apresentando 
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uma competência social, demonstra capacidade de defender ou impor os seus 
interesses e a capacidade de construir relacionamentos.

Determinar o que é personalidade constitui uma tarefa complexa. 
Primeiramente, vamos conferir as definições do dicionário. Nele temos que per-
sonalidade é:

Qualidade essencial e exclusiva de uma 
pessoa; aquilo que a distingue de todas as 
outras; caráter, identidade e originalidade.

Tudo aquilo que determina a 
individualidade de uma pessoa moral, 

segundo a percepção alheia.

Qualidade ou condição de uma pessoa.

Fonte: Elaborado pelos autores 2023.

Definir a personalidade é a tentativa de definir os direitos decorrentes 
dessa perspectiva. Segundo o sentido jurídico, personalidade é ligada à ideia de 
pessoa, do latim (persona), por isso, Sílvio de Salvo Venosa que menciona: 

A personalidade não é exatamente um direito; é um conceito básico sobre 
o qual se apoiam os direitos e constituem o mínimo necessário da substân-
cia da própria personalidade. (VENOSA, 2006)

Andreia Teixeira destaca que “a personalidade é ligada à postura de valo-
res, à tendência de julgar determinados objetivos, como a liberdade, ou disposi-
ções de ação como a honestidade, como desejável ou não”. As pessoas que têm 
uma postura curiosa valorizam as novidades, já as ansiosas valorizam a seguran-
ça. A personalidade pode ser classificada pelas atitudes, pela autoestima, como 
o juízo que a pessoa faz de si mesma, o bem-estar, que representa também um 
traço da personalidade, e que tem a ver com a parte subjetiva da saúde mental.

2.2 A pessoa natural segundo Sílvio de Salvo Venosa

Dilani da Cruz MC Comb ratifica que “exclusivamente o ser humano pode 
ser titular das relações jurídicas”. No estágio atual do Direito, entendemos por 
pessoa o ser ao qual se atribuem direitos e obrigações. A personalidade jurídica é 
projeção da personalidade íntima, psíquica de cada um; é projeção social da per-
sonalidade psíquica, com consequências jurídicas. Dizia o Código Civil de 1916: 
‘’Art. 2º Todo homem é capaz de direitos e obrigações na ordem civil.” O Código 
Civil de 2002, no seu art. 1º, em arroubo a favor das mulheres, substituiu o termo 
homem por pessoa. A modificação é apenas de forma e não altera o fundo. 

Nada impede, porém, que se continue a referir a Homem com o sentido 
de Humanidade, sem que se excluam, evidentemente, as pessoas do sexo femini-
no. A personalidade, no campo jurídico, é a própria capacidade jurídica, a possi-
bilidade de figurar nos pólos da relação jurídica. Como temos no ser humano o 
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sujeito da relação jurídica, dizemos que toda pessoa é dotada de personalidade. 
O Direito também atribui personalidade a entes formados por conjunto 

de pessoas ou patrimônio, as pessoas jurídicas ou morais. Prendemo-nos aqui à 
ideia de personalidade da pessoa natural, denominada ainda por alguns como 
pessoa física, cuja compreensão e utilização é de uso vulgar.  

Os animais e os seres inanimados não podem ser sujeitos de direito. Serão, 
quando muito, objetos de direito. As normas que almejam proteger a flora e a 
fauna, o fazem tendo em mira a atividade do homem. Os animais são levados 
em consideração tão só para sua finalidade social, no sentido protetivo. 

No curso da História, nem sempre toda pessoa foi sujeito de direitos. Os 
escravos, considerados coisa, estavam fora do alcance da personalidade. Quando 
o Código de 1916 dispunha, no art. 2°, que o homem era capaz de direitos e 
obrigações, entrosava o conceito de capacidade com o de personalidade. 

A capacidade é a medida da personalidade. Todo ser humano é pessoa na 
acepção jurídica. A capacidade jurídica, aquela delineada no art. 1 º do vigente 
diploma, todos a possuem. Trata-se da denominada capacidade de direito. 

Ana Luzia Amaro dos Santos que “todo ser humano é sujeito de direitos, 
tendo capacidade agir pessoalmente ou por meio de outra pessoa que o repre-
sente”. Nem todos os homens, porém, são detentores da capacidade de fato. 
Essa assim, chamada capacidade de fato ou de exercício é a aptidão para que, 
pessoalmente, o indivíduo possa adquirir direitos e contrair obrigações. Sob esse 
aspecto entram em conta diversos fatores referentes à idade e ao estado de saúde 
da pessoa. Assim, ao conjunto de poderes conferidos ao ser humano, para figu-
rar nas relações jurídicas, dá-se o nome de personalidade. 

A capacidade é elemento desse conceito; ela confere o limite da personali-
dade. Se a capacidade é plena, o indivíduo conjuga tanto a capacidade de direito 
como a capacidade de fato; se é limitada, o indivíduo tem capacidade de direito, 
como todo ser humano, mas sua capacidade de exercício está mitigada; nesse 
caso, a lei lhe restringe alguns ou todos os atos da vida civil. Quem não é plena-
mente capaz necessita de outra pessoa, isto é, de outra vontade que substitua ou 
complete sua própria vontade no campo jurídico. 

A pessoa, maior de 18 anos, no sistema atual, com plena higidez mental, 
possui capacidade de direito e de fato. É importante fixar aqui que a noção de 
direito subjetivo afeta mais a disciplina de Introdução ao Estudo do Direito. O 
direito dito objetivo é a norma; a lei que vigora em determinado Estado; tem por 
escopo regular a sociedade em busca do ordenamento das relações jurídicas e da 
paz social. Quando o indivíduo se toma titular de um direito, ganha a (facultas 
agendi), isto é, o ser humano é guindado à posição de sujeito de direito. Daí fala-
-se em direito subjetivo. Esse direito subjetivo é estampado nas relações jurídicas 
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de que todos somos titulares no curso de nossa vida. 
Na simples compra de um jornal, junto ao jornaleiro, por exemplo, estamos 

exercendo nossa titularidade na relação jurídica: há um relacionamento entre nós, 
o comprador e o jornaleiro, o vendedor, cada um ocupando posição na relação 
jurídica que se denomina, no caso, contrato de compra e venda. Tecemos maio-
res considerações sobre direito objetivo e subjetivo em nossa obra Introdução ao 
estudo do direito: primeiras linhas. Das relações jurídicas mais simples às mais 
complexas de nossa vida estamos sempre na posição de titulares de direitos e obri-
gações, na posição de sujeitos de direito. Em toda relação jurídica há um vínculo 
psicológico que une duas ou mais pessoas. No campo das obrigações, como exem-
plificamos com o contrato de compra e venda, há a posição do vendedor que tem 
o dever de nos entregar a coisa comprada e o direito de receber o preço. 

O comprador, por seu turno, tem o dever de pagar o preço para ter o direi-
to de receber a coisa. Há um liame psicológico que une as pessoas nas relações 
jurídicas. Assim será em todos os campos do Direito.

2.3 Os direitos da personalidade

Gabriel Nascimento de Carvalho destaca que os “direitos da personalidade 
são direitos civis que resguardam a individualidade de cada indivíduo (pessoa)”. 

A doutrina classifica os direitos da personalidade em três grupos: 

1. Direitos à integridade física: 
corpo, cadáver, alimentos, doação de 
órgãos, condenação a tortura, saúde e 

abandono de incapaz.

2. Direitos à integridade moral: 
honra, intimidade, privacidade, 

propriedade intelectual (direitos de 
invenção, direitos de autor), entre outros. 

3. Direitos à integridade psíquica: privacidade, sigilo, sociabilidade e liberdade.

Fonte: Elaborado pelos autores 2023.

Em geral, quando falamos de direitos da personalidade, tratamos do direito 
de imagem, à vida, ao nome e à privacidade. Porém, esses direitos não se resumem 
a isso, pois não se trata de um rol taxativo e exaustivo, relacionam-se com o direito 
natural e constituem o mínimo necessário do que há na própria personalidade. 

Os direitos da personalidade são genericamente expressos em nossa 
Constituição Federal no artigo 5º. O tema é abordado de forma mais específica, 
mas não exaustiva, no Código Civil brasileiro, nos artigos 11º ao 20º. Dentre os 
tópicos abordados no código civil, temos a proteção à integridade do corpo da 
pessoa, da imagem, da inviolabilidade da vida privada, a proibição da divulga-
ção de escritos, da transmissão da palavra ou a publicação, exposição e utiliza-
ção da imagem da pessoa.
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Dessa feita, aquele que ofende outrem em sua esfera moral, está agredin-
do a personalidade do indivíduo, que pode acarretar um dano extrapatrimonial, 
mas também, indiretamente uma lesão patrimonial. 

E diz o art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal: 
V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 

indenização por dano material, moral ou à imagem; 
[...] 
X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral de-
corrente de sua violação.

2.3.1 A honra
Tem repercussões até na esfera penal, que classifica crimes contra honra: 

calúnia, injúria e difamação. Contudo, na prática, em grande maioria, busca-se 
sanar o prejuízo na esfera cível, por meio das reparações civis.

2.3.2 O nome
De uma pessoa tem um caráter absoluto, é de extrema relevância na vida 

social, por ser parte intrínseca da personalidade. Um exemplo disso é a ação de 
investigação de paternidade e a consequente anotação do nome do genitor no 
registro civil, dando origem à sua história.

 Em regra, o nome é imutável, mas há permissão de alteração em deter-
minados casos, como: 

Alteração do prenome, caso esse exponha a pessoa a uma situação vexatória, podendo 
usar nome social.

Decisão judicial que reconheça o motivo justificável para a alteração do nome.

Substituição do prenome por apelido notório (patente), tal qual a Xuxa (nome 
artístico) que passou a se chamar Maria da Graça Xuxa Meneghel.

Substituição do prenome de testemunha de crime.

Adição ao nome do sobrenome do cônjuge, mudanças de sexo e adoção.

Fonte: Elaborado pelos autores 2023.

2.3.3 A intimidade
O direito à intimidade é inviolável e protege de intromissões indevidas, 

tanto no lar, na família, correspondência, finanças. Atualmente, a tutela da inti-
midade se torna mais preocupante com tanta tecnologia e monitoramento cons-
tantes sob a alegação de interesse público.
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2.3.4 O corpo
Temos também o direito ao próprio corpo determinando que ninguém 

pode ser obrigado a ter o corpo invadido contra a sua vontade, ainda que seja por 
procedimento médico. Nessa mesma proteção há a questão da doação de órgãos 
ou até mesmo da possibilidade de dispor do próprio corpo no todo ou em parte 
com fins científicos. Temos também o direito à cirurgia de mudança de sexo. Ela 
ocorre se a pessoa não se reconhece pertencente àquele gênero que está posta. Isso 
pode, inclusive, cessar o constrangimento que pessoas transexuais sofrem.

2.4 Da tutela para defender os interesses relacionados à personalidade

Em nosso ordenamento jurídico existem uma série de mecanismos para 
que cessem a lesão ou a ameaça ao direito, ocorrendo de duas formas:

Preventiva: feita por ação ordinária com 
multa cominatória, por exemplo, ação de 
fazer ou não fazer, a fim de evitar que a 
ameaça ao direito se concretize.

Repressiva: quando a lesão já tiver ocorrido, 
requerendo uma indenização por danos 
materiais e/ou morais. 

Fonte: Elaborado pelos autores 2023.

Simone Helen Drumond Ischkanian realça que “há um sistema penal em 
torno desses direitos que a exigência de separação mínima quando há prenúncio 
à integridade física ou crimes contra a honra”. A proteção aos direitos da perso-
nalidade também é aplicada às pessoas jurídicas, por força do Código Civil: art. 
52 – Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da 
personalidade, podendo, inclusive, pleitear indenizações por danos.

2.5 As características dos direitos da personalidade

Tais direitos resguardam a dignidade humana durante toda a sua vida, 
são valores, algo que não se pode abrir mão. Por isso, as características do direito 
da personalidade são: 

Inatos ou originários: são adquiridos ao nascer, independente da vontade.

Vitalícios: perduram a vida toda e alguns se refletem mesmo após a morte. 

Imprescritíveis: perduram enquanto durar a vida e, em alguns casos, são protegidos após 
o falecimento.
Inalienáveis: são relativamente indisponíveis, porque não possuem valor econômico 
imediato, exceto se houver violação desse direito, quando nascerá uma indenização como 
forma de compensação do direito violado. 

Absolutos: podem ser opostos (erga omnes).

Fonte: Elaborado pelos autores 2023.
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2.5.1 Nesse contexto, o Código Civil em seu art. 11 apresenta que estes são direitos

Intransmissíveis: não se transmite a outra pessoa, cabendo apenas àquela. 

Irrenunciáveis: continuam com o indivíduo.

Fonte: Elaborado pelos autores 2023.

2.6 A legitimidade dos direitos da personalidade

Os direitos da personalidade são inerentes à própria pessoa ou persona-
líssimos. Em princípio, cabe à própria pessoa ingressar com as medidas para 
assegurar o seu direito. Contudo, caso haja uma lesão pós morte, os legitimados 
a tomarem as medidas são o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha 
reta, ou colateral até o quarto grau. Como exemplo, citamos os casos em que a 
família quer proteger a divulgação de escritos, exposição de alguma imagem do 
falecido ou a exposição que atinja a um dos direitos do falecido. 

2.7 Questões sobre direitos da personalidade

2.7.1 Quais são os direitos da personalidade? 
São direitos da personalidade o direito à vida, à imagem, ao nome e à privaci-

dade. Além disso, são essenciais o direito à dignidade e integridade, protegendo tudo 
o que lhe é próprio, honra, vida, liberdade, privacidade, intimidade, entre outros.

2.7.2 Quais são os direitos da personalidade previstos no Código Civil? 
Dentre os tópicos abordados no código civil, estão os direitos da persona-

lidade: a proteção à integridade do corpo da pessoa, da imagem, da inviolabili-
dade da vida privada, à proibição da divulgação de escritos, da transmissão da 
palavra ou a publicação, exposição e utilização da imagem da pessoa.

2.7.3 Como é a proteção dos direitos da personalidade? 
Em nosso ordenamento jurídico existem uma série de mecanismos para 

proteger os direitos da personalidade e eles ocorrem de duas formas: a forma 
preventiva, que é feita por ação ordinária com multa cominatória. E, também 
ocorre de forma repressiva, quando a lesão já tiver ocorrido, requerendo uma 
indenização por danos materiais e/ou morais. 

2.7.4 Como são classificados os direitos da personalidade? 
A doutrina determina que os direitos da personalidade são classificados 

em três grupos: direitos à integridade física, direitos à integridade psíquica e 
direitos à integridade moral. 
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2.8 Fundamentos legais das características dos Direitos da Personalidade

O próprio artigo 11 do Código Civil traz os caracteres inerentes à per-
sonalidade, ao prever: “Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da 
personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício 
sofrer limitação voluntária”. Têm-se, diante da leitura do artigo retro, três ca-
racterísticas: intransmissibilidade, irrenunciabilidade e indisponibilidade. Esta 
última, embora não escrita explicitamente no texto, pode-se retirá-la do final do 
artigo, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. 

O novo Código Civil brasileiro refere à intransmissibilidade, à irrenunciabi-
lidade e à impossibilidade de limitação voluntária, que pode ser entendida como 
indisponibilidade, pois a limitação apenas pode ocorrer por ato de disposição.

São intransmissíveis, ou seja, intransferíveis, pois pertencem à pessoa. Por 
exemplo, não há como transmitir ao outro o nome, a dignidade, a imagem etc. 
Também são direitos irrenunciáveis, mesmo que não sejam exercidos, jamais 
poderão ser renunciados. São indisponíveis, isto é, a pessoa não pode dispor dos 
direitos inerentes à sua personalidade. 

Embora o Código Civil se refira somente a estas três características, po-
dem-se citar outras, referentes aos direitos da personalidade: a) inatos ou ori-
ginários, uma vez que são adquiridos assim que a pessoa nasce, independente-
mente de sua vontade; b) vitalícios, perenes ou perpétuos, tendo em vista que 
duram por toda a vida; c) absolutos, “no sentido de que podem ser opostos 
(erga omnes). Além disso, os direitos da personalidade são (imprescritíveis), isto 
é, não se perdem pelo decurso do prazo, não prescrevem, pois, como direitos 
personalíssimos que são, sempre serão exercíveis e exercidos. Ainda, são tam-
bém inalienáveis, pois são intransferíveis e inegociáveis, seja a título gratuito ou 
oneroso, posto que não são de conteúdo econômico-patrimonial. Sílvio de Salvo 
Venosa complementa:

Diz-se que os direitos da personalidade são extrapatrimoniais porque 
inadmitem avaliação pecuniária, estando fora do patrimônio econômico. 
As indenizações que ataques a eles podem motivar, de índole moral, são 
substitutivos de um desconforto, mas não se equiparam à remuneração ou 
contraprestação. Apenas no sentido metafórico e poético podemos afirmar 
que esses direitos pertencem ao patrimônio moral de uma pessoa.

Realmente, não podem ser objeto de transação, nem se transmitem a qual-
quer título aos sucessores do seu detentor, que também a eles não pode renun-
ciar, nem estabelecer limites voluntários. Se houver limitações, somente por lei 
poderão ser fixados. Assim, nem mesmo o titular está autorizado a estabelecer 
autolimitação a seu exercício. 

Enfim, os direitos da personalidade protegem a dignidade da pessoa 
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humana, não podendo o indivíduo, de forma voluntária, transmitir, renunciar, 
dispor ou alienar tais direitos, “com exceção dos casos previstos em lei”, confor-
me prevê a primeira parte do artigo 11, do Código Civil.

3. Considerações finais 

Os direitos da personalidade se referem aos direitos inerentes à pessoa. 
É tudo aquilo que lhe é essencial. A dignidade humana é valor supremo e fun-
damento do Estado Democrático de Direito, refere-se às condições mínimas de 
existência da pessoa humana, sejam materiais ou não.

O princípio da dignidade da pessoa humana é um conceito filosófico e 
abstrato que determina o valor inerente da moralidade, espiritualidade e honra 
de todo o ser humano, independente da sua condição perante a circunstância 
dada. É um princípio fortemente influenciado pelo pensamento iluminista dos 
séculos XVII e XVIII.

Todos os direitos pessoais estão sujeitos às seguintes características: ina-
tos ou originais, vitalícios, absolutos   e inalienáveis. No entanto, não há direito 
completamente limitado. Em princípio, os direitos da personalidade não podem 
ser limitados voluntariamente, mas há exceções na lei, seja sobre o direito à ima-
gem, ao corpo ou à privacidade, que permite o acesso relativo em certos casos, 
de acordo com a lei. 

É claro que devem ser respeitados os interesses e fins sociais do orde-
namento jurídico, como princípio geral de cautela da dignidade humana e do 
respeito ético pela pessoa, como atributo da cláusula geral, destacando que os 
casos devem merecer especial tratamento.
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