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Apresentação

Leila Regina d´Oliveira de Paula Nunes
Carolina Rizzotto Schirmer

Em janeiro de 2013, fomos procuradas pela equipe da Oficina Viven-
cial de Ajudas Técnicas para Ação Educativa, do Instituto Municipal Helena 
Antipoff – SME, no Rio de Janeiro, que estava interessada em desenvolver 
uma parceria com a universidade para uma pesquisa que envolveria a for-
mação de professores, com a ideia de realizar um trabalho inovador na área 
de Tecnologia Assistiva (TA), principalmente na Comunicação Alternativa 
e Ampliada (CAA). O principal objetivo seria formar uma equipe de pro-
fessores de Atendimento Educacional Especializado (AEE) para ampliar o 
trabalho da Oficina Vivencial (OV) por meio das Salas de Recursos Multi-
funcionais de Referência. 

O extenso acervo de estudos sobre a formação continuada de profes-
sores e seus achados levou-nos à reflexão de que, mesmo diante das práticas 
inclusivas e de toda a informação disponível, o professor necessita de conhe-
cimentos específicos, atualizados e fundamentados teoricamente, que deem 
suporte à resolução dos problemas vivenciados no dia a dia na escola. Esses 
estudos ainda criticam os modelos de formação continuada adotados pela 
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maioria das instituições e defendem que essa formação deveria ser oferecida 
utilizando-se modelos alternativos, uma vez que os tradicionais são formata-
dos para repassar conhecimentos de caráter meramente informativos, desvin-
culados da realidade de sala de aula, que não contemplam as necessidades dos 
professores e dos alunos, e que, por isso, pouco contribuem para a modifica-
ção das concepções e práticas destes. 

Outro ponto importante a ser pensado é a separação entre a pesquisa e 
a prática educacional e entre os planejadores e executores das ações educati-
vas, o que torna a função do professor esvaziada e desqualificada, já que sua 
missão se resume a validar, na prática, o conhecimento científico previamen-
te elaborado por pesquisadores fora do contexto escolar (Machado, 1999). 
Zeichner (1992) e Nóvoa (1992) argumentam que, além de apresentar crí-
ticas ao modelo da racionalidade técnica, Schön apontou possibilidades de 
mudança, introduzindo a necessidade de repensar-se a epistemologia da prá-
tica, fundamentada na reflexão a partir de situações concretas. Dessa manei-
ra, a formação de professores ganha outra dimensão, passando a ser centrada 
na investigação do próprio trabalho no contexto escolar. Esse modelo ficou 
conhecido como modelo da prática reflexiva, e há um consenso na literatura 
sobre a relevância de sua incorporação nas formações inicial e continuada de 
professores.

Partindo dessas ideias de que o modelo de formação deveria estar vin-
culado à realidade da sala de aula, atendendo às necessidades dos professores 
e pensando no modelo da prática reflexiva, surgiu a nossa proposta de for-
mação continuada em serviço de professores de Salas de Recursos Multifun-
cionais para atuar com TA, principalmente a CAA, que é o tema principal 
deste livro. 

Esta publicação apresenta a pesquisa desenvolvida por nós, não ape-
nas pesquisadores e assistentes de pesquisa vinculados ao grupo de pesquisa 
Comunicação Alternativa do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
UERJ e seus colaboradores, mas também a equipe da OV e, é claro, todas as 
professoras que se envolveram com o projeto ao longo dos quatro anos de for-
mação. A pesquisa foi financiada com a bolsa Cientista do Nosso Estado para 
Leila Regina d´Oliveira de Paula Nunes (FAPERJ – Proc. 102.319/2013) 
e bolsa de pós-doutorado para Carolina Rizzotto Schirmer (CNPq – Proc. 
501388/2013-3).
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O livro oferece ao leitor contribuições teórico-práticas relativas às áreas 
de Educação Especial, Formação de Professores, Tecnologia Assistiva, Co-
municação Alternativa e Ampliada, além de constituir um trabalho de grande 
importância para a consulta por parte daqueles que atuam ou pretendem 
atuar nas áreas da Educação Especial e da CAA. Ao longo dos dezesseis ca-
pítulos são discutidas questões relativas à formação continuada em serviço 
de professores, comunicação alternativa e ampliada, materiais pedagógicos e 
lúdicos adaptados, informática acessível, entre outros.

Esperamos que este livro contribua para a área da Educação Especial e 
CAA, e que as metodologias, os conteúdos e as atividades descritas e discu-
tidas na presente obra possibilitem aos professores e aos demais profissionais 
e interessados uma revisão de suas concepções e práticas pautadas na diver-
sidade. 

Leila Regina d´Oliveira de Paula Nunes
Carolina Rizzotto Schirmer




