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Sem Etiquetas – uma página Facebook para a inclusão digital 
de adultos com incapacidade intelectual 

Diana Andreia Esteves Fernandes, dianafernandes.to@gmail.com 
Universidade do Minho 

José Alberto Lencastre, jlencastre@ie.uminho.pt 
Universidade do Minho 

 

 

Resumo: A capacidade de aceder, adaptar e criar conhecimento através das TIC é decisiva 
para a inclusão digital e social atualmente. As redes sociais, nomeadamente o Facebook, 
possibilitam interação, participação e colaboração. Embora a plataforma possa ser utilizada 
de diversas formas, as páginas apresentam-se como boas ferramentas educativas. As pes-
soas com incapacidade intelectual são das que mais registam exclusão digital, sendo impor-
tante garantir o acesso às TIC, às competências e aptidões básicas, e ainda a aplicação dos 
conhecimentos na vida. O estudo pretendeu analisar o impacto de uma página Facebook na 
inclusão digital de adultos com incapacidade intelectual. A opção metodológica foi a deve-
lopment research, o objeto uma página Facebook intitulada “Sem Etiquetas”, e os conteúdos 
da página, as estruturas das sessões e todos os materiais desenvolvidos num processo cí-
clico e interativo. Os participantes foram 4 adultos com incapacidade intelectual. Para a re-
colha de dados utilizou-se focus-group, observação com recurso a notas de campo e obser-
vação dos registos automáticos de dados. Na análise dos dados procedeu-se à análise de 
conteúdo, codificação aberta e axial, e ainda à triangulação dos dados. Como resultados 
identificámos competências no uso de hardware e software, na captura e edição de fotogra-
fias, e na utilização do Facebook. Destacámos resultados relativos à participação, relacio-
nada com a interatividade da página, como interação específica das publicações, com as 
conexões criadas, com o senso crítico e o processo colaborativo. Nos resultados apresentá-
mos também estratégias, sugestões, motivação e empowerment como potenciadores da in-
clusão digital. A criação dos conteúdos, como as fotografias, revelou-se um instrumento im-
pulsionador da criatividade, autenticidade e motivação, permitindo a publicação exercer aos 
participantes uma presença e protagonismo social na rede. 

Palavras-chave: Incapacidade intelectual; Facebook; inclusão digital; educação de adultos 

 

Abstract: The ability to access, adapt and develop knowledge through ICT is crucial for digital 
and social inclusion. Social media, as Facebook, enable interaction, participation and collab-
oration. Although Facebook can be used in several different ways, its pages can be useful 
educational tools. People with intellectual disability are the most affected by digital exclu-
sion. Thus, it is vital to ensure them access to ICT, share competencies and skills, as well as 
support them in the application of such knowledge on a daily basis. This study aimed to 
analyse the impact of a Facebook page on the digital inclusion of adults with intellectual dis-
ability. We used a development research method, where the object was a Facebook page 
titled "Sem Etiquetas", and the content of this page, the structure of the sessions and all the 
resources were developed in a cyclical and interactive process. The participants of the study 
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were four adults with intellectual disability. For data collection, we used focus-group inter-
views, observation and automatic records from the Facebook platform. Content analysis was 
performed, with open and axial coding, as well as data triangulation. Results show that adults 
with the intellectual disability acquired competencies in the use of hardware and software, 
in photo capture and editing, as well as in the use of Facebook. We also highlight participa-
tion, collaboration and interaction related to Facebook interactivity that these adults have 
achieved through the connections created, the critical sense and the collaborative process. 
Other results are described as strategies, suggestions, motivation and empowerment as en-
hancers of digital inclusion. The content creation, such as photos, proved to be a driver of 
creativity, authenticity and motivation for these adults with intellectual disability, allowing 
them to have a presence on social media. 

Keywords: Intellectual disability; Facebook; digital inclusion; adult education 

 

 

Introdução 

A capacidade de aceder, adaptar e criar novo conhecimento através do uso das tec-
nologias de informação e comunicação (TIC) é decisiva para a inclusão social na 
época atual, assim sendo, a inclusão digital influencia o nível de inclusão social de 
cada cidadão, não se devendo enfatizar a tecnologia, mas sim a capacidade de trans-
formação que a tecnologia pode proporcionar nas pessoas com incapacidade e no 
desenvolvimento de uma sociedade mais inclusiva (Costa & Cruz, 2016; Gil, 2015; 
Schneider, Sussumu, & Coelho, 2013). As TIC, quando utilizadas por pessoas com 
incapacidade intelectual, têm um impacto positivo na comunicação interpessoal, na 
vida quotidiana, no processo de aprendizagem, na participação e no desenvolvi-
mento cognitivo (Chiner, Gómez-Puerta, & Cardona-Moltó, 2017; Gonçalves, Pereira, 
Martins, Branco, & Peixoto, 2015; Viana & Gomes, 2017). 

Com a proliferação das TIC, novas capacidades passaram a ser exigidas, sendo ur-
gente desenvolver um novo e mais vasto leque de competências para participar na 
atual sociedade da informação e do conhecimento, podendo a falta destas significar 
desvantagens ou exclusão (Santos, Azevedo, & Pedro, 2015). A promoção da cida-
dania digital pode ser organizada em torno de domínios como informação, comuni-
cação, dia-a-dia, segurança, identidade digital e produção, sendo esta última uma 
das principais funções atribuídas ao interesse pelo uso das tecnologias digitais 
(Costa & Cruz, 2016).  

As redes sociais viabilizam uma dimensão diferente de socialização e interação, na 
qual um vasto número de utilizadores diversos pode estar conectado através da 
internet e partilhar entre si opiniões, pensamentos, conhecimento, com recurso a 
um processo fácil, rápido e livre de editar, criar, comentar e partilhar (Godinho, 
2017). O acesso à rede social Facebook representa um potencial colaborativo que 
não se pode ignorar, visto o quão rápido e fácil o número de interações entre utili-
zadores se multiplica, tendo por base as ligações que os intervenientes estabelecem 
entre si (Garcia, 2015). 
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O presente artigo é parte de um estudo maior que pretendeu responder à seguinte 
questão de investigação: qual o impacto de uma página de Facebook na inclusão 
digital de adultos com incapacidade intelectual, integrados numa associação 
Barcelense? E tendo por base os seguintes objetivos: 

x Identificar que aprendizagens são promovidas em adultos com incapacidade 
intelectual pelo uso de uma página de Facebook. 

x Analisar formas de participação de adultos com incapacidade intelectual at-
ravés de uma página de Facebook.  

x Identificar formas de facilitar a inclusão digital de adultos com incapacidade 
intelectual. 

 

Revisão da Literatura 

A sociedade atual é uma experiência integrada, as pessoas vêem-se, conhecem-se 
e funcionam em conexões, nesse sentido a vida tal como a conhecemos, não é uma 
atividade isolada, é rica, é uma parte interconectada de quem somos (Siemens, 
2006). A ideia da aprendizagem em rede, subjacente ao conectivismo, reforça que a 
aprendizagem ocorre em comunidades, sendo a participação nas mesmas a prática 
da aprendizagem (Meirinhos & Osório, 2014). 

Segundo Castells (2004), com o aparecimento da internet surge um novo modelo 
comunicacional, em rede, que congrega os indivíduos online à volta de interesses e 
valores comuns que geram ligações, que podem ser estendidas para além do vir-
tual. Assim sendo, as comunidades virtuais são viabilizadas por novos suportes tec-
nológicos para a sociabilidade, sendo estas formas diferentes de interação social, 
mas não inferiores às já existentes (Castells, 2004).  

Com a web 2.0, também conhecida por web social, emergiram espaços de partici-
pação e de colaboração, na qual o perfil do utilizador também se alterou pelo re-
curso a novos instrumentos capazes de gerar conhecimento, criar e interagir em 
comunidades digitais, nesta geração receber conteúdo não é suficiente, é necessá-
rio criar e partilhar conteúdo (Downes, 2012; Santarosa, Conforto, & Schneider, 
2013; Solomon & Schrum, 2007; Xavier, 2016). De acordo com Gil (2015), os utiliza-
dores destas novas tecnologias passaram a intervir diretamente, a exercer um papel 
ativo no contexto social, passando do habitual papel de consumidor para um papel 
de autor, “The creator, the consumer have become one” (Siemens, 2006, p. 78). 

O uso do Facebook como ambiente de aprendizagem colaborativa/cooperativa au-
menta o interesse e a produtividade dos estudantes, na medida em que integram 
um espaço virtual com características conectivistas, incrementando assim o pro-
cesso de aprendizagem, a motivação e a participação espontânea dos estudantes 
(Garcia, 2015; The Education Foundation [TEF], 2013). As páginas podem ser uma 
forma dinâmica e interessante para apresentar um projeto, funcionando como um 
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repositório de informações diversas e de acesso público, sendo o coração da página 
a “Timeline” (Garcia, 2015; TEF, 2013). A opção por uma página apresenta vantagens 
como seguidores ilimitados, separadores personalizados, estatísticas, publicidade, 
mensagens, alcance dos posts, publicações automáticas, devendo os conteúdos cor-
responder aos interesses dos seguidores e apostar-se na diversidade (Marques, 
2016).  

As redes socias almejam uma rede de produção individual e coletiva, uma rede de 
participação e colaboração, no entanto existe ainda pouco conhecimento de como 
isto pode ser operacionalizado e aplicado à realidade específica das pessoas com 
incapacidade intelectual (Barrulas, Cardoso, Pinheiro, & Valfigueira, 2013; Fernan-
des, 2011; Santarosa et al., 2013). O conhecimento sobre as respostas dirigidas aos 
adultos em situação de incapacidade intelectual é reduzido, sendo que grande parte 
dos estudos neste domínio centram-se em crianças e jovens até aos dezoito anos 
de idade, permanecendo esta população institucionalizada durante anos, muitas 
vezes regida por diretrizes abrangentes e obsoletas (Mendes, 2017; Nunes, 2015). 

As atividades que preconizam o uso das TIC são das menos desenvolvidas nas ins-
tituições de apoio à deficiência, mesmo que as pessoas com incapacidade intelec-
tual evidenciem bons resultados, e que estas sejam fulcrais para viabilizar uma vida 
socialmente mais sadia, promovendo interações sociais entre pessoas com defici-
ência e a sociedade em geral (Gil, 2015; Mendes, 2017; Nunes, 2015; Wise, 2012). As 
pessoas com incapacidade intelectual parecem ser as que registam maior exclusão 
digital, mesmo que se tenha verificado um aumento no uso da internet por parte 
das mesmas (Chiner et al., 2017). Segundo Bele e Kvalsund (2016) e Costa e Cruz 
(2016), à medida que a faixa etária das pessoas com incapacidade aumenta, existe 
uma diminuição do acesso e uso dos dispositivos digitais, agravando assim a info-
exclusão dos adultos, e refletindo isto uma desvantagem cumulativa. 

De acordo com Santos et al. (2015), atualmente não é mais o acesso e a utilização 
das tecnologias que está em destaque, mas a possibilidade de beneficiar destas de 
forma significativa na vida, no trabalho e na aprendizagem. Nesse sentido, é impor-
tante garantir o acesso às TIC, as competências e aptidões básicas, mas também a 
aplicação desses conhecimentos nas áreas da vida, para participar na sociedade, 
manifestando um uso crítico, reflexivo, responsável, confiante e criativo (Santos et 
al., 2015). 

Nos tempos atuais estão a surgir novas realidades e paradigmas, uma sociedade 
mais permeável à diversidade e que questiona os seus mecanismos de segregação 
e vislumbra novos caminhos de inclusão social da pessoa com incapacidade, pas-
sando esta inclusão pelo uso das TIC (Viana & Gomes, 2017). A utilização das tecno-
logias deve ainda reger-se pelo bom senso, no sentido de serem perspetivadas 
como meio e finalidade, para que não se confinem a uma repetição e reprodução 
de informações técnicas mas que sejam capazes de proporcionar ações desafiado-
ras que façam emergir novas situações, de modo a que os intervenientes possam 
interagir e agir de forma dinâmica e ativa (Gil, 2015). 
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Metodologia 

A opção metodológica foi a development research (Van den Akker, 1999), propondo 
uma articulação dinâmica entre teoria e prática (Lencastre, 2012). Na development 
research pode-se partir do desenho e construção de um objeto e, de forma partici-
pativa, realiza-se o processo de desenvolvimento desse objeto (Lencastre, Coutinho, 
Casal, & José, 2014a; 2014b). Assim, toda a investigação é orientada pela necessi-
dade de ir obtendo, a partir dos dados e do feedback sobre as tarefas, e sobre o 
objeto em desenvolvimento, indicações acerca da forma como diferentes aspetos 
do objeto podem ser resolvidos (Lencastre, Coutinho, Casal, & José, 2014a; 2014b). 

Através da análise da figura 1 é possível confirmar que “a development research 
parte da análise de problemas práticos para o desenvolvimento de soluções no qua-
dro de um referencial teórico, seguindo-se uma avaliação e teste de soluções no 
terreno para se fazer a documentação e reflexão que possam conduzir investiga-
ções futuras” (Lencastre, 2012, p. 53). De seguida são apresentadas as etapas do 
estudo à luz do que evidencia a metodologia development research. 

 
Figura 1 - Etapas do estudo “Sem Etiquetas” 

 

Participantes 

Os participantes no estudo foram seis pessoas, constituído por quatro adultos com 
incapacidade intelectual e idades compreendidas entre os 19 e os 28 anos, sendo 
três do sexo feminino e um do sexo masculino. Os outros dois participantes são 
dois colaboradores/funcionários da associação, sendo um do sexo feminino e outro 
do sexo masculino.  
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Métodos e técnicas de recolha de dados 

Neste estudo foram utilizados como métodos e técnicas de recolha de dados a ob-
servação com recurso a notas de campo (Bogdan & Biklen, 1994; Gibbs, 2009; Gil, 
2008), o focus group com registo de áudio e anotações (Krueger & Casey, 2015; Silva, 
Veloso, & Keating, 2014) e observação dos registos automáticos de dados (Gomes, 
2004; Lencastre, 2009).  

 

Métodos e técnicas de análise dos dados 

Neste estudo procedeu-se à análise de conteúdo (Bardin, 2015; Esteves, 2006). No 
processo de codificação adotou-se primeiramente a codificação aberta e numa fase 
posterior a codificação axial (Esteves, 2006; Gibbs, 2009; Ramos, 2005). Embora o 
corpus de análise fosse apenas os dados recolhidos na segunda sessão de focus-
group, estas informações foram cruzadas com outras obtidas por outras técnicas 
de recolha como as notas de campo e ainda com os registos automáticos de dados 
da página de Facebook, permitindo assim a triangulação dos dados (Olson, 2004).  

 

Idealização, desenvolvimento e implementação do projeto 

A página de Facebook “Sem Etiquetas” pode ser perspetivada como um projeto que 
foi crescendo e ganhando forma ao longo do tempo, à medida que as sessões iam 
sendo realizadas e com o contributo de todos os participantes envolvidos no estudo. 
A sua conceção baseou-se em diretrizes definidas na bibliografia, no conhecimento 
empírico da investigadora, nas necessidades e dificuldades dos participantes, e nas 
especificidades da associação que integram, para que o projeto se adaptasse à di-
nâmica do serviço. A figura 2 ilustra o processo de desenvolvimento do projeto “Sem 
Etiquetas” de acordo com um processo cíclico típico da development research. 

 
Figura 2 - Processo de idealização, desenvolvimento e implementação da página “Sem Etiquetas” 

Idealização

•Página de 
Facebook
•Linguagem
•Imagem

Desenvolvimento

•Conteúdos da 
Página
•Guião de Trabalho
•Sessões de 
Atividades 
Propedêuticas

Implementação

• Sessão de Criação 
da Página
•Sessões de 
Produção e Gestão 
de Conteúdos
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Na figura 3 é apresentado o layout da página de Facebook “Sem Etiquetas”, podendo 
esta ser consultada através do URL: https://www.Facebook.com/projetosemetique-
tas. 

 
Figura 3 – Layout da página “Sem Etiquetas” 

 

Apresentação e discussão dos resultados 

O processo de análise de conteúdo levou à criação da dimensão Projeto, reme-
tendo esta para tudo o que aconteceu na implementação deste projeto específico, 
e também à criação da dimensão Futuro, estando esta relacionada também com a 
implementação, mas destacando principalmente insights que podem ser importan-
tes para a continuidade de projeto similares ou criação de novos. Na figura 4 é pos-
sível visualizar as dimensões, categorias, subcategorias e indicadores que resulta-
ram da análise de conteúdo. 
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Figura 4 - Dimensões, categorias, subcategorias e indicadores do estudo 

 

Para responder ao objetivo Identificar que aprendizagens são promovidas em 
adultos com incapacidade intelectual pelo uso de uma página de Facebook, 
apresentámos a categoria Aprendizagens, prendendo-se esta com as aquisições e 
capacidades que foram promovidas, mas principalmente com todo o processo de 
aprendizagem relacionado com a implementação do projeto. Destacámos compe-
tências promovidas em três principais áreas, uso do computador, fotografia e Face-
book. No uso do computador, ressaltámos o uso de hardware e software, e ainda a 
gestão de ficheiros num ambiente gráfico, na fotografia, foram promovidas compe-
tências na preparação e posição para a fotografia enquanto modelos, no uso de 
materiais fotográficos e ainda algumas noções sobre planos de visão, já na plata-
forma Facebook, as competências prendem-se com o acesso, o uso das ferramentas 
participativas, gosto, comentar, partilhar e publicar e ainda com a exploração de 
diferentes menus. No que concerne às competências, importa referir que parece 
ainda estarmos numa fase de promover o acesso e desenvolver aptidões operacio-
nais muito básicas no que remete ao uso do computador e à internet. 

Para responder ao objetivo Analisar formas de participação de adultos com in-
capacidade intelectual através de uma página de Facebook, apresentámos a ca-
tegoria Participação, estando esta relacionada com as diversas formas de participa-
ção e interação promovidas pela página, com os julgamentos e juízos de valor que 
os participantes fizeram acerca desta participação e do projeto na generalidade, e 
ainda com a forma como ocorreu esta participação, destacando-se a interatividade, 
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as conexões, o senso crítico e o processo colaborativo. No que refere à interativi-
dade, os participantes consideraram que a página ajudou a interagir, estando esta 
muito relacionada com a interação com as publicações, através das reações, comen-
tários e partilhas, destacaram o uso dos emojis e salientaram a relevância do al-
cance e do número de pessoas que gosta da página para aumentar a interação. 
Quantos às conexões, 370 pessoas gostaram da página, destas 65% eram mulheres 
e 35% homens, a maioria destas situava-se entre os 25 e os 34 anos. Os participan-
tes consideraram que a página permitiu conhecer novas pessoas, porém a maioria 
estava relacionada de alguma forma à associação. Referiram ainda que a relação 
que se estabelece, trata-se de um primeiro contacto, de uma relação muito ténue, 
sendo para os mesmos o conhecer na rede social diferente do conhecer presencial-
mente. No que concerne ao senso crítico, na fase de implementação os participan-
tes interferiram com as respostas aos comentários, nas frases que acompanham as 
publicações, na escolha dos emojis e nas fotografias. No final, os participantes afir-
maram que gostaram do trabalho desenvolvido, tendo fomentado a comunicação, 
capacitado no uso do Facebook, alertando também para alguns cuidados a ter no 
uso desta plataforma. No que remete ao processo colaborativo entre clientes e co-
laboradores, os participantes com incapacidade intelectual gostaram desta forma 
de trabalhar e de nas fotografias aparecerem todos juntos, tendo a perceção que 
de facto os colaboradores os ajudaram na orientação e organização das sessões, na 
aprendizagem e evolução deles no desempenho das tarefas, tendo concluído que o 
projeto deve continuar com base na colaboração. 

Para responder ao objetivo Identificar formas de facilitar a inclusão digital de 
adultos com incapacidade intelectual apresentámos a Dimensão Futuro, consti-
tuída pelas categorias Estratégias, Sugestões, Motivação e Empowerment. No que 
refere às estratégias, reportando estas a ajudas que simplificam as tarefas e aumen-
tam a autonomia, destacámos o recurso a símbolos e a cores dos softwares, a cria-
ção de pastas na pen, a colocação de autocolantes nas teclas mais usados do te-
clado, o recurso a imagens impressas que ajudam a limar problemas de abstração 
e raciocínio, a importância de reduzir o número de procedimentos por tarefa, o uso 
e manipulação de hardware, a padronização das tarefas e ainda o tutorial das ses-
sões. Relativamente às sugestões que resultaram dos contributos dos colaborado-
res, estes mencionaram aspetos que se devem manter no futuro como os tipos de 
conteúdo e o recurso à fotografia, não existir ligação direta entre a página e a asso-
ciação e continuar o trabalho colaborativo. Referiram também sugestões de melho-
ria como a apostar mais na visibilidade da página, adquirir material fotográfico, 
maior investimento nas roupas necessárias às fotografias. Quanto a novas ideias, 
sugeriram alargar os conteúdos e recorrer a vídeos curtos e simples frases de inte-
ração, verbalizaram ainda integrar no projeto outros clientes da associação. No que 
concerne à motivação, constituindo aquilo que os participantes com incapacidade 
intelectual mais gostaram, destacámos a fotografia e a parte da produção, a rede 
social Facebook e o uso de hardware. No que remete ao empowerment, relacionado 
com as opiniões, vontades e escolhas dos participantes com incapacidade intelec-
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tual que implicam ações futuras, salientámos a fase da produção ser mais no exte-
rior, serem modelos e ter um fotógrafo profissional, aprender a utilizar melhor uma 
máquina fotográfica e continuar com a página. 

 

Conclusão 

Considerámos que uma página de Facebook criada, desenvolvida e mantida por 
adultos com incapacidade intelectual contribui significativamente para a inclusão 
digital dos mesmos, na medida em que lhes permitiu desenvolver competências bá-
sicas de utilização de hardware e software, mas simultaneamente outras competên-
cias de participação e colaboração na era digital através de uma rede social, viabili-
zando conexões com pessoas próximas, mas também com outras desconhecidas.  

A criação dos conteúdos para a página, como as fotografias, impulsionou a criativi-
dade, a autenticidade e a motivação, permitindo a sua publicação exercer aos par-
ticipantes com incapacidade intelectual uma presença e protagonismo social na 
rede. Ainda relacionado com os conteúdos, concluímos também a importância de 
haver uma seleção criteriosa dos tipos de conteúdo, apostando na diversidade, as-
sim como um bom planeamento e concretização dos mesmos, para que haja ainda 
mais interação e participação com a comunidade virtual. Concluímos ainda que a 
integração de colaboradores no projeto foi essencial para a organização e concreti-
zação das tarefas das sessões, promovendo competências, desenvolvendo o senso 
crítico e auxiliando na expressão dos participantes com incapacidade intelectual. 
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