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Resumo O presente estudo tem por finalidade fazer uma breve análise da educação a distancia como 

inclusão de portadores de necessidades especiais. O crescimento do uso da Internet, bem como as 

crescentes inovações no campo da tecnologia da informação, não pode passar despercebido a nenhum 

profissional seja de educação ou de outra área qualquer que possa vir a fazer uso delas. O mundo de 

hoje, exige não só o acesso à informação, mas também o seu tratamento e transformação em valor 

pessoal e social. Com base nessa sociedade o conceito de educação formal restrita a um período de 

tempo precisa dar lugar ao conceito de aprendizagem ao longo de toda a vida, em que a auto formação 

e a educação à distância se apresentam com um forte e crescente potencial, fazendo com que 

portadores de deficiências ou até pacientes que estejam, por exemplo, hospitalizados, possam usufruir 

desses benefícios. O uso de um ambiente virtual, na educação a distância, voltado também para às 

pessoas com necessidades especiais, traz à tona outros aspectos como inclusão social, acesso às 

universidades, empregabilidade e um possível mercado de trabalho. Para isso é necessário à utilização 

de recursos de informática representando um importante papel no sentido de facilitar, socializar a 

inclusão dessas pessoas. 

Porém para que essas pessoas tenham acesso a essa modalidade de ensino serão necessários o 

desenvolvimento de recursos de software (software aplicativos, sistemas operacionais, Internet, 

vídeo, televisão) e hardware (computadores, periféricos) dentre outros recursos que estão disponíveis 

no mercado. Essa preocupação esta sendo um tema de motivação de vários pesquisadores que 

desenvolvem ferramentas que possibilitam as pessoas com necessidades especiais acessar o 

computador, são elas: controle do cursor do mouse através dos movimentos dos olhos, mouse-câmera, 

dispositivo bucal (identificador de voz), dispositivo com foco de infravermelho, eletrodos que movem 

o cursor com sinais cerebrais, controle do cursor por processamento de imagem, editor de textos novo 

sistema de digitação que exige menos movimentação e clicks para facilitar o acesso à internet, sistema 

de reconhecimento automático de fala, etc. Com base em artigos científicos e experiências relatadas 

por eles através de publicações observa-se que as tecnologias existentes para serem utilizadas nos 

ambientes de ensino a distância devem auxiliar o aprendizado do individuo com necessidades 

especiais, lembrando que o fator principal é a inclusão dos excluídos e não meramente o uso de novas 

tecnologias. A inclusão pela educação a distância deve ser mais um meio de inclusão social, 



 

 

lembrando que para que ela aconteça é necessário o desenvolvimento de ferramentas, softwares e 

hardwares para essa modalidade de ensino que muito se utiliza de computadores. 
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