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Resumo A comunicação é vital para o ser humano. Com ela, aprendemos, interagimos, trocamos 

informação, expressamos sentimentos e integramo-nos no mundo da vida. Na escola, assim como na 

sociedade, pressupomos que todas as crianças possuem esta capacidade por si. Na realidade, a 

tecnologia é um recurso aumentativo ou alternativo que pode auxiliar ou permitir a comunicação de 

jovens/crianças com dificuldades comunicacionais. Nesta forma de comunicação, questiona-se o 

papel da tecnologia na inclusão escolar e parte-se da Grounded Theory, aplicando-a à educação de 

alunos com deficiência, suas famílias e comunidade educativa para conhecer o acesso, a utilização e 

a importância desta teoria no sucesso escolar. A relevância dos temas, da deficiência, inclusão e 

tecnologia, sê-lo-á tanto maior, quanto mais, partir da realidade concreta de jovens portadores de 

deficiência, suas famílias, docentes e comunidade escolar. As teorias criadas a partir desta realidade 

serão mais próximas da realidade, assim como poderão encontrar-se soluções mais ajustadas para os 

problemas encontrados. Apresentam-se cinco casos com baixa visão, sendo que dois desses também 

possuem paralisia cerebral. Entre estes, apenas um tem acesso aos meios de comunicação aumentativa 

e alternativa. A maior parte, por razões socioeconómicas, não possui meios adequados, mas isso não 

significa insucesso escolar. A tecnologia não é por si sinónimo de inclusão escolar. A sua utilização 

eficiente e eficaz depende da formação adequada do utilizador. O principal factor de inclusão é o 

investimento da família, docentes e técnicos na educação dos jovens estudados. Não podemos aferir 

a importância dos meios técnicos nem tão pouco da sua utilização. A ausência ou carência destes 

meios dão lugar a estratégias manuais e humanas na sala de aula, a adequações e adaptações na forma 

como se ensina e como se aprende. A tecnologia não é importante? Sim, se os jovens com deficiência, 

seja ela qual for, tiverem acesso aos meios que precisam. Ou tem importância, então, se não se usar, 

passa-se da inclusão escolar para a exclusão social do cidadão com deficiência. 
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