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Introdução: As tecnologias convergentes à Internet ampliam, a cada dia, as
possibilidades de interagir, comunicar, acessar variados tipos de informações,
modificando as maneiras de agir, pensar e aprender dos sujeitos conectados.  No que
diz respeito à leitura e escrita em rede é preciso considerar que essas tecnologias de
leitura na tela suscitam processos cognitivos diferentes dos que são suscitados na
leitura da página. Em se tratando de Pessoas com Necessidades Educativas Especiais,
as discussões sobre a leitura e escrita na tela tomam dimensões ainda maiores. Muito
tem sido abordado sobre o uso das tecnologias para favorecer a inclusão digital.
Objetivo: A presente pesquisa teve como objetivo geral avaliar a comunicação,
interação, leitura, releitura, escrita e reescrita após a aplicação de uma sequência
didática midiatizada denominada A Bela Adormecida na Educação Especial, para um
grupo de alunos com necessidades educativas especiais da Associação de Pais e
Amigos do Excepcionais - APAE-deIpatinga. Metodologia:  Trata-se de uma pesquisa
ex-post-facto, pois os dados já foram coletados e as variáveis manipuladas. Os
participantes utilizaram os recursos da informática para produzirem desenhos e textos
de releitura do clássico A Bela Adormecida, com a intervenção de professores e
graduandos pesquisadores dos cursos de Pedagogia e Psicologia. As produções foram
analisadas à luz dos referenciais teóricos que tratam do desenvolvimento humano e da
aprendizagem, da educação especial e das tecnologias na educação entre outros. 
Resultados: Os resultados revelaram que o ambiente informatizado de aprendizagem,
sustentado na teoria sociointeracionista, favoreceu o desenvolvimento de habilidades
de comunicação, interação, leitura, releitura, escrita e reescrita de alunos com
necessidades educativas especiais. A pesquisa apresentou contribuições significativas
para os alunos e provocou novos olhares na comunidade educativa da Instituição para
o uso de tecnologias.  Conclusão: Pode-se concluir que o desenvolvimento dessa
atividade favoreceu alterações nas nos aspectos sociais, psíquicos, culturais, cognitivos
e linguístico dos alunos.  Os textos produzidos e  narrados revelaram, ainda, que  é
preciso acreditar na possibilidade de desenvolvimento da leitura e da escrita para que
esse processo possa ocorrer.
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