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Abstract. This paper presents the Digital Alphabet, alphabetization software 

that considers the particularities of people with intellectual disabilities, both 

with regard to accessibility issues and in their learning process. The software 

includes activities that provide the experience of alphabetization practices and 

presents itself as a useful tool in the teaching of such subjects. To validate the 

proposed activities the software was applied to a specialized school and 

showed good results, proven by observations on their use and also through 

analyzes performed by special education professionals. 

Resumo. Este artigo apresenta o Alfabeto Digital, um software de 

alfabetização que considera as particularidades de pessoas com deficiência 

intelectual, tanto no que diz respeito às questões de acessibilidade quanto no 

seu processo de aprendizagem. O software contempla atividades que 

proporcionam a vivência de práticas de alfabetização e apresenta-se como 

uma ferramenta útil no processo de ensino de tais indivíduos. Para validação 

das atividades propostas o software foi aplicado em uma escola especializada 

e apresentou resultados satisfatórios, comprovados por meio de observações 

quanto a sua utilização e também através de análises realizadas por 

profissionais da educação especial.  

1. Introdução 

O perfil dos usuários que se beneficiam com o uso de recursos tecnológicos é cada vez 

mais heterogêneo. Isto se deve, por um lado, pela crescente popularização e 

disponibilização de alternativas, variando desde computadores e celulares, caixas 

eletrônicos até sofisticados sistemas de som e vídeo.  Nessa diversificação de usuários de 

computadores estão incluídas, por exemplo, as crianças ainda não alfabetizadas, pessoas 

idosas e pessoas com diferentes tipos de deficiência ou necessidades especiais 

[Bruckschen 2007].  

Neste contexto, considerando em especial as pessoas com deficiência intelectual, a 

tecnologia vem sendo inserida como recurso de inclusão social na busca de sua 

cidadania, desenvolvimento e construção do seu conhecimento. Segundo Ferreira 

[Ferreira 2010], as tecnologias são adaptadas e utilizadas como potencializadores de 

suas habilidades cognitivas.  

No entanto, mesmo que comprovada a eficácia do uso da tecnologia no processo 

de ensino-aprendizagem de pessoas com deficiência intelectual, poucos são os produtos 

e/ou serviços que levam em consideração as especificidades deste público [Anache 



  

2007]. Há predominância de materiais de caráter mais informativos e mais direcionados 

aos profissionais, do que ambientes computacionais que visem mobilizar a interação e 

cooperação de portadores de necessidades especiais entre si e com outros, com vistas a 

criar espaços para o seu desenvolvimento [Santarosa 1997].  Nesse sentido se justifica a 

realização de estudos e pesquisas a fim de subsidiar a elaboração de estratégias e a 

seleção de recursos para dar suporte e favorecer a aprendizagem e o desenvolvimento 

destas pessoas por meio das novas tecnologias. 

O presente artigo se propõe a descrever a pesquisa realizada, bem como apresentar 

o software de alfabetização desenvolvido, intitulado Alfabeto Digital, voltado ao 

atendimento das particularidades de deficientes intelectuais (DI). Cabe destacar que 

tanto a pesquisa quanto o software foram idealizados a partir de atividades de vivência 

prática de letramento, realizadas em uma escola especializada que atende cerca de 250 

alunos com deficiência intelectual. A proposta é utilizar os recursos computacionais 

como estratégia de aprendizagem e de trabalho colaborativo para auxiliar 

significativamente o processo de alfabetização de crianças e adultos, em especial, 

daquelas com deficiência intelectual. 

Este artigo está organizado como segue. A seção 2 apresenta as principais 

características do público-alvo consideradas fundamentais para o desenvolvimento desta 

proposta, bem como alguns conceitos relacionados com o uso das TICs para a 

alfabetização de DIs. A seção 3 descreve as características do Alfabeto Digital, 

incluindo as principais interfaces da ferramenta e os resultados obtidos através da 

aplicação prática do software em uma escola de ensino especializada. Por fim, as 

conclusões são descritas na seção 4.   

2. Educação Especial  

2.1 Deficiência Intelectual e o Processo de Alfabetização 

A AAIDD (American Association on Intelelctual and Developmental Disabillities) 

conceitua a deficiência intelectual como um distúrbio originado antes dos 18 anos, que 

se caracteriza por limitações significativas tanto no funcionamento intelectual 

(raciocínio, aprendizagem, solução de problemas), quanto no comportamento adaptativo 

[CRUZ 2011].  

   A educação de tais pessoas foi historicamente concebida em torno do conceito de 

déficit. Profundamente marcada pelos testes de QI e pelas teorias organicistas que 

mensuravam, em anos, o tamanho do atraso no desenvolvimento, indicava, como 

atividades adequadas para estes alunos, independente de sua idade cronológica, aquelas 

voltadas para o público da Educação Infantil, tais como pintura, recorte e colagem, 

afastando-os cada vez mais dos temas e desafios propostos aos aprendizes da mesma 

faixa etária e grupo social cujo desenvolvimento não é marcado pela deficiência. 

Tal insucesso é creditado à condição de deficiência, enquanto, contraditoriamente, 

teóricos e pesquisadores afirmam que a pessoa com deficiência intelectual é capaz de 

aprender, ainda que este processo apresente peculiaridades [Galvão 2007].  Neste 

contexto, torna-se imperioso pesquisar recursos que atendam às necessidades 

educacionais especiais destes aprendizes, bem como utilizá-los de maneira apropriada, 

usando as novas tecnologias como mediadoras da aprendizagem.  



  

Esta mediação faz-se especialmente importante no trabalho com o aluno com 

deficiência intelectual, considerando-se que este aluno, geralmente, “apresenta 

dificuldade de usar as ferramentas mentais de que dispõe, precisando ser estimulado a 

mobilizar seus recursos intelectuais” [Ferreira 2010]. 

“Para a pessoa com retardo mental se deve criar, para o 

desenvolvimento de suas funções superiores de atenção e pensamento, 

algo similar ao alfabeto Braille para o cego ou a dactilologia para a 

criança muda, quer dizer, um sistema de atalhos do desenvolvimento 

cultural, ali onde os caminhos diretos se encontram bloqueados em 

consequência do defeito” [Galvão 2007].  

Estudos mostram, portanto que pessoas limitadas por deficiências não são menos 

desenvolvidas, mas se desenvolvem de forma diferente [Santarosa 2000]. Sendo assim 

ferramentas computacionais abrem um espaço de oportunidades, “principalmente para 

as pessoas cujos padrões de aprendizagem não seguem os quadros típicos de 

desenvolvimento”. Deve-se levar em conta que pessoa com deficiência intelectual tem 

alterações nos processos mentais que interferem na aquisição da leitura, dos conceitos 

lógicos- matemáticos, na realização das atividades da vida diária, no desempenho social, 

entre outras habilidades. Contudo, novamente ressaltamos que essas alterações não são 

determinantes por si só para o processo de ensino-aprendizagem e consequentemente do 

desenvolvimento” [Pletsch 2009].   

 Ainda hoje, inúmeros são os estudos que abordam as complexidades decorrentes 

do processo de alfabetização de crianças em idade escolar. Quando essas crianças têm 

alguma peculiaridade em seu percurso de desenvolvimento, como no caso de crianças 

com deficiência, as dificuldades de planejar e organizar tal processo se intensificam e 

muitas vezes parecem intransponíveis [Silva 2012]. Compreender o código linguístico 

envolve processos cognitivos complexos. Ressignificá-lo e ampliar seu potencial não é 

tarefa fácil para quem aprende, como também para quem ensina [Giani 2012]. 

Stefen [Stefen 2003] constatou a importância do estímulo da linguagem para a 

formação de conceitos em alunos com deficiência intelectual. A pesquisa teve como 

participantes alunos de 19 a 28 anos, matriculados em uma escola especial. Foram 

propostas atividades na área da alfabetização. A partir da aplicação de testes, verificou-

se que houve uma evolução no processo de aprendizagem, que pode ser atribuída à 

introdução das referidas atividades. Já, em 2004, foi desenvolvida uma pesquisa com 

jovens e adultos com deficiência em ambiente informatizado de aprendizagem, 

utilizando uma metodologia dialógica de trabalho, inspirada em Paulo Freire. Durante 

três anos de intervenção pedagógica, num trabalho sistemático, houve alterações 

significativas nos processos cognitivos mediados por processos simbólicos – alterações 

importantes, portanto, na relação entre pensamento e linguagem [CRUZ 2011] [Giani 

2012]. 

Dessa maneira, as formas mais usuais de alfabetização, como o construtivismo, 

necessitam de recursos de aprendizagem para que o processo de ensino realmente ocorra 

como, por exemplo, a utilização do computador como ferramenta educativa.  

 

 



  

2.2 As Tecnologias no Processo de Ensino-Aprendizagem 

Ao longo dos anos, a Educação Especial deixou de ser uma preocupação meramente 

clínica para compor o ambiente nacional no campo das leis, das pesquisas e das 

tecnologias. Isso, para que os direitos, as informações e recursos que visam a 

acessibilidade estejam disponíveis para aprendizes com deficiência [Domicioli 2010]. 

 Junto ao crescimento do olhar mais atento em direção à Educação Especial, os 

centros acadêmicos se destacam devido às muitas pesquisas publicadas referentes a essa 

modalidade de ensino. Como conseqüência dessas pesquisas, a variedade de recursos 

voltados a esta modalidade começa a aumentar. Equiparado a este processo de 

crescimento de recursos, é possível encontrar mais um campo de pesquisa que se 

preocupa com essa nova política, as Tecnologias Assistivas [Domicioli 2010].  

 Tecnologia Assistiva (TA) é termo recente, apresentado para especificar qualquer 

recurso ou serviço que auxilie as habilidades de pessoas com algum tipo de deficiência. 

Muito utilizada por escolas especiais, as TAs se baseiam, normalmente, em recursos de 

baixa tecnologia como adaptação de brinquedos, ambientes e materiais [Domicioli 

2010]. 

 Segundo Galvão [Galvão 2007], dentre os grupos de tecnologias utilizadas na 

educação especial, está a criação de softwares que é a alta tecnologia voltada à 

acessibilidade de pessoas com necessidades especiais.  O computador pode ser um 

recurso flexível, passível de ser adaptado às diferentes necessidades de cada indivíduo. 

Além disso, pode ser a ferramenta de trabalho com a qual o aluno resolve problemas, 

escreve, desenha, etc., sendo estas atividades importantes fontes de diagnóstico e 

avaliação da capacidade intelectual de sujeitos com diferentes tipos de necessidades 

especiais” [Valente 2001]. 

 A elaboração de softwares e a produção de máquinas que atendam a esse público 

ainda são realizadas em baixa quantidade e pouco adequadas a grupos específicos. 

Segundo Domicioli [Domicioli 2010], alguns softwares utilizados não atendem a certas 

idades mentais. A maioria dos softwares utilizados, portanto, são apenas programas 

voltados a suporte educacional, que não possuem adequação a alunos com necessidades 

educacionais especiais. Mesmo que possuíssem adaptação certamente entrariam em 

conflito com a idade mental de certos alunos ou mesmo com a realidade de outros.  

2.3 Requisitos tecnológicos para Acessibilidade de Deficientes Intelectuais 

Apesar do conceito de acessibilidade ser bastante amplo, ele pode ser entendido como 

“Possibilidade de acesso, processo de conseguir igualdade de oportunidade em todas as 

esferas da sociedade” (ONU). Logo, a acessibilidade digital é uma forma de tornar uma 

tecnologia fácil de ser usada por qualquer pessoa, independente de sua “condição física, 

sensorial, cognitiva, social ou condição de trabalho” [Brasil 2007]. 

Segundo documento concebido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil 

[Brasil 2007], tais requisitos devem ser atendidos em aplicações computacionais 

voltadas à pessoas com DI:  

(a) Quanto às informações: devem ser utilizadas fontes com fácil reconhecimento de 

caracteres, como por exemplo, verdana, arial e helvética; usar tamanho de letra entre os 

16 e 32 pontos; evitar linhas de texto acima de 70 caracteres; utilizar espaçamento de 



  

1.5 ou duplo, pois facilita a navegação ao longo do texto, e utilizar fontes 

proporcionalmente espaçadas, pois são mais legíveis que as mono espaçadas.  

(b) Quanto a Imagens e Fundos: Evitar colocar textos sobre imagens ou fundo 

desenhado.  

(c) Quanto à interação: Para facilitar a interação devem-se distinguir na interface as 

informações úteis das inúteis; eliminar procedimentos supérfluos e ativar os eficazes; 

utilizar a proposta de tarefas, sempre respeitando o ritmo e interesse dos usuários e, 

associar palavras do seu dia-a-dia para facilitar o aprendizado do usuário.   

 Tais requisitos apresentam-se essenciais para o desenvolvimento do Alfabeto 

Digital, apresentado em maiores detalhes na próxima seção.  

3. O Software Alfabeto Digital  

3.1 Principais Características 

Os resultados dos estudos realizados e apresentados na seção anterior 

impulsionaram a execução desta proposta que visa o desenvolvimento de um software 

de alfabetização, onde através do jogar se faça a devida interação, buscando uma 

melhoria na aprendizagem e no letramento. Sendo assim atividades pedagógicas 

desenvolvidas para o Alfabeto Digital contemplaram o brincar e interagir de modo 

lúdico.   

No desenvolvimento do software foi priorizado o uso de termos e expressões 

simplificadas a fim de evitar dificuldades, priorizando as características citadas na seção 

2. A utilização de ícones e a tentativa de simplificação máxima das interfaces e da 

navegabilidade na ferramenta também foram projetadas para evitar a criação de uma 

sobrecarga cognitiva aos seus usuários. No entanto, há o reconhecimento que uma 

análise mais criteriosa a respeito dos recursos gráficos utilizados requer a realização de 

avaliações mais específicas com base nos princípios de usabilidade. Neste sentido, fica 

como sugestão para trabalho futuro a avaliação do software fazendo uso de ferramentas 

adequadas para verificar as diretrizes de usabilidade do mesmo. 

A proposta do software baseia-se no ensino do alfabeto considerando os módulos 

pré-silábico, silábico, silábico-alfabético e alfabético. A interface principal do software 

Alfabeto Digital é apresentada na Figura 1. Esta interface permite que o professor ou o 

aprendiz escolham o nível que desejam trabalhar.  

 

Figura 1 – Interface Principal do Software 



  

Uma vez tendo selecionado o nível desejado, o próprio software seleciona 

aleatoriamente uma palavra a ser utilizada no exercício. O conjunto de palavras, bem 

como o nível ao qual a mesma pertence, estão armazenados em um banco de dados. A 

Figura 2 apresenta um exemplo de atividade que pode ser desenvolvida no software. 

 

Figura 2 – Exemplo de Atividade disponível no Software 

O aprendiz pode apagar a ultima letra digitada, apagar a palavra inteira ou 

concluir. Ao pressionar o botão pronto, um feedback é fornecido avisando se o mesmo 

obteve sucesso, se acertou a palavra, ou se deseja jogar novamente para corrigir.  

Uma ferramenta muito relevante disponibilizada no software é o Relatório de 

Acompanhamento do Aprendiz, que provê ao professor facilidades no acompanhamento 

do processo de aprendizagem dos aprendizes. O relatório pode ser gerado no final de 

cada atividade para um acompanhamento parcial como, também, poderá originar 

informações a respeito de várias atividades desempenhadas, permitindo assim que o 

professor realize uma avaliação mais prolongada. Além disso, o relatório pode ser 

gerado tanto no formato textual (Figura 3), quanto em formato gráfico (Figura 4). 

 

Figura 3 – Relatório gerado na forma textual 



  

 

Figura 4 – Relatório gerado na forma gráfica  

Quanto às especificações técnicas do software, o mesmo foi desenvolvido para a 

plataforma Windows, utilizando-se a linguagem de programação orientada a objetos – 

JAVA. O NetBeans foi usado para o desenvolvimento das ferramentas. 

3.2 Aplicação Prática 

Para verificação do grau de eficiência do software proposto, bem como de seu modelo 

de interação, foram realizado experimentos com aprendizes de uma escola especializada 

no atendimento de pessoas com deficiência intelectual. As atividades desenvolvidas 

foram acompanhadas pela professora de informática, pedagogas e uma psicóloga da 

escola.  

Os alunos que participaram das atividades são alunos de ensino fundamental, que 

estão em turmas de alfabetização, com faixa etária de 10 a 14 anos (Figura 5), e alunos 

do EJA – Educação de Jovens e Adultos, nível ensino fundamental, com faixa etária de 

15 a 22 anos (Figura 6). É importante destacar que a idade cronológica dos mesmos não 

deve ser levada em consideração, uma vez que se tratam de alunos especiais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Alunos do ensino fundamental utilizando o Alfabeto digital 



  

 

Figura 6 – Alunos do EJA utilizando o Alfabeto digital 

Os aprendizes utilizaram a ferramenta com bastante facilidade. Primeiramente, 

para dar início às atividades, é solicitado que os mesmos insiram seu nome na barra que 

aparece na interface principal. Essa informação é relevante para que o professor possa 

realizar os acompanhamentos das atividades. Após explicação feita pela professora de 

informática, servindo como mediadora, solicitou-se que os aprendizes escolhessem os 

níveis conforme orientação da professora pedagoga que acompanhou as atividades e é a 

profissional mais indicada para atribuir o nível alfabético de cada aluno.  

Durante a interação com o software percebeu-se que houve facilidade no 

entendimento da mesma, prendendo a atenção dos aprendizes, que reagiam com 

satisfação após situações de acerto. Além disso, alguns comentários auxiliaram na 

avaliação da ferramenta. Dentre os quais citam-se: 

(a) “Eu gosto de vir na informática jogar joguinhos no computador. Minha 

professora ensina isso pra nós”. É muito legal. (fala de aluno de 10 anos, com 

deficiência mental); 

(b) “Professora não precisa falar, eu conheço as letras, quer ver? PE – NI – CO. 

Oba!! Acertei!. (fala de aluno de 12 anos, com deficiência mental). 

(c) “Humm professora!!! Errei a letra como eu faço”? Ahh esse botão apaga. (fala 

de aluno de 20 anos, com deficiência mental). 

 Cabe destacar que além da utilização do Alfabeto Digital pelos aprendizes, os 

profissionais de educação da escola também avaliaram o software. Isso aconteceu em 

dois momentos, um na utilização da ferramenta pelos seus aprendizes e outro 

individualmente, fazendo uma análise pedagógica. A avaliação realizada pelos 

profissionais foram as seguintes: 

 (a) “Na minha opinião, o jogo ALFABETO DIGITAL contribui para que os 

alunos avancem no processo de aquisição da leitura e da escrita por diversos fatores 

entre eles: a utilização do lúdico, a escrita das palavras utilizando a letra maiúscula, o 

emprego de gravuras que é um recurso imprescindível, palavras com um tamanho de 

letra atraente, cores variadas que estimulam o interesse, bem como atividades de escrita 

que enlaçam diversos níveis que abrangem a psicogênise da alfabetização segundo 

Emília Ferreiro. Vale destacar ainda que o relatório de acompanhamento do 

desempenho do aluno é um recurso que contribui para que o professor verifique o 

progresso e as dificuldades dos alunos durante o jogo possibilitando assim uma 

intervenção posterior”. (Pedagoga e professora de alfabetização da escola). 



  

(b) “Se uma criança não pode aprender de maneira que é ensinada, é melhor 

ensiná-la de uma maneira que ela possa aprender, e esse software perpassando as fases 

da escrita proporcionou aos alunos o estímulo e a motivação para aprendizagem, 

observando o ritmo de cada um, procurando descobrir o que cada aluno é capaz de fazer, 

atendendo as dificuldades de aprendizagem e acompanhando o seu processo através de 

relatório”. (Pedagoga, pós graduanda na área de Educação Especial e professora em 

alfabetização da escola). 

 (c) “Verificou-se através do programa Alfabeto Digital que além de reforçar a 

extensão do aprendizado dado em sala de aula, é também uma forma de possibilitar uma 

nova aquisição cognitiva por meio do lúdico, uma vez que a criança utiliza-se bastante 

do campo visual no momento de adquirir novos conhecimentos ou reforçá-los. Neste 

caso, alunos de escolas especiais, estão sendo priorizados, uma vez que suas 

dificuldades e/ou deficiências incapacita alguns deles de um aprendizado nos modos 

convencionais, e esta maneira tecnológica é viável, uma vez que, além de chamar a 

atenção por ser algo diferente de ensinar, caracteriza de certa forma, um método de 

educação alternativa”. (Psicóloga da escola) 

4. Conclusão 

O uso do computador como recurso pedagógico é válido para alunos com necessidades 

educacionais especiais, desde que permita o desenvolvimento de uma educação 

significativa, “e não uma versão simplificada ou informatizada dos processos 

tradicionais de educação” [Valente 2001]. Este recurso, por constituir-se como um 

“poderoso meio de comunicação, também pode servir como veículo para trocar 

experiências, conhecer outras pessoas e realidades, descobrir, enfim, como a leitura e a 

escrita podem ampliar horizontes não somente físicos, mas também sociais.” [CRUZ 

2011].  

Estas afirmações nortearam o desenvolvimento do Alfabeto Digital e apesar de 

não haver uma quantidade significativa de dados referentes às atividades desenvolvidas 

pelos aprendizes que utilizaram o software, é possível observar que os educandos 

demonstraram muito interesse pelas atividades. Em relação ao professores, constata-se 

pelas suas avaliações que a pesquisa realizada nesta proposta contribuirá para algumas 

mudanças na realidade dos aprendizes com Deficiência Intelectual. 

Acredita-se que esse trabalho promove contribuições em diferentes contextos. 

Para a área computacional através do desenvolvimento de software inclusivo, para os 

educadores por servir de apoio às suas práticas pedagógicas e para os deficientes 

intelectuais por contribuir no processo de ensino aprendizagem.  

 Em suma, o Alfabeto Digital apresenta-se como recurso com enorme potencial 

para explorar o desenvolvimento de indivíduos envolvidos em processos alfabetização, 

uma vez que explora a computação como ferramenta educativa, estimulando o 

desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos.  
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