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Introdução: As tecnologias digitais de informação e comunicação, presentes nos
espaços escolares, ampliam, a partir de seus variados recursos, as possibilidades de
interação entre os sujeitos da aprendizagem. No que diz respeito à educação de pessoas
com deficiência, as tecnologias digitais de informação e comunicação podem
potencializar a efetiva inclusão no ambiente escolar, uma vez que além de permitir o
acesso à informações, a comunicação e a interação entre os sujeitos da aprendizagem,
respeitando o tempo e as necessidades educativas especiais de cada aluno, podem,
também, permitir aos educadores conhecer as potencialidades dos educandos para,
assim, proporem atividades.  Objetivo: Apresentar os resultados de uma pesquisa sobre
o uso de tecnologias digitais de informação e comunicação na educação de alunos com
deficiência, fomentada pela FAPEMIG, desenvolvida durante o ano de 2016. A
referida pesquisa articulou-se com um projeto de extensão desenvolvido com
professores da rede pública estadual do Vale Aço. Metodologia: Pesquisa foi do tipo
estudo de caso articulada com um projeto de extensão em 2016. Participaram da
pesquisa, dois coordenadores pedagógicos, três professores e três alunos, sendo um
deles com diagnóstico de Espectro do Autismo Leve e dois com Deficiência
Intelectual. Foram utilizados como instrumentos questionários online e impressos e
formulários de observação. Os alunos realizaram atividades que utilizaram objetos de
aprendizagem disponíveis em rede, software livre para edição de imagens, textos e
resolução de problemas matemáticos, durante os meses de novembro e dezembro,
perfazendo um total de cinco (5) encontros, de uma hora cada um, em cada escola.
Resultados: A pesquisa revelou que o uso de software e recursos de tecnologias da
informação e comunicação, aliados às estratégias pedagógicas especiais e à formação
docente, contribuem para desenvolvimento de habilidades motoras, cognitivas e
socioafetivas dos alunos com deficiências. As atividades realizadas neste estudo, por
meio dos variados recursos tecnológicos disponíveis em rede, motivaram os alunos
para a elaboração de atividades e revelaram potencialidades dos alunos com
deficiência para a produção de textos e resolução de problemas matemáticos.
Os dados revelaram, também, que a articulação da pesquisa com a extensão propiciou
momentos profícuos de diálogo sobre a prática pedagógica educativa inclusiva e
formação continuada de professores de diversos municípios, uma vez que mesmo
trabalhando na mesma rede de educação, eles não se encontravam para trocar
experiências.  A pesquisa evidenciou, ainda, que há carência de formação docente para
uso pedagógico de tecnologias digitais de informação e comunicação na educação de
pessoas com deficiência, nas duas escolas, selecionadas para a pesquisa.  Conclusão: A
pesquisa constituiu-se como possibilidade para discutir sobre o uso das tecnologias na
interação de pessoas com necessidades educativas especiais da rede regular de
educação básica, que por meio delas pode potencializar o desenvolvimento motor,
socioafetivo e cognitivo de alunos com deficiência. 
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