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Resumo  
 
O mundo passa constantemente por mudanças e a escola não poderá ficar de fora, assim como o 
educador precisa estar atento e preparado para diversas situações, abraçando novos meios que 
possam servir como benefício na construção de uma educação significativa. Diante deste contexto, 
este artigo busca, através da pesquisa bibliográfica, mostrar a importância do uso da tecnologia 
lúdico-pedagógica para alunos portadores de Síndrome de Down. Dentre as situações vivenciadas 
pelo docente está a possibilidade de trabalhar com alunos com necessidades educacionais especiais, 
necessitando entender o universo desse alunado e como se dá o processo de ensino com ele.   
 
Palavras-chave: Tecnologia; Educação; Síndrome de Down; Lúdico; Inclusão. 
 
Abstract  
 
The world is constantly changing and the school can not be left out, just as the educator needs to be 
attentive and prepared for various situations, embracing new means that can serve as a benefit in 
building meaningful education. In this context, this article seeks to show, through bibliographic 
research, the importance of the use of educational and play technology for students with Down 
Syndrome. Among the situations experienced by the teacher is the possibility of working with students 
with special educational needs, needing to understand the universe of this student and how the 
teaching process occurs with him. 
 
Keywords: Technology; Education; Down's syndrome; Ludic; Inclusion. 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) tem se 

apresentado como uma grande ferramenta no processo de ensino-aprendizagem do 

cenário educacional atual, sendo necessária a abordagem e conhecimento sobre o 

tema pelos profissionais da área. Partindo desse pressuposto, objetivamos abordar 

como os usos destas TIC podem ajudar no ensino e, em especial, na educação de 

portadores de Síndrome de Down. 

Segundo Gomedi e Amaral (2004), na criança Down, em geral, todo o 

trabalho cerebral se processa mais lentamente, fazendo assim com que o processo 
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de atenção seja menor, acarretando na criança dificuldades como de não conseguir 

se concentrar por muito tempo, gerando fadiga.  

Além disso, deve-se levar em conta que o aluno com Down tem dificuldade de 

desenvolvimento nos campos emocionais, sociais, motor e seu processo de ensino 

ocorre de forma gradativa, sendo necessárias metodologias que os estimulem 

diariamente. 

Devido aos dados apresentados percebeu-se a necessidade de estudos 

sobre essas dificuldades e de conhecer métodos tecnológicos lúdico-pedagógicos 

que possam ser trabalhados pelo profissional da educação na estimulação de tais 

pontos. 

Em relação a essa estimulação, Martinho (2011) discorre que: 

  

[...] a estimulação é muito importante para o desenvolvimento cognitivo, a 
criança começa a aprendizagem logo que nasce a intervenção precoce 
torna-se fundamental para o desenvolvimento da criança e as 
aprendizagens que vai fazer ao longo da vida. A criança relaciona o que 
aprende com os registros que tem na sua memória, ou seja, o professor 
ensina algo novo, a criança com Síndrome de Down aprende de maneira 
espontânea, relaciona o que está a aprender com os registros de memória 
que tem, fomenta o exercício mental da memória (MARTINHO, 2011, p. 37). 

 

Desta forma, com o presente artigo buscamos apresentar algumas 

ferramentas digitais que possam ser utilizadas no ensino a esse público, como a 

mesa digital e os softwares educativos, ressaltando a importância da informática por 

eles e de que forma contribuem no desenvolvimento desse aluno. 

 

2 PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZADO MEDIADO PELAS TIC 

 

Para que se entenda o que é processo de ensino e aprendizagem, é 

necessário compreender o que é ensinar e o que é aprender. O ensinar mais 

comumente remete para, de forma tradicional, transmitir conhecimento, instruir, 

doutrinar e aprender, é levado para expressões do que é inquestionável, 

autoevidente. No entanto, esses significados não trazem uma conexão para o 

desenvolvimento educacional, pois não abrangem os envolvidos no processo. 
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Sobre ensinar e aprender, Kubo e Botome (2014) trazem que a análise 

comportamentalista pode ajudar a compreender o que é esse processo quando 

dizem que: 

 

O primeiro aspecto a considerar é que as expressões “ensinar” e “aprender” 
são dois verbos que se referem, respectivamente, ao que faz um professor 
e ao que acontece com o aluno como decorrência desse fazer do professor. 
A própria noção de comportamento já auxilia a perceber um possível 
caminho para examinar esse processo de interação. Parece caber, antes de 
qualquer outra providência, uma descrição (e não apenas uma definição) do 
que consiste “ensinar”. Um segundo aspecto a ser levado em conta diz 
respeito que o termo “ensinar” é um verbo e se refere a uma categoria de 
comportamentos que caracterizam o que um professor faz. Ensinar, nesse 
sentido, é uma atividade humana e, portanto, passível de análise 
comportamental (KUBO e BOTOME, 2014, p. 04).   

 

Assim o ensinar faz referência ao efeito que o papel do professor tem sobre o 

aluno e o aprender se refere àquilo que o aluno faz do que viu por meio do 

professor, o significado que aquilo traz para sua vida em sociedade.   

Partindo da abordagem anterior, é importante ter em mente que ao longo da 

história da educação ocorreram diversas mudanças no cenário do ensinar e de 

como ensinar. Primeiro passou-se por uma educação mais tradicional, onde o 

professor era o detentor do saber e o aluno só um depósito de conhecimento, onde 

não se leva em conta o sujeito ou o que pudesse trazer de contribuição social. Em 

crítica a essa educação bancária, vários pensadores como Paulo Freire começaram 

a pensar em uma educação mais construtivista onde o foco é a formação de seres 

críticos capazes de pensar e agir em seu meio.  

Sobre isso Kubo e Botomé (2014) citam que as contribuições de Paulo Freire 

foram muito mais que um método de ensino, ou uma técnica de alfabetização; elas 

trouxeram consigo questões sobre o papel do conhecimento no processo de ensinar 

e sobre a realidade de inserção da pessoa como parte a mais importante do 

processo. 

Assim o processo de ensino aprendizagem ocorre de forma a ser uma troca 

entre professor e aluno e necessita ser levado em conta nele a interação com o meio 

na formação do ser. Sobre isso podemos citar algumas teorias da educação que 

servem como norteadores do processo de ensino aprendizagem 
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 Uma primeira teoria é a de Vigotsky que, segundo Lopes (2009), considera e 

privilegia os conhecimentos que os alunos já trazem de casa, bem como estimula a 

aquisição daqueles que os discentes precisam saber. Se enquadrando no 

construtivismo onde a criação dos significados é através da interação. 

Outra teoria é a de Henri Wallon que vem falar que os fatores internos se 

relacionam com os externos trazendo a dimensão afetiva e como ela é importante na 

construção do ser e do conhecimento. Lopes (2009) cita ainda que os estudos de 

Wallon proponham reflexões a respeito da constituição do adolescente fornecendo 

informações aos docentes que atuem nessa faixa marcada pela estruturação da 

personalidade. 

O Behaviorismo também se apresenta como uma teoria desse campo que por 

meio da psicologia comportamentalista mostra que é possível trabalhar 

comportamentos no ser humano, levando este fator como motivador do aluno em 

sala de aula.  

Silva, Santana e Purificação (2016) citam que: 

 

O termo Behaviorismo vem de behavior, que significa comportamento e 
conduta. Os estudos sobre behaviorismo sustentam a teoria de que é 
possível prever e controlar o comportamento humano possibilitando usar os 
reforçadores como o reforço positivo e reforço negativo, para melhorar e 
adequar comportamentos levando os educandos a emitirem respostas 
esperadas pelo professor. Com esse foco a possibilidade de se utilizar estes 
reforçadores, em sala de aula para melhoria sistemática na aprendizagem, 
considerando um grande avanço educacional (SILVA; SANTANA; 
PURIFICAÇÃO, 2016, p. 03). 

 

Perante o que foi exposto até aqui podemos inferir que o ensino tem 

necessitado de ferramentas diversificadas para sair dos métodos tradicionais, uma 

vez que presenciamos diversos avanços tecnológicos, a tecnologia da informação 

na educação possibilita uma mediação na relação entre professor, aluno e a 

aprendizagem. 

Segundo Oliveira e Moura (2015), a Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC) consiste em todos os meios usados para tratar da informação e 

auxiliar na comunicação. Podem ser utilizadas de diversas maneiras e em vários 

ramos de atividades, como no ramo industrial, no comércio em gerenciamentos e 

publicidades e na educação no processo de ensino aprendizagem e Educação à 

Distância. 
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Neste cenário uma nova teoria da aprendizagem se apresenta como um 

instrumento pedagógico inovador: o conectivismo que simula a aprendizagem como 

uma rede de conexões onde, segundo Leal (2009), a construção do conhecimento é 

a combinação de dois elementos: a percepção (o padrão a reconhecer) e o 

perceptor (quem reconhece). 

Nesta visão inferimos que se usadas de forma correta, as TIC assumem 

importante papel no processo de ensino e aprendizagem, trabalhando o 

envolvimento de todos e possibilitando com que o conhecimento tenha continuidade. 

É importante lembrar que se deve procurar trabalhar a integralidade e ajustar essas 

experiências às necessidades individuais de cada aluno. 

No que se refere às particularidades dos alunos é fundamental também estar 

atento aos direitos educacionais de cada um e, em especial, a inclusão escolar, 

onde segundo a Conferência Mundial de 1994 da Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) os indivíduos com deficiência devem 

fazer parte das escolas as quais devem modificar seu funcionamento para incluir 

todos os alunos. 

Em relação a esta conferência, Stainback (1999) fala que a partir dela o termo 

Necessidades Educacionais Especiais é incluído na linguagem escolar, abrangendo  

a inclusão para todos independente de seu talento, deficiência, origem 

socioeconômica e cultural. Educando-se para todos, as pessoas com necessidades 

especiais têm a oportunidade de se preparar para a vida social, os professores 

melhoram suas habilidades e a sociedade se conscientiza do valor social da 

igualdade. Trazendo para o universo das TIC infere-se que elas podem ser 

especialmente efetivas para atender algumas das dificuldades de aprendizagem 

associadas à inclusão social e à igualdade de oportunidades educativas, permitindo 

a esse público a integração nessa sociedade digital.  

Portanto, o professor precisa acompanhar esse ritmo do desenvolvimento, 

buscando se capacitar, para que suas práticas sejam contextualizadas, coerentes e 

significativas, mostrando que as tecnologias vieram para um apoio no processo de 

ensino aprendizagem e não para distanciar o aluno das práticas no ambiente 

escolar. 
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 3 AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS PORTADORES DE 

SÍNDROME DE DOWN 

 

3.1 Aspectos Gerais sobre a Síndrome 

 

A Síndrome de Down é uma desordem genética ou trissomia do cromossomo 

21; esta é uma das primeiras anomalias definidas. John Langdon Down notou 

semelhanças entre certas crianças com atraso mental, e utilizou o termo 

“mongolismo” para descrever essa aparência. Dr. John os considerava seres 

inferiores. 

O número de cromossomos presentes nas células de uma pessoa é 46 (23 do 

pai e 23 da mãe) somando em pares 23. O geneticista, Jérôme Lejeune, verificou 

que ao invés de receber 46, as células recebem 47 cromossomos e este se ligava a 

mais ao cromossomo 21. Deste modo existiu o termo trissomia 21. Como forma de 

homenagear Dr. Down, o Dr. Jérôme batizou a anomalia de síndrome de Down. 

Para confirmação da síndrome, é necessária a realização de alguns exames, como 

estudo genético denominado cariótipo. Tal exame é realizado por meio de coleta de 

líquido amniótico, sangue do cordão umbilical e exames de imagens.   

Segundo o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2012), nasce uma criança com 

síndrome de Down a cada 600 a 800 nascidos. As expectativas de vida mudaram 

consideravelmente desde a partir da metade do século XX, desde então existe um 

grande avanço na expectativa de vida.  

Sobre a causa, Déa e Duarte (2009) referem que ainda não foi comprovada. 

Porém existem várias hipóteses como alterações hormonais da mãe, uso de drogas, 

como álcool, fumo, entre outros, uso prolongado de contraceptivos. Entretanto, a 

idade materna avançada é umas das principais hipóteses da causa da síndrome. 

A visão da sociedade tem mudado em relação à capacidade desses 

indivíduos, com a maior aceitação dos pais, as oportunidades conquistadas podendo 

levar uma vida social e profissional como qualquer pessoa. Sobre isso, Santos, 

Menezes e Rosa (2016) mencionam o que se trata a Síndrome de Down: 

 

Trata-se de uma alteração genética e que os portadores da Síndrome, 
embora apresentem algumas dificuldades, podem ter uma vida normal e 
realizar atividades diárias da mesma forma que qualquer outra pessoa.  
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Mesmo apresentando algumas ou todas as características ligadas ao 
distúrbio. Entre elas estão: - O comprometimento intelectual; - Dificuldades 
motoras e na articulação da fala; - Rosto arredondado; - Mãos e orelhas 
pequenas, - Olhos semelhantes aos de orientais; - São mais suscetíveis a 
determinadas doenças (SANTOS, MENEZES e ROSA, 2016, p. 04). 

 

Em vista que não existe cura para síndrome de Down, os tratamentos são 

paliativos e continuados. Tratando a cada pessoa pelas suas principais 

necessidades e dificuldades, mas nada impede de que pessoas com a síndrome 

estudem, trabalhem e levem uma vida cheia de cuidado e muito amor. 

 

3.2 Dificuldades na Aprendizagem 

   

Para auxiliar no entendimento das dificuldades apresentadas pelos portadores 

da síndrome de Down na tangente da educação, faz-se necessário entender o 

universo desse aluno e as limitações acometidas pela síndrome em seu organismo 

que vem desde a parte cognitiva, apresentando dificuldades em resolver problemas, 

associar e programar sequência e vai até concluir a tarefa. 

Sobre isto, Bassani (2012) fala que estudos comprovam que as dificuldades 

na aprendizagem são um tipo de transtorno ou desordem, do qual a criança tem 

dificuldade em aprender, desempenhar funções, compreender e concluir tarefas.  

Além disso, os problemas que mais afetam o ensino dizem respeito à 

deficiência auditiva, visual, na fala, leitura, escrita, habilidades motoras e o raciocínio 

lógico matemático, devido a não capacidade de focalizar a atenção. 

 A imagem tida pela sociedade dos portadores de síndrome de Down 

por muito tempo os privou de algumas experiências fundamentais rotulando-os de 

incapazes. No entanto, segundo o Ministério da Educação e Cultura (MEC), a 

sequência do desenvolvimento da criança com síndrome de Down é bastante 

semelhante às das crianças sem a síndrome, embora em um ritmo bem mais lento.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), 1994, falam ainda que: 

 

[...] por ter sido rotulada como deficiente mental severa, a pessoa com 
síndrome de Down, acabou sendo privada de algumas oportunidades de 
desenvolvimento. A classificação de deficiência mental nos grupos 
profundos (severos), treináveis e educáveis é bastante questionada hoje em 
dia. Estes diagnósticos, determinados a partir de testes de quociente da 
inteligência (QI), nem sempre condizem com a real capacidade intelectual 
do indivíduo, uma vez que os testes aplicados foram inicialmente propostos 
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para povos de outros países, com culturas diferentes da nossa 
(BRASIL/MEC, 1994). 

 

Para se trabalhar as necessidades pedagógicas educacionais para os 

portadores da síndrome de Down é preciso então exercitar as dificuldades na 

aprendizagem escolar buscando uma metodologia dinâmica e lúdica capaz de 

prender atenção deste alunado. Indagando essa relação de professor e aluno, e de 

como o profissional precisa trazer significado à sua metodologia adequando a 

abordagem de forma que possa estimulá-los nos estudos. 

Diante de tudo abordado neste capítulo, respondendo aos anseios e 

complexidades na vida dos portadores de necessidades educacionais especiais, em 

destaque para Down, percebe-se a importância da pedagogia lúdica para poder 

ajudá-lo em suas limitações, desenvolvendo sua parte cognitiva e integração social.  

Frisa-se também a relevância da capacitação dos docentes em educação 

especial a fim de que possam atender e estimular de forma positiva a criança 

portadora de Down em seu desenvolvimento, fazendo-a sentir capaz de ser o que 

quiser no mundo. 

 

3.3 Incluindo o Aluno com Down no Ambiente Escolar 

 

Falar em inclusão requer uma análise mais ampla do que só colocar uma 

criança com necessidades especiais na escola. Necessita de uma mudança na 

postura do educador, familiares e sociedade, uma vez que esse aluno será 

preparado para agir e pensar no mundo como qualquer outra pessoa.  

A atividade de brincar é essencial na vida da criança, pois brincar favorece a 

interação com os colegas, proporciona situações de aprendizagem. O lúdico 

também pode ser um excelente recurso pedagógico. Ao brincar com a criança, o 

educador contribui significativamente, como possibilita tornar as aulas dinâmicas e 

prazerosas. 

Junior e Lima (2011) citam que quando se fala de inclusão dos portadores de 

Síndrome de Down, do ponto de vista do docente, nos deparamos com grandes 

dificuldades. A primeira diz respeito à aproximação do professor com o aluno, pois o 

que acontece muitas vezes, talvez por despreparo, não se sente capaz, tem medo 
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do desconhecido, do fracasso de não saber o que fazer dentro de uma sala, tratando 

muitas vezes a criança como inútil. 

Além disso, pode- se citar a falta de envolvimento, a dificuldade em integrar 

esse aluno com a turma, a utilização de estereótipos leva ao tratamento de pena, 

diminuindo a estima do aluno. Sobre isso, Junior e Lima (2011) falam que: 

 

A falta de envolvimento do professor mostra que ele tem medo de perder o 
controle da sala e isto significa que não tem todas as respostas para 
controlar esta criança e, portanto, precisa de ajuda. Às vezes o professor, 
sem querer, estereotipa o estudante e o trata com pena. Isso diminui a 
autoestima do portador de Síndrome de Down. O professor pode solicitar 
pesquisas, mostrar como é possível conviver com algum tipo de deficiência 
e ser bem sucedido, até ilustrar como grandes personalidades que não 
limitaram suas vidas por causa de uma deficiência. E exemplos não faltam. 
Beethoven compôs sua nona sinfonia quando estava completamente surdo, 
a surdez não impediu o sucesso dele (JUNIOR e LIMA, 2011, p. 06). 

 

No entanto, em contraponto ao autor anterior, Santos, Menezes e Rosa 

(2016) dizem que estes dados têm apresentado mudanças consideráveis e que hoje 

a pessoa com a Síndrome de Down é aceita com menos preconceito por 

educadores que vêm se capacitando para trabalharem o processo de inclusão em 

escolas públicas e privadas, inserindo a criança no convívio escolar respeitando os 

seus limites. 

Assim como a visão dos professores veio apresentando mudanças com o 

tempo, a legislação também foi trabalhando de forma mais ampla o assunto 

inclusão. Uma delas foi a Declaração de Salamanca (1994), que diz que “todas as 

crianças com necessidades especiais têm direito à educação enfatizando que cada 

criança tem o direito fundamental à educação e deve ter a oportunidade de 

conseguir e manter um nível aceitável de aprendizagem, respeitando seus limites, 

características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem”. 

 No que diz respeito à família é importante que ela, professores e a 

escola caminhem juntos, pois esse alunado necessita, de acordo com Junior e Lima 

(2011), desenvolver segurança para tomar suas atitudes e aceitar seus erros, além 

de críticas, por isso que o que ele desenvolve na escola deve ter continuidade em 

casa. Os autores discorrem ainda sobre alguns pontos importantes na inclusão do 

portador de Down. 
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O primeiro ponto diz respeito ao comprometimento da família que deve ser 
constante, acompanhando o filho em reuniões individuais e coletivas; tudo 
deve ser esclarecido desde a sala que o aluno vai frequentar, as aulas, que 
passará por uma análise realizada pela equipe pedagógica em articulação 
com os professores; a classe deverá ser informada, além dos pais dos 
outros alunos, sobre o processo de inclusão, para que todos se sintam 
confortáveis, seguros, confiantes e realistas diante das novas possibilidades 
que irão surgir. A ideia é que sejam promovidos encontros, seminários e 
palestras que visam gerar uma consciência crítica e cooperativa de todos os 
envolvidos no cotidiano escolar, envolvendo todos em uma única realidade, 
que é a inclusão (JUNIOR, LIMA, 2011, p. 08). 

 

Contudo, infere-se que os sistemas de educação devem ser bem planejados 

e os programas educativos precisam ter em vista a vasta diversidade destas 

características e necessidades, adequando-se a pedagogia da escola a seu público, 

não dizendo respeito a excluir as crianças com necessidades educacionais especiais 

das atividades com as outras crianças, mas sim procurar uma metodologia que 

integre a todos. 

 

4 FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS DISPONÍVEIS PARA O ENSINO 

  

Atualmente é necessária a utilização de novas tecnologias no intuito de 

estimular o preparo do aluno para a vida social, que tem se apresentado 

indissociável ao mundo digital. Com isso, abriu-se um leque de ferramentas que 

possibilitam a inclusão a este ambiente digitalizado. 

Em associação a isto e trazendo para o ensino no Brasil, percebe-se que a 

educação escolar brasileira vem enfrentando diversos desafios a fim de oferecer 

uma educação de qualidade. Ao mesmo tempo, surge a necessidade de uma 

resposta às exigências do mundo pela revolução tecnológica, exigindo ao ambiente 

escolar um caminho que permita aos brasileiros acessos ao conhecimento e suas 

formas mais avançadas. 

A própria Lei das Diretrizes e Bases da Educação (LDB) vem abordar esse 

assunto quando fala sobre a utilização das tecnologias educacionais na formação 

básica do cidadão. Neste âmbito, em 1997 o Ministério da Educação (ME) lançou o 

Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFO). Este programa tem 

como objetivo promover o uso pedagógico da informática na rede pública de 

educação, levando às escolas computadores, recursos digitais e conteúdos 

educacionais.  
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Em contrapartida, estados, Distrito Federal e municípios devem garantir a 

estrutura adequada para receber os laboratórios e capacitar os educadores para uso 

das máquinas e tecnologias. Convém lembrar que a adesão é compromisso do 

município com as diretrizes do programa, imprescindível para o recebimento dos 

laboratórios.  

Trazendo também como referência, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) discorrem que as novas tecnologias da Informação e Comunicação dizem 

respeito aos recursos tecnológicos que permitem o trânsito de informações, que 

podem ser por meio de jornais, televisão, rádio, além dos livros e computadores. 

Em relação aos meios eletrônicos, as PCN citam as tecnologias mais 

tradicionais, como gravação de áudio e vídeo, além de sistemas de multimídia, redes 

telemáticas, robóticas.  

Segundo Santos (2016), o uso de materiais audiovisuais ou digitais com 

objetivos pedagógicos também podem ser enquadrados nesta categoria, programas 

de televisão, de rádio, jogos eletrônicos e softwares educativos.  

Santos (2016) fala também sobre a cibercultura que é a relação entre as 

tecnologias de comunicação, informação e a cultura emergente. Essa relação 

proporciona no ensino o desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor do aluno 

constituindo uma aprendizagem colaborativa na qual o sujeito com suas diferenças 

colabora e participa da produção do conhecimento. 

Trazendo para o contexto da educação inclusiva, uma forma de se utilizar as 

inovações tecnológicas é o uso em salas de recursos multifuncionais, que oferecem 

atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais, possibilitando 

atendimento especializado de forma não substitutiva à escolarização. 

Seguindo o contexto do mundo atual, o MEC disponibiliza um manual com 

parâmetros de como deve ser estruturada a sala de Recursos, listando uma série de 

equipamentos e materiais importantes para o atendimento ao aluno nesta sala e 

respeitando a necessidade de acordo com a deficiência que o mesmo apresente. 

No cenário tecnológico, chama-se atenção para equipamentos como: teclado 

com colmeia, acionador de pressão com mouse adaptado, lupa digital, impressora 

Braille, máquina de datilografia em Braille, calculadora sonora, reglete de mesa, 

entre outros. As figuras a seguir são alguns exemplos desses equipamentos: 
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Figura 1. Teclado com Colmeia 

Fonte: http://www.clik.com.br 
 
 

Figura 2. Acionador de pressão. 

 
 
 

FONTE: http://nteassistivas.blogspot.com/ 

http://nteassistivas.blogspot.com/
http://nteassistivas.blogspot.com/
http://nteassistivas.blogspot.com/
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Fonte: http://www.clik.com.br/ 

 
 

Figura 3. Lupa digital. 

 
Fonte: https://www.tecnovisao.net 

 

Em relação às ferramentas disponíveis para os portadores de síndrome de 

Down, destacamos que a informática tem se tornado um grande aliado quando se 

fala em inclusão desse público. Portanto, o conhecimento da informática por si só 

não basta para a gama de estímulos que o portador de síndrome de Down necessita 

no ensino. Desta forma muito se tem buscado de inovador a fim de dar suporte a 

esse público. Uma grande ferramenta que pode ser utilizada pelo Down, ou por 

qualquer aluno, é a mesa digital conhecida como PlayTable que, além de lúdica, 

proporciona uma integração entre os alunos, assim como o mundo digital propicia 

também a utilização softwares educativos. 

 

5 UTILIZANDO AS FERRAMENTAS E SEUS RESULTADOS 

5.1 Informática 

 

A informática educativa, aliada à psicopedagogia, é um instrumento 

importante para o desenvolvimento cognitivo do aluno com síndrome Down. Uma 

vez que estamos vivenciando o que se pode denominar “sociedade da informação” 

onde se faz necessário incluir o aluno a esse universo. 
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É importante ressaltar que a informática, além de promover a autonomia, o 

desenvolvimento lógico e a concentração, se torna um importante recurso para a 

inclusão escolar, uma vez que quando o aluno com Down ingressa em uma escola 

regular, se depara com certa descrença das suas habilidades e potencialidades por 

parte dos outros alunos e até do professor, e a utilização dessa ferramenta o traz 

para a socialização com os demais. 

O computador é um recurso que vem contribuindo para o processo de 

aprendizagem de uma maneira positiva e significativa através de uma mediação do 

profissional. Deste modo, este instrumento torna-se um facilitador do ensino e que 

acaba atraindo a atenção das crianças. Seu papel é justamente auxiliar no 

desenvolvimento de atividades que ajudam na ordenação e coordenação de ideias e 

manifestações intelectuais. Para prover o processo de desenvolvimento adequado a 

este público, são utilizados técnicas de desenvolvimento, onde se respeita o ritmo de 

aprendizagem mais lento do portador de Down. 

No que se refere ao aproveitamento da informática pelos alunos, Weiss e 

Cruz (1999) discorrem que: 

 

[...] para que os alunos possam ter um bom aproveitamento da informática, 
cabe a escola trabalhar com professores e a equipe técnica para que se 
aprimorem e insiram no trabalho o uso dos computadores, para que 
favoreçam o trabalho no âmbito pedagógico e a troca de ideias, afinal o 
computador pode ser lúdico, instigante e atrativo (WEISS e CRUZ, 1999, p. 
126). 

 

Segundo a citação de Fernandez (2001), “o desejar é o terreno onde se nutre 

a aprendizagem”. Desta forma, a escola não está fora da sociedade; ao contrário, é 

parte integrante do processo de transformação da sociedade; a tecnologia é auxiliar 

no ensino-aprendizagem, devolvendo seu intelecto, a cidadania e a vivência em 

sociedade.  

 

5.2 Mesa Digital 
 

A mesa digital foi lançada no mercado, em 2014, pela Playmove Indústria e 

Comércio Ltda., uma empresa de Blumenau, Santa Catarina. Criada inicialmente 

para entretenimento, para cantinhos da criança em restaurantes, salas de espera e 

shoppings sendo depois repensada para a Educação.  
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Segundo apresentação da Playmove (2014), trata-se de uma plataforma ludo 

pedagógica de aprendizado, estruturada em uma mesa digital com jogos e 

aplicativos educativos para crianças a partir de 3 anos de idade. Além de ser 

interativa, lúdica e multidisciplinar, ajuda a desenvolver habilidades cognitivas como 

raciocínio lógico, memorização e resolução de problemas; na área emocional, 

trabalha a paciência, atenção e criatividade; e, na área social, o que se refere à 

integração e respeito de regras e de coordenação motora. Além de trabalhar 

assuntos específicos como alfabetização, matemática, ciências, arte, história, 

explorados de acordo com a grade curricular do MEC tanto para a Educação Infantil 

quanto para o Ensino Fundamental I e II. A referida mesa digital pode ser usada 

para trabalhar com as chamadas crianças com necessidades educacionais especiais 

em salas de recursos multifuncionais para alunos autistas, com síndrome de Down, 

TDA/H, surdez, deficiências físicas e motoras. 

As figuras a seguir mostram a mesa digital e sua utilização por um aluno com 

deficiência física e com síndrome de Down: 

Figura 4. Mesa Digital. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fonte: http://playtable.com.br/blog/ 
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Figura 5. Aluno com deficiência física. 

Fonte: http://playtable.com.br/blog/ 

 

 Figura 6. Aluno com Síndrome de Down. 

Fonte: http://playtable.com.br/blog/ 
 

 

5.3 Softwares Educativos 

 

Assim como as ferramentas já citadas, existem os softwares educativos que 

também podem ser utilizados no ensino aprendizagem do portador de síndrome de 

Down via informatização, com auxílio do computador e de um professor mediador. 

Segundo Gomedi (2004), “os softwares educacionais são programas de 

computador que possuem uma proposta de ensino com um objetivo educacional 

pré-definido e que auxiliam na aprendizagem ou fixação de conteúdos e 

habilidades”. 

Estes aplicativos são disponibilizados gratuitamente através de ações 

governamentais que buscam novas formas de interagir o ensino e aprendizagem em 

sala de aula ao mundo informatizado e uma forma de utilização deles é por meio de 

jogos educacionais. 

Estes jogos, segundo Gomedi (2004), têm como objetivo na criança com 

Down de: 

 

[...] reforçar a aprendizagem da criança portadora de Síndrome de Down, 
explorando todos os seus conhecimentos, sentidos (coordenação motora, 
percepção, lógica, manuseio com o computador e outros), de uma forma 
interativa e divertida e, principalmente, capacitando estas crianças para 
interagirem com outras crianças sem ou com deficiência, socializando 
assim, estas crianças e dando-lhes oportunidade para mostrarem sua 
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capacidade e sua importância em nossa sociedade (GOMETI, 2004, p. 
210). 

 

 No entanto, Pasqualini (2016) fala que não existem muitos softwares disponíveis 

como ferramentas educativas específicas para o uso com programas envolvendo o lúdico 

para os portadores da síndrome de Down. E traz em seu trabalho um exemplo de software 

que ensine as vogais aos portadores desta síndrome.  

No jogo criado, uma personagem que possui características de uma criança com 

Down vai explicando as etapas das atividades em um ambiente virtual que imita a sala de 

aula. Inicia-se a didática trabalhando as vogais maiúsculas e minúsculas mostrando para a 

criança a diferença entre as duas, fazendo uma ligação entre as mesmas. Na hora do jogo, 

caso a criança cometa um erro, a personagem demonstrará com um rosto triste que o erro 

foi cometido, como mostra a figura abaixo sobre o ambiente virtual do programa. 

 

 

Figura 7. Ambiente Virtual do Software Educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pascalini et al., 2016, p. 07. 

 

Este jogo tinha como objetivo trabalhar a percepção e a coordenação motora 

de crianças com síndrome de Down. Entretanto, os resultados mostraram que não 

se aplicava a todos, sendo importante levar em consideração a individualidade de 

cada criança. 
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6 CONCLUSÃO 

 

De acordo com tudo abordado neste trabalho, podemos inferir que as 

tecnologias da informação e comunicação são uma grande ferramenta para ajudar 

no processo de ensino-aprendizagem, em especial de alunos portadores de 

Síndrome de Down, despertando o interesse desse alunado e auxiliando no estímulo 

e desenvolvimento de habilidades emocionais, cognitivas e sociais.  

Ressaltamos que é importante frisar que não é só a utilização da ferramenta 

que trará resultados, mas um trabalho conjunto que envolva a escola, a família e a 

sociedade a fim de garantir a inclusão desses discentes no ambiente social e digital.  
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