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Leila Regina d´Oliveira de Paula Nunes1

Stefhanny Paulimineytrick Nascimento Silva2

Carolina Rizzotto Schirmer3

Introdução

O processo de inclusão escolar de alunos com deficiência e com Trans-
torno do Espectro Autista (TEA) resultou na presença crescente desse aluna-
do nas salas de aula regulares nas últimas décadas. De modo a favorecer esse 
processo, o Atendimento Educacional Especializado foi instituído pelo MEC 
em 2008. O AEE, ofertado preferencialmente nas SRMs, tem como função 

1  Professora titular da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educa-
ção da UERJ. E-mail: leilareginanunes@terra.com.br.

2 Mestranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ. E-
-mail: stefhannyp@gmail.com.

3  Professora adjunta da Faculdade de Educação da UERJ. E-mail: ead.carolina@gmail.
com.
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complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da disponibi-
lização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as 
barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua 
aprendizagem. 

O município do Rio de Janeiro possui 1.013 escolas de Ensino Fun-
damental e 514 unidades de Educação Infantil, onde são atendidos 13.336 
alunos especiais. Desses, 8.758 frequentam as 474 SRMs. Considerando a 
complexidade do cotidiano escolar, o Instituto Helena Antipoff4, por meio 
da Oficina Vivencial5, e a UERJ desenvolveram um projeto para a implan-
tação de Salas de Recursos Multifuncionais de Referência em cada uma das 
11 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs). O propósito último é 
que tais salas constituam-se, no futuro, em polos de referência no desenvol-
vimento e na disseminação dos procedimentos e recursos de TA, da CAA, 
da informática acessível e demais estratégias pedagógicas, com o intuito de 
apoiar os demais professores que trabalham nas SRMs convencionais.     

O objetivo da pesquisa foi planejar, implementar e avaliar um pro-
grama de formação continuada em serviço de professores das SRMs da rede 
pública de ensino do município do Rio de Janeiro para atuação nessas Salas. 
Mais especificamente, esses professores foram ensinados a planejar, imple-
mentar e avaliar recursos e serviços da TA nas áreas ligadas à escola, tais 
como CAA, acesso ao computador e, ainda, atividades e materiais pedagógi-
cos adaptados para atender alunos do ensino fundamental que apresentassem 

4  O Instituto Municipal Helena Antipoff (IHA) é o órgão da Secretaria Municipal de Edu-
cação do Rio de Janeiro que tem sob sua responsabilidade a implementação de políticas 
públicas voltadas à educação de alunos com deficiência, transtorno global do desenvol-
vimento e altas habilidades, incluindo o acompanhamento de propostas promotoras do 
desenvolvimento e aprendizagem dos alunos público-alvo da Educação Especial na pers-
pectiva da educação inclusiva.

5  A Oficina Vivencial de Ajudas Técnicas para Ação Educativa é um serviço promovido 
pelo Instituto Helena Antipoff e destina-se aos alunos com deficiência e transtorno global 
do desenvolvimento, direcionando seu trabalho na busca de estratégias e recursos da TA 
que facilitem a participação desses educandos nas atividades escolares cotidianas e contri-
buindo para a inclusão escolar.
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severos comprometimentos em sua comunicação oral, como aqueles com pa-
ralisia cerebral, TEA e deficiência múltipla. 

Os pressupostos da ação educativa, implementada nessa formação con-
tinuada de professores, encontram-se na abordagem denominada “Proble-
matização”, segundo a qual os conteúdos de ensino não são oferecidos aos 
alunos (no caso, as professoras da SRM) em sua forma acabada, mas na forma 
de problemas extraídos da realidade, cujas relações devem ser descobertas e 
construídas pelo aluno, que reorganiza o material, adaptando-o à sua estru-
tura cognitiva prévia, para descobrir relações, leis ou conceitos que precisará 
assimilar (Cyrino e Toralles-Pereira, 2004). 

Método

O projeto original, do qual o presente estudo faz parte, constituiu-se 
em uma pesquisa quali-quantitativa, com diversos objetivos específicos e um 
conjunto de vários procedimentos. O presente estudo envolveu uma pesquisa 
qualitativa centrada na análise de conteúdo das sessões de pesquisa realizadas 
de forma sistemática ao logo desses quatro anos: 

Participantes: dezoito6 professores de SRM, pesquisadoras da UERJ e 
a equipe da OV. 

Local e instrumentos: Oficina Vivencial de Ajudas Técnicas para Ação 
Educativa do IHA. Os instrumentos utilizados foram os seguintes: questio-
nários para descrever o perfil e o conhecimento das professoras acerca de di-
versos temas, a clientela dos alunos sem fala articulada atendidos, os recursos 
físicos e humanos das escolas (adaptações do material escolar, recursos de 
informática acessível e de CAA) e o diário de campo das pesquisadoras (que 
continha suas impressões e anotações). Além desses, filmadora e gravadores 
de voz digitais foram utilizados, assim como computadores/notebooks, plasti-
ficadora e impressoras. Figuraram ainda softwares e aplicativos de CAA, siste-
mas de CAA de baixa tecnologia, recursos de acessibilidade ao computador, 

6  Este é o quantitativo mais frequente de professores. Alguns se ausentaram temporaria-
mente da formação, enquanto outros ingressaram mais recentemente. 
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bem como materiais escolares e pedagógicos adaptados. O software Atlas TI7 
foi utilizado para auxiliar na análise de conteúdo das sessões filmadas.

Procedimentos gerais: o projeto foi submetido à direção do IHA e à 
Comissão de Ética em Pesquisa da UERJ, sendo aprovado (Parecer Coep n.º 

336.622 – 11/07/2013).
Procedimentos específicos: todo o estudo envolve um conjunto de 

diversas atividades, a saber: aplicação de questionários para caracterizar as 
professoras de SRM e suas concepções acerca da deficiência, TA e CAA, 
características do alunado atendido, entrevistas acerca das relações desses pro-
fessores com as professoras das salas regulares, oferta do curso de formação 
com metodologia problematizadora, elaboração de estudos de caso pelas pro-
fessoras, oferta de palestras com especialistas acerca de Comunicação e Inte-
ração, Comunicação Alternativa e Linguagem, Salas de Recursos Multifun-
cionais e Atendimento Educacional Especializado, PECS-Adaptado8 – CAA 
para pessoas com Transtornos do Espectro Autista –, software Boardmaker9, 

7  Poderosa ferramenta de análise de dados dinâmicos da atualidade, pois opera com prati-
camente qualquer tipo de arquivo ou mídia, cruzando dados sem restrições de tamanho 
ou extensão dos arquivos que analisa e produzindo relatórios e sistemas de dados claros e 
objetivos a partir dos critérios estabelecidos pelo próprio usuário.

8  PECS-Adaptado é um sistema de comunicação alternativa por meio do intercâmbio de 
figuras destinado a pessoas com autismo. O indivíduo oferece o cartão pictográfico ao 
seu interlocutor para receber o item desejado. Esse sistema consiste em uma adaptação do 
PECS [Picture Exchange Communication System] ao contexto brasileiro e possui flexibi-
lidade para os diferentes contextos: escolar, familiar e especializado. 

9  Programa utilizado para a criação de pranchas, cartões de comunicação e também para 
material lúdico e pedagógico. É um banco de dados gráficos que contém mais de 8.000 
símbolos do Picture Communication System.
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software Speaking Dinamically Pro10, TICO11, ARASAAC12 e estudo do de-
sempenho das professoras em atendimento a seus alunos por meio da autos-
copia13.  Mais recentemente, planejamento e implementação das chamadas 
Salas Abertas, com oferta de palestras e workshops aos demais professores das 
SRMs tradicionais pelas professoras participantes desse estudo. 

Trinta e cinco sessões da pesquisa foram conduzidas nos anos de 2013, 
2014, 2015 e 2016, durante as quais foram desenvolvidas as atividades lis-
tadas anteriormente. Tais sessões foram filmadas, transcritas e submetidas à 
análise de conteúdo, contando com o auxílio do Atlas TI. O foco principal 
do presente trabalho é a análise de conteúdo dessas sessões. 

10  Programa que permite a criação de pranchas dinâmicas, no qual o aluno visualiza sua 
prancha principal no monitor do computador e, ao acessar um símbolo, que representa 
outro tema, automaticamente acontece a mudança da prancha, para que ele possa falar 
sobre o assunto desejado. Também pode ser utilizado para a realização de atividades peda-
gógicas interativas.

11  Aplicação livre de pranchas de comunicação interativas. Pode ser usado em celulares smar-
tphone e/ou tablet, tendo uma mobilidade muito grande.

12  ARASAAC –Portal Aragonês de Comunicação Alternativa e Ampliada, desenvolvido e 
mantido pelo Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación (CATEDU) que dispo-
nibiliza um sistema de livre distribuição de pictogramas, ferramentas e softwares para a 
construção de recursos de Comunicação Alternativa e Ampliada –  CAA (Portal Arasaac, 
2013). Esse sistema foi desenvolvido com o objetivo de garantir a comunicação como 
direito universal, a difusão e o uso em qualquer contexto, como educativo, terapêutico e 
outros. 

13  Uma ação na qual o eu analisa-se em torno de uma finalidade, a partir de um objetivo 
específico. Trata-se de um procedimento de coleta de dados que registra, por meio da 
videogravação, a ação do sujeito e, em sequência, coloca-o como avaliador de seu próprio 
desempenho.
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Resultados

No quadro a seguir, estão apresentados o número de sessões de pesqui-
sa conduzidas, filmadas e transcritas nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016 e 
os temas nelas discutidos.

Ano Número de sessões Temas tratados

2013 12 Descrição dos casos estudados
Dificuldades
Inclusão
Recursos para o aluno
Sugestões de práticas instrucionais 
Dúvidas teórico-práticas
Concepções de comunicação 

2014 9 Recursos da CAA
Comunicação e interação
Linguagem, fala e pensamento 
CAA e inclusão
AEE
Família
Relação entre as professoras 
Desempenho das professoras 
Dificuldades administrativas
Estudos de caso
Adaptações curriculares
Plano Educacional Individualizado (PEI)
Metodologia da problematização
Leitura e escrita
Ensino naturalístico
Projeto das salas abertas 
Análise de dados na pesquisa
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Ano Número de sessões Temas tratados

2015 8 Comunicação e interação 
Relação entre as professoras 
Dificuldades administrativas
Desempenho das professoras 
Metodologia da problematização
Adaptações curriculares
PEI
Família 
Estudo de caso
Leitura e escrita 

2016 7 Comunicação
Desempenho das professoras  
Dificuldades administrativas
Relação entre as professoras
Família
Estudo de caso
Projeto de pesquisa 
Comunicação Alternativa: conversa
Comunicação: aplicativos
Salas abertas
PEI

  
Serão apresentados, a seguir, os conteúdos tratados nas sessões em cada 

ano.   

Sessões de 2013

 Em 2013, as atividades da pesquisa concentraram-se na oferta de pa-
lestras sobre Comunicação e Interação, Comunicação Alternativa e Lingua-
gem e PECS-Adaptado, e de workshops sobre emprego dos softwares Board-
maker e Speaking Dinamically Pro. No curso de formação com a metodologia 
problematizadora, as professoras formaram grupos de três a quatro partici-
pantes, observaram e registraram o desempenho de um aluno com deficiência 
em seu conteúdo, problematizando-o. Elegeram o foco do estudo, redigiram 
e justificaram a escolha do problema pertinente à educação, referente ao caso 
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do aluno. Elas ainda identificaram possíveis fatores associados ao problema e 
seus determinantes14. 

As professoras procederam a uma reflexão, captando os vários aspectos 
envolvidos no problema e verificando o que pertencia à escola e, mais especi-
ficamente, ao AEE. Elegeram, com critérios, os aspectos que serão estudados 
na etapa seguinte e redigiram os pontos-chave de aprofundamento teórico-
-prático. Em seguida, elas elaboraram as hipóteses de solução para o proble-
ma, com base na teorização e nas etapas anteriores. Aprenderam a utilizar 
o software Boardmaker para produzir e pensar nos recursos adaptados e em 
estratégias. As docentes explicaram e argumentaram sobre as hipóteses elabo-
radas. Foram apresentadas ao software Speaking Dinamically Pro com o ob-
jetivo de utilizá-lo nos casos estudados. Apresentaram os casos com a análise 
da aplicabilidade das hipóteses levantadas ou em prática – planejamento da 
execução das ações – e a análise dos resultados. 

Alguns aspectos dessas propostas e discussões merecem destaque e são 
apresentados a seguir.  

Quando discutiam sobre os alunos não oralizados que já estão no se-
gundo segmento do ensino fundamental e que não estão alfabetizados, as 
professoras questionaram sobre o que ensinar na SRM: acompanhar os refe-
renciais curriculares da série escolar, como as professoras fazem para todos os 
alunos da turma, ou seguir o plano de trabalho individualizado para o aluno 
especial? Como disse uma professora, “até que ponto o papel da sala de recur-
sos, nesse momento, é investir na alfabetização, fazer um trabalho paralelo de 
alfabetização ou de adequação dessa proposta”. Se o aluno tem de responder 
às perguntas de compreensão de um texto lido, como ele o fará? Por meio de 
imagens em uma prancha? Mas é importante que haja sempre mais de duas 
opções de resposta. 

As adaptações são necessárias para ajustar as necessidades do aluno es-
pecial às exigências dos referenciais curriculares. Ressalte-se que a professora 
deve dar prioridade ao que é funcional para a vida do aluno. “Só vale a pena 
a gente seguir ali o que está no currículo, para uma criança que é integrada, 

14  Uma descrição detalhada desses estudos de caso é apresentada no capítulo “Análise da 
formação continuada em serviço sobre comunicação alternativa para professores de Salas 
de Recursos Multifuncionais de Referência: abordagem problematizadora”.
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se a gente realmente tiver certeza que aquilo ali pra ele vai ser significativo ou 
não”. Qual a função do mediador junto a professores que atendem alunos do 
sexto ao nono ano. Para quem priorizar o mediador?

Para tornar o uso das pranchas em sala de aula mais aceitável e interes-
sante, as professoras sugerem uma “semana da inclusão”, durante a qual elas 
ensinariam os outros alunos a usarem a prancha. Surgem alternativas para 
o aluno com deficiência motora grave, sobretudo nos membros superiores 
– “utilizar um adaptador para o pé e usar a boca como mais um recurso, já 
que usar a mão é mais difícil”. O importante é que o aluno possa escolher o 
recurso ou a forma de comunicação que seja mais adequada para ele. 

O relacionamento das professoras das SRMs com as professoras das 
salas comuns foi igualmente alvo de discussão, como afirmou uma partici-
pante: “Já aconteceram casos de professores da sala de recursos dar material 
e a professora da sala de aula comum não usar”. E completa: “no olhar das 
professoras é possível identificar seus pensamentos como: Ela não faz nada, 
vem pra cá e quer que a gente faça. Esse é o meu desafio diário”.

As falas das professoras sobre os recursos de CAA, sejam os de baixa tecnolo-

gia, como pranchas, e de alta tecnologia – recursos computadorizados –, re-

velam que eles ainda se sentem pouco à vontade com seu uso em sala de aula. 

Por vezes, destacam que o aluno não oralizado tem dificuldade de aceitar suas 

limitações, sentindo-se muito diferente de seus colegas por estar empregando 

este recurso da CAA. Em outros alunos, o uso de “plaquinhas15” (sic) nas 

séries mais adiantadas parece ser dispensável se ele puder se comunicar mais 

rapidamente com gestos e sons. Algumas professoras ressaltam que muitos 

alunos são hábeis em acessar músicas e imagens em smartphones, como se isso 

implicasse em comunicação. Outras ressaltam que o plano do aluno deveria 

destacar, inicialmente, a comunicação e a convivência social. O PECS-Adap-

tado foi apresentado como fator facilitador para efetivar a comunicação do 

aluno com TEA, que, rapidamente, conseguiu entender e utilizar a lógica da 

troca dos cartões para obtenção do objeto de desejo. 

15  A forma como a professora se referia à prancha de comunicação. 
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Sessões de 2014 

No ano de 2014, foram realizadas oito sessões de pesquisa em que todo 
o grupo de professoras esteve presente junto com as pesquisadoras. 

Os temas da comunicação, interação, linguagem e CAA foram preva-
lentes nas discussões de todas as sessões. Foi dada bastante ênfase aos com-
ponentes da comunicação: “algo a comunicar, alguém com quem se comu-
nicar, meios de se comunicar, razão para se comunicar, expectativa para se 
comunicar e oportunidade de se comunicar”. Carolina Schirmer sugeriu que 
a CAA deva ser contextualizada, funcional e envolver os componentes citados 
anteriormente. A atividade de comunicação em sala de aula não precisa ser 
estruturada, começa-se o trabalho conversando simplesmente. A professora 
precisa ter disponibilidade para fazê-lo. A comunicação, contudo, não deve 
resumir-se a uma série de perguntas que a professora formula, pois, ainda 
que, inicialmente, essa tática seja válida, sua persistência restringe a comu-
nicação. A professora deve exibir fala adequada ao nível de compreensão do 
aluno e, para favorecê-la, falar e apontar para os cartões de comunicação. Ou-
tro aspecto que mereceu destaque refere-se à alternância ou troca de turno na 
interação com o aluno – dar tempo para o aluno responder e não invadir seu 
turno. É importante que o interlocutor do indivíduo não oralizado indique 
quando a mensagem deste não for entendida. Essa quebra na comunicação 
exige que o usuário de CAA melhore e amplie seu vocabulário. Tratou-se 
também da relevância da terapeuta/professora desenvolver aspectos primá-
rios da comunicação, como capacidade de manter o tópico, intencionalidade, 
troca de turno e acréscimo de informações. A espera da troca de turno na 
interação precisa ser feita de forma adequada para que o enunciado seja com-
preendido com eficácia. Na verdade, a expectativa da professora em relação à 
comunicação do aluno pode ser um fator que dificulte esse processo de inte-
ração, de tal modo que muitos alunos acabam não expressando seus desejos 
devido à constante interpelação e impaciência da docente. É importante tam-
bém perceber o momento em que o aluno expressa algum tipo de intenção 
de falar, pois, muitas vezes, as suas atitudes podem expressar e explicar seus 
comportamentos. 

Deve-se evitar a conversa vazia, na qual não há troca de informação. 
O uso de recurso de CAA não é tudo na comunicação; o elemento-chave é a 
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interação. Para desenvolver a conversa, pode-se usar o reconto de histórias, 
em que cada interlocutor tem sua vez. Foi enfatizado que a comunicação 
ocorre com a troca de mensagens entre dois interlocutores. O código usado 
pode ter diferentes modalidades – oral, gestos, libras, simbologia gráfica ou 
um misto de tudo. A linguagem tem diversos componentes: semântica, fono-
logia, sintaxe e a pragmática. Esse último componente deve ser priorizado no 
atendimento aos alunos sem fala articulada, pois se trata do uso da linguagem 
no contexto social, em que é dado ênfase à intencionalidade.  A linguagem é 
própria e essencial ao homem. Para que a comunicação se efetive, é preciso 
que a linguagem se desenvolva. Na CAA, deve-se pensar nas habilidades lin-
guísticas dos alunos e de seus interlocutores. Comunicação é troca e, portan-
to, não depende somente do aluno. A ausência de fala não significa ausência 
de linguagem, porque esta se expressa de diferentes formas ou modalidades. É 
lembrado que as professoras precisam explorar outras formas de comunicação 
com seus alunos, visto que, muitas vezes, a comunicação ocorre mediante 
o uso de gestos, sons etc. Mas, para poder reconhecer esses outros sinais de 
comunicação, os educadores precisam deixar de lado suas expectativas e an-
siedades.

Além dos aspectos interacionais da comunicação, as professoras e as 
pesquisadoras ressaltaram que a CAA favorece a inclusão, porque garante o 
questionamento e a expressão do alunado sem fala articulada em diferentes 
ambientes e em interação com diversas pessoas. A professora do atendimento 
educacional especializado tem papel ímpar no desenvolvimento da lingua-
gem, da comunicação e do pensamento do aluno. 

Outro tema de destaque é a adequação dos recursos de CAA à realidade 
do aluno. Sendo assim, é importante que o docente perceba que os mate-
riais e as atividades devem ser flexibilizados e adaptados às peculiaridades 
do educando. Durante os atendimentos nas SRMs, alguns alunos fazem uso 
do computador, porém é preciso explicar que esse não é o único recurso, 
não devendo ser usado ad eternum, e que há outros materiais para facilitar 
a aprendizagem/comunicação. Recursos de baixo custo, como os kits com 
figuras/cartões, podem ser uma ferramenta facilitadora, visto que esse mate-
rial, posteriormente, pode ser trabalhado e compartilhado com outras pessoas 
da comunidade escolar. A construção dos kits exige desempenho e interesse 
do docente. A CAA pode ser vista como um mecanismo capaz de auxiliar 
as professoras na estruturação da rotina dos alunos, contribuindo para a or-
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ganização do pensamento, da linguagem e da aprendizagem. As professoras 
afirmam também que a falta de conhecimento sobre o uso da prancha de 
comunicação e a dificuldade de avaliar o aluno têm prejudicado o processo 
de aprendizagem. As professoras relatam que têm tido dificuldade em utilizar 
o sistema de varredura, a prancha e o acionador, por isso, é importante que 
eles conheçam bem os recursos da CAA para que sua funcionalidade seja 
completa.

 A professora precisa perceber que alguns alunos com TEA utilizam a 
imaginação, a linguagem oral e a gestual para se expressarem e que o uso da 
CAA pode auxiliá-los na produção e ampliação dos enunciados verbais. A 
intenção comunicativa do aluno com dificuldade na fala também deve ser 
observada, e, nesse sentido, o uso do PECS-Adaptado pode ser um grande 
aliado no processo de interação com o aluno com TEA que apresenta fre-
quentemente déficits na intenção comunicativa. Estruturar a rotina de sala 
de aula por meio dos cartões tem contribuído para o desenvolvimento da 
comunicação e interação desses sujeitos, sendo assim, é preciso aproximar 
cada vez mais as atividades cotidianas das propostas pedagógicas e comu-
nicativas. É importante que a professora tenha conhecimento das fases do 
PECS-Adaptado. Todavia, o grande embate parece estar em compreender e 
utilizar esse sistema de troca de figuras. As professoras ainda têm dúvidas em 
relação ao uso dos cartões de CAA, alegando que muitas informações podem 
confundir os alunos. 

Foi mencionada a criação espontânea do grupo no WhatsApp pelos 
participantes, em outubro de 2014, como forma de favorecer a interação das 
professoras. Com isso, a comunicação entre elas foi bastante estimulada, pois 
passaram a compartilhar informações diversas, materiais e dificuldades16.

Outro tema discutido foi a sobrecarga de atendimentos nas SRMs, o 
que tem prejudicado, em certa medida, o desempenho das professoras. Uma 
das soluções imediatas tem sido a criação de figuras de comunicação em con-
junto com os alunos no decorrer dos atendimentos. Outra queixa formulada 

16  Uma descrição detalhada do conteúdo do grupo de WhatsApp pode ser encontrada nos 
capítulos “Comunidade on-line de professores de Salas de Recursos Multifuncionais de 
Referência” e “Material pedagógico adaptado ou especialmente elaborado e a comunicação 
alternativa e ampliada”.
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pelos participantes foi referente à falta recorrente de comunicação entre a 
equipe da Oficina Vivencial, a direção da escola e as CREs. 

A importância da família no desenvolvimento do aluno tem sido uma 
preocupação das professoras. O trabalho interdisciplinar contando com o 
apoio da família é imprescindível para uma formação de qualidade. A família 
é um dos primeiros ambientes sociais em que a criança se insere, por isso, é 
essencial a participação dos familiares – no caso, as mães –, no processo de 
adaptação do aluno. Para as professoras, as mães dão muitas informações a 
respeito da criança, o que tem facilitado a busca por melhores práticas em 
sala de aula; portanto, o diálogo entre os pais e os docentes faz-se necessário. 
Todavia, ainda que as famílias tenham limitações em relação às técnicas, es-
tratégias e metodologias, incluí-las no processo de desenvolvimento escolar 
da criança pode ser um fator positivo na aprendizagem do aluno.

Entre as dificuldades administrativas enfrentadas pelas professoras, des-
taca-se a não compreensão do papel das professoras das SRMs pelas escolas. 
É preciso entender que o sucesso escolar do aluno com dificuldade é res-
ponsabilidade de todos. Muitas vezes, o educador não tem a quem recorrer 
quando existem dúvidas de como proceder com um aluno, um familiar etc., e 
a falta de apoio da própria escola, como também das CREs, tem prejudicado 
esse diálogo. Outro fator a ser observado é a falta de tempo para conver-
sar e/ou esclarecer dúvidas, compartilhar materiais pedagógicos adaptados e 
informações a respeito do aluno com outros docentes. O trabalho da professora 
na sala de recursos tem sido prejudicado por inúmeros fatores, como: falta 
de recursos e materiais, excesso de alunos, tempo limitado para adaptar as 
provas, capacitação informal do estagiário, falta de apoio da própria escola e 
das CREs e acúmulo de funções extras (atender pais, professores, diretores), 
ou seja, há uma sobrecarga desses docentes, contribuindo para a concepção 
de que as atividades realizadas no AEE são extremamente árduas e cansativas.

As ações possíveis do AEE devem ser contempladas pelas professoras de 
SRM, ou seja, elas devem solucionar os problemas que estão ao seu alcance, 
dando ênfase à construção de um Plano Educacional Individualizado (PEI) 
que contemple as necessidades dos alunos quando são atendidos nessas salas. 
Antes de elaborar o PEI, no entanto, faz-se necessário pensar e discutir as ati-
vidades pedagógicas que, de fato, atenderão às reais necessidades educativas e 
comunicativas dos alunos. 
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Ao tratar dos estudos de caso, por meio da metodologia da problematiza-
ção, a pesquisadora Carolina Schirmer aponta que é extremamente importan-
te registrar e considerar as potencialidades dos alunos, pois essas são peças- 
-chave no desenvolvimento das soluções. Muitos problemas não poderão ser 
resolvidos pelo atendimento educacional especializado (saúde, família etc), 
mas deverão aparecer na lista de informações do caso-aluno. A professora 
deve buscar conhecimentos diversos, a fim de encontrar soluções para os 
problemas levantados, propondo o PEI, cujo objetivo é o de listar, de forma 
clara e rápida, as atividades que eram desenvolvidas/ensinadas para os alunos 
durante os atendimentos, elencando os materiais que seriam necessários para 
a intervenção pedagógica e detalhando os resultados alcançados com cada 
sujeito. É de grande importância que a escola compreenda a proposta do PEI 
para melhor auxiliar seus professores e alunos. As dificuldades do PEI estão 
relacionadas à elaboração de material, provas e adaptações e, ainda, à troca de 
informações entre os docentes da sala de recursos e da sala comum.

As professoras concordam que as adaptações curriculares são essenciais 
para que o aluno compreenda os conteúdos pedagógicos, todavia, muitas 
docentes têm dificuldade para elaborá-las. Antes, é preciso compreender as 
necessidades do aluno, a fim de propor as adaptações e conhecer os recursos 
certos que possam dar suporte às suas peculiaridades. Outro ponto bastante 
discutido refere-se às adaptações feitas mediante o uso do caderno pedagógi-
co. É sabido que os conteúdos desse caderno são extremamente limitados, se 
considerarmos as reais necessidades dos educandos. Verificou-se que muitas 
professoras têm usado os recursos da CAA para fins pedagógicos. Vale des-
tacar que, quanto mais o recurso de CAA for utilizado pelo aluno, maiores 
são as chances de aumentar seu vocabulário e sua autonomia. É preciso con-
siderar o interesse e a idade do aluno, pois, para ele, pode ser mais interes-
sante usar um IPad do que um comunicador para expressar-se. Outro ponto 
fundamental é verificar se os recursos são utilizados em outros ambientes 
naturais, já que o aluno precisará comunicar-se em diferentes espaços, como 
casa, consultório etc. Procedimentos do ensino naturalístico, como colocar os 
objetos desejados pelo aluno fora do seu alcance (arranjo ambiental), podem 
estimulá-lo a solicitar o objeto por meio do cartão de comunicação nesses 
diversos ambientes. 

As professoras expressaram o sentimento de frustração quando um 
aluno não desperta interesse por alguma atividade, sendo assim, é preciso 
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imediatamente redirecionar as tarefas a fins pedagógicos e comunicativos que 
sejam da escolha do aluno. A dificuldade de comunicação entre as professoras 
tem prejudicado o desempenho da criança com deficiência e TEA. Por essa 
razão, é importante haver meios de comunicação que as aproximem, para 
que, juntas, consigam elaborar estratégias de ensino que contemplem as es-
pecificidades do educando.

Outro tema debatido foi o emprego dos cartões de CAA para estimular 
a leitura e a escrita. A complexidade das atividades de ler e escrever palavras 
mediante o uso dos cartões de CAA tem chamado a atenção de muitas pro-
fessoras, na medida em que é possível observar que os alunos decoram as pa-
lavras sem relacioná-las aos seus significados. Também é comum pensar que 
o usuário da CAA refere-se apenas a indivíduos sem fala. Todavia, o aluno 
que tem dificuldade de ler e escrever também necessita do suporte para de-
sempenhar melhor suas habilidades comunicativas e pedagógicas em sala de 
aula.  Alguns alunos têm dificuldade em contextualizar a própria fala, por isso 
é fundamental que a professora desenvolva atividades de leitura que os auxi-
liem na organização do pensamento. Quando o aluno demonstra ter muita 
resistência em utilizar os cartões, é preciso que a docente mostre para ele a 
sua funcionalidade. Por exemplo: ensinar o aluno a pedir um item desejado, 
mostrando que sua solicitação se faz necessária para que haja entendimento 
entre ambas as partes.  Softwares que permitem criar símbolos podem ajudar 
o aluno com deficiência na produção da escrita, principalmente quando está 
presente a opção de ouvir o que foi escrito. O software permite ainda traba-
lhar com soletração. Combinar música e desenho também pode favorecer a 
comunicação do aluno.

As questões burocráticas das escolas e das CREs podem impedir as 
professoras de participar do projeto-piloto de Salas de Recursos Multifuncio-
nais de Referência, que prevê a criação das chamadas “Salas Abertas”. Uma 
professora da Oficina Vivencial afirma que, no primeiro momento, é preciso 
ter cautela na implementação do projeto-piloto, visto que há uma demanda 
muito significativa de alunos com deficiência e TEA nas escolas. Vale lem-
brar que em uma sala pode haver cinco alunos e, em outra, pode haver trinta, 
ou seja, é fundamental uma reorganização desses estudantes para que o pro-
jeto seja realizado de forma satisfatória. 

Finalmente, foi tratada a questão da coleta e análise dos dados da pes-
quisa que está em curso. É por meio desses procedimentos que o pesquisador 



44 Salas Abertas : formação de professores e práticas pedagógicas44

pode ter um parecer positivo ou negativo sobre o andamento da pesquisa. É 
preciso também compreender o que as professoras apreenderam no curso de 
formação para dar seguimento a possíveis ajustes no projeto. Questionários 
– fundamentais para o pesquisador, principalmente pelo fato de permitirem 
a constatação da ocorrência ou não de mudanças significativas no estudo – 
foram utilizados para fazer uma análise comparativa dos dados coletados em 
momentos diferentes do estudo. O uso dos gráficos pode auxiliar no controle 
dos dados.

Foi solicitado que as professoras dessem seguimento às filmagens de 
suas interações com o aluno, a fim de que os dados fossem descritos com 
fidedignidade e, posteriormente, analisados. Algumas docentes controlaram 
os dados coletados, ligando e desligando a câmera. Contudo, é lembrado que 
as filmagens deveriam ser as mais naturais possíveis, para não haver manipu-
lação dos dados.

Para fazer uma análise de conteúdo, antes de tudo, é preciso ter a trans-
crição das sessões da pesquisa em mãos. Na transcrição, é possível ver os te-
mas mais recorrentes para, assim, criar categorias que são fundamentais para 
comparação dos dados, caso haja mudanças de comportamento e de opinião 
dos sujeitos.

No decorrer da formação, as análises de comportamento e de discurso 
puderam ser realizadas. Reaplicar os questionários para a construção dos da-
dos e nomear as categorias é extremamente importante para a condução da 
pesquisa.

As professoras parecem não ter compreendido muito bem a proposta 
do projeto de pesquisa em curso, que sugere a criação de Salas de Recursos 
Multifuncionais de Referência em cada CRE, com o objetivo de divulgar de 
forma mais adequada os procedimentos e os recursos voltados para a popula-
ção de alunos não oralizados. É fundamental que a professora  compreenda, 
de fato, a proposta do projeto e queira apreender os conteúdos ofertados nes-
sa formação. Ela precisa entender que faz parte, ativamente, do seu processo 
de formação.
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Sessões de 2015 

Em 2015, houve oito sessões de pesquisa, cujo conteúdo é apresentado 
a seguir.

O tema recorrente da comunicação e dos recursos de TA e CAA foram 
trazidos à tona, recomendando-se que, para ter entendimento sobre a TA, é 
fundamental estar junto do aluno, ou seja, é preciso que ambos os interlocu-
tores (professor/aluno) estejam envolvidos na realização da tarefa. Vale desta-
car que a observação da própria prática pode contribuir para o desempenho 
das professoras. Interagir com o aluno mediante o uso dos cartões pictográ-
ficos, das pranchas, pode ser um diferencial na formação da professora, con-
tudo, muitos educadores ainda têm dificuldade em manusear esses recursos. 

Recomendou-se ainda que, em sala de aula, a professora atente cuida-
dosamente ao processo inicial de comunicação do aluno, sobretudo quando 
este for solicitado a responder algo. Isso significa dizer que é preciso valorizar 
os momentos de interação, objetivando explorar melhores formas de expres-
são, seja verbal, gestual, corporal etc. Também é necessário mostrar à crian-
ça que há outras formas de comunicação (sinalização), isto é, para que seja 
compreendida e o aluno seja atendido em seu pedido, torna-se fundamental 
a compreensão do interlocutor. 

Vale destacar que o uso do ensino incidental pode melhorar a comuni-
cação do aluno sem fala funcional, especialmente quando as situações (peda-
gógicas, jogos, lanche etc.) são vivenciadas em um ambiente onde a criança 
esteja engajada. Em primeiro lugar, são exibidos itens que a criança deseja, 
colocando-os, contudo, fora do seu alcance, a fim de incentivar o ato comu-
nicativo. Emprega-se, então, o procedimento do “mando-modelo”, segundo 
o qual a professora pergunta ou solicita que a criança indique o que ela quer. 
Se ela o fizer, o objeto lhe é fornecido. Caso contrário, a professora fornece o 
modelo “quero o jogo” e aguarda a criança imitá-lo. O terceiro procedimento 
é a espera, ou seja, a professora segura o objeto de desejo da criança próximo 
ao seu (da professora) rosto e aguarda que ela responda usando o cartão para 
solicitar o que deseja. Cabe aqui ressaltar que compartilhar o mesmo foco de 
atenção com a criança é essencial, e que a professora também precisa aceitar a 
resposta dela –  criança – por mais primitiva que seja, exigindo, com o passar 
do tempo, respostas mais elaboradas. Vale lembrar que o uso de recursos tec-
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nológicos de alto ou baixo custo em sala de aula é importantíssimo, mas nada 
substitui as técnicas e atitudes das educadoras perante os seus alunos, pois a 
interação humana está no esteio da comunicação.  

O uso do PECS-Adaptado foi mais um tema abordado. É preciso am-
bientar e organizar a sala antes de utilizá-lo com o seu educando, principal-
mente para evitar comportamentos de agressividade. As professoras também 
apontam que a Comunicação Alternativa tem que ser utilizada de acordo 
com a singularidade do aluno, ou seja, são “mundos extremamente diferen-
tes”. Antes de utilizar a CAA, é preciso que a professora faça um levantamen-
to dos alunos que precisam dos recursos, a fim de auxiliá-los de forma mais 
significativa. Vale destacar a necessidade de entender o conceito de interlocu-
tor e locutor para que as mensagens sejam mutuamente transmitidas e recebi-
das. Também é importante estimular o aluno a ser emissor, ou seja, iniciador 
do diálogo, corroborando com a ideia de que é preciso haver uma troca. Isso 
significa dizer que se o aluno não entender que ele precisa ser emissor, essa 
troca não será possível. O aluno também pode experimentar outras formas 
de comunicação e, nesse sentido, os símbolos podem ser utilizados. Mas para 
que isso aconteça, é preciso que a professora busque mecanismos que auxi-
liem o aluno nesse processo de comunicação/interação. Para tanto, os con-
teúdos pedagógicos também podem ser trabalhados com o uso de imagens, 
principalmente quando a educadora usa palavras para instigar o aluno (“Olhe 
aqui”, “Veja”) para que ele fique atento ao que está sendo proposto. Alguns 
professores não sabem usar ou têm ainda dúvidas em relação ao uso da CAA.

Às vezes, para atrair a atenção do aluno que não fala ou não quer falar, 
as professoras apontam que se fazer de desentendido pode ser uma boa solu-
ção. Elas precisam conhecer o aluno para escolher o método que atenda às 
suas reais necessidades. Quando a educadora compreende que tem dificulda-
de de comunicar-se com o aluno, torna-se mais fácil viabilizar estratégias que 
melhorem seu desempenho para com esse alunado. A troca de informações/
parceria entre as docentes pode agregar a construção do conhecimento acerca 
da Comunicação Alternativa. 

Nas sessões de 2015, foram apresentados alguns softwares, como o 
TICO, usado para a produção de pranchas. Foi recomendado que, para usá-
-lo, são necessários sintetizador de voz, tablet, notebook etc. Ele conta com 
a opção de varredura (o programa reconhece os comandos, independente-
mente do local onde a professora e o aluno toquem na tela). Vale destacar 
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que o processo de abertura de caixas de diálogo do TICO é semelhante ao 
do Boardmaker. As professoras mostraram-se bastante interessadas pelo uso 
do programa e chegaram a elaborar pranchas com ele. Contudo, algumas 
apresentaram dúvidas em relação às células acumuladas e compreenderam 
que o ato de passar para a outra tela não influencia na imagem seguinte. As 
explicações dadas no curso de formação também orientaram as educadoras 
na configuração e no manuseio das células.

Outro software apresentado foi o ARASAAC – um dos recursos que 
despertou bastante interesse nas professoras, visto que, nos encontros, foram 
discutidas as suas possibilidades de facilitar a comunicação do aluno. Já em 
relação ao PECS-Adaptado, elas afirmaram ter dificuldade em utilizá-lo em 
sala de aula, e que é preciso estruturar o ambiente antes de propô-lo ao alu-
no. Também foi percebido que os docentes tinham pouco conhecimento em 
relação à Comunicação Alternativa e que, muitas vezes, utilizavam cartões e 
pranchas de comunicação, mas não sabiam a sua real funcionalidade.  

Foi mostrado que o uso do tablet é extremamente importante, já que 
pode melhorar a comunicação entre a professora e os alunos com deficiên-
cia e TEA, além de fazer com que estes entendam os conteúdos com mais 
eficiência. No tablet, a docente pode usar os aplicativos interativos para des-
pertar o interesse do discente por determinada situação ou tarefa. Destaca-se, 
ainda, que o uso do tablet pode melhorar a coordenação motora de alunos 
com dificuldades diversas, e muitas professoras têm utilizado o TICO (cria 
tabelas, por exemplo: “Como estou?”. E o aluno pode visualizar uma carinha 
de triste, feliz etc.) e o ARASAAC (organiza a rotina do aluno, por exemplo: 
imagem do shopping, escola etc.) para melhorar a aprendizagem e a comu-
nicação. Assinale-se que a maioria das professoras ganhou um tablet do mu-
nicípio ou da pesquisadora com verba da FAPERJ. No entanto, as docentes 
apontaram três dificuldades: diretoras que não deixam o tablet sair da esco-
la, prejudicando o aprendizado de alunos que necessitam de Comunicação 
Alternativa e Ampliada em outros ambientes; desorganização da CRE em 
relação ao calendário escolar; e falta de interesse de alguns professores no que 
concerne ao início das salas abertas, devido ao fato de determinadas escolas 
estarem localizadas em áreas de risco. É preciso compreender que as pranchas 
de comunicação podem ser utilizadas em outros ambientes naturais, ou seja, 
a inclusão transcende os muros das escolas, e que a CAA é um recurso do 
usuário de TA, ou seja, o aluno com deficiência ou TEA.
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A despeito do interesse das docentes, ficou claro que elas ainda encon-
tram bastante dificuldade em manusear os recursos tecnológicos, principal-
mente aqueles que favorecem a CAA com alunos com dificuldades diver-
sas. É preciso destacar que a CAA não se refere apenas ao uso dos recursos, 
mas também a um jeito diferente de olhar para o indivíduo que apresenta 
dificuldades na fala. Cabe aqui frisar que alguns educadores até fazem cursos 
com ênfase em CAA, mas, por falta de prática e de recursos tecnológicos, aca-
bam esquecendo o conhecimento adquirido. Eles ainda têm receio de utilizar 
a tecnologia, e isso, de certa forma, tem prejudicado o desempenho quanto 
ao manuseio dos recursos da Comunicação Alternativa e Ampliada. 

A relação entre as professoras também foi colocada em pauta. A troca 
de informações entre elas é fundamental, sobretudo quando as Salas de Re-
cursos Multifuncionais de Referência estiverem funcionando. Os docentes 
dessas salas poderão ajudar os demais professores de salas de recursos nos 
momentos de dúvidas, mostrando que têm consciência de determinadas si-
tuações, devido à vivência que tiveram em suas práticas. As educadoras de-
monstraram interesse em continuar os encontros e relataram que há uma 
necessidade de trocar informações entre elas, pois, muitas vezes, passam por 
angústias e precisam compartilhar umas com as outras. Isso quer dizer que 
essa troca é bastante rica e fundamental para o aprendizado dessas docentes. 
Esse intercâmbio de informações é muito importante, pois mostra o quanto 
todos têm problemas semelhantes no cotidiano escolar, e que compartilhar 
conhecimento, sentimentos e percepções com o colega de grupo é um grande 
aprendizado, visto que os deixam mais seguros em relação ao trabalho reali-
zado na sala de recursos.

Entre as dificuldades administrativas, as professoras reportaram que a 
falta de apoio da coordenação pedagógica e de outras professoras tem pre-
judicado o trabalho dos educadores da sala de recursos. Outro fator que di-
ficulta o trabalho é a falta de preparo e formação dos estagiários para lidar 
com alunos com deficiências e TEA. Vale lembrar que o tempo limitado para 
realizar as adaptações para as provas e o número excessivo de alunos em sala 
de aula têm sido um desafio para muitas docentes, principalmente pelo fato 
de não conseguirem elaborar e se dedicar às especificidades dos educandos. 
Muitas escolas veem a sala de recursos como um cantinho ou depósito. Isso 
quer dizer que é preciso que a direção da escola tenha mais consideração pelo 
trabalho desses docentes. Destaca-se que a falta de comunicação entre diver-
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sos setores da escola também pode ser um fator prejudicial ao desempenho das 
professoras na sala de recursos.

Foram feitos relatos da realização das Salas Abertas (SAs). As docentes 
lembraram que as dinâmicas realizadas nessas sessões de pesquisa podem ser 
empregadas nos encontros das SAs. Uma professora abordou a questão dos 
estudos de casos e disse que as professoras participantes das SAs, assim como 
ela, gostariam de ensinar também a elaborar PEI, pranchas. Entre os desafios 
enfrentados pelas professoras nesses encontros, estão: a) professoras insatisfei-
tas com o “sistema” educacional; b) a escola não proporciona espaço e tempo 
para interação entre os docentes, a fim de que estes possam trocar informa-
ções acerca do aluno e sobre como adaptar provas e recursos; c) o desinteresse 
e a insatisfação mostrados por algumas professoras que participavam das SAs; 
e d) encontros que focalizam muito a discussão dos estudos de casos e não 
avançam.  

Finalmente, tratou-se do PEI. Observou-se que, para realizá-lo, antes 
de mais nada, é preciso ter planejamento. As professoras alegam que encon-
tram dificuldade em fazer o PEI porque as salas de recursos são vistas pela es-
cola como uma válvula de escape, isto é, quando um professor de sala comum 
ou diretor não consegue dar conta da demanda pedagógica ou comunicativa 
dos alunos com deficiência e TEA, encaminham-nos à sala de recursos para 
que desta docente apresente uma solução. Vale lembrar também que muitas 
professoras reclamam da falta de auxílio para elaborar o PEI.

Sessões de 2016

No ano de 2016, houve sete reuniões de pesquisa, cujos conteúdos são 
apresentados abaixo.

Já nos primeiros encontros, foi destacado que a elaboração expressiva 
de materiais pedagógicos adaptados pelas participantes tem ofuscado a ques-
tão da comunicação: “não sobra tempo para conversar”.  As professoras alega-
ram que o tempo limitado e o excesso de demandas em sala de aula para obter 
resultados positivos no atendimento às exigências curriculares têm provocado 
essa conduta. Contudo, compreendem que, apesar do desafio em interagir 
com o aluno sem fala funcional e da falta de experiência teórico-prática acerca 
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da Comunicação Alternativa e Ampliada, é preciso envidar esforços, a fim de 
favorecer a comunicação desse discente, criando atividades pedagógicas que 
potencializem as questões comunicativas do aluno sem fala funcional. Algu-
mas professoras relataram que ainda sentem dificuldade em usar os cartões 
de comunicação e que os alunos parecem ainda não compreender o uso do 
PECS-Adaptado. Assim, elas acreditam que para desenvolver continuamente 
um trabalho pedagógico, a despeito das dificuldades administrativas e da falta 
de apoio da escola e da CRE, é preciso buscar mecanismos e recursos, como 
o celular e o tablet. Nesse sentido, o compartilhamento de informações acerca 
de materiais postados em sites especializados em deficiências diversas com as 
colegas, por meio do WhatsApp e do Facebook, tem-se constituído em um 
plus promovido pela participação nesta pesquisa. Foi enfatizado que o diálo-
go entre as professoras pode melhorar o desempenho dos alunos incluídos. 

Outro obstáculo apontado refere-se à falta de estagiários para auxiliar 
as professoras das salas comuns. Não obstante, quando esses estão presentes 
e trabalham com o aluno incluído, observa-se a falta de base teórica sobre as 
deficiências, as técnicas de ensino, os métodos de aprendizagem e a CAA. 

As professoras queixam-se das famílias, que parecem perceber a escola 
como um espaço de descanso. Assim, é perturbador para os pais ouvirem da 
educadora que devem participar dos momentos pedagógicos do filho como 
mediadores. Eles alegam sentir dificuldade em usar o PECS-Adaptado com a 
criança. Segundo as docentes, os pais de alunos com deficiência e TEA têm 
levado seus filhos à escola devido à obrigatoriedade dos programas sociais. 

A mestranda Thatyana Machado Silva apresentou seu projeto de pes-
quisa, que se constituiu em sua dissertação de mestrado, acerca do emprego 
da autoscopia na formação de duas participantes dessa pesquisa, a fim de 
incrementar a aprendizagem e a comunicação de seus alunos com autismo 
nas SRM. A autoscopia é um procedimento que permite visualizar o indiví-
duo em ação, o que proporciona ao ator ver a si próprio, aumentando, desse 
modo, sua capacidade de modificar sua atuação pela tomada de consciência 
de seu desempenho. Na fase de linha de base, as professoras não tinham 
dificuldade em usar os cartões de comunicação e, na maioria das vezes, sua 
utilização era restrita a práticas pedagógicas. O planejamento também era 
engessado e rígido. Depois do procedimento da autoscopia, as docentes mu-
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daram suas concepções e ações pedagógicas em face dos alunos incluídos, e 
estes tornaram-se mais participativos17.

Esse tema da reflexão sobre a própria prática pedagógica voltou à baila 
nos encontros seguintes, sendo considerado bastante promissor para o anda-
mento da pesquisa. As professoras enfatizaram a importância dessa atitude 
reflexiva. A filmagem da prática permite uma discussão crítica e diferenciada 
sobre o modo de perceber e atuar perante o aluno incluído. Em decorrência 
dessa constatação, o registro filmado do próprio desempenho será proposto 
às educadoras das Salas Abertas. 

As pesquisadoras da UERJ ficaram surpresas quando algumas mestras 
sugeriram que os materiais/recursos precisariam ser produzidos de acordo 
com as demandas dos alunos, favorecendo não apenas os quesitos pedagó-
gicos, mas também as questões comunicativas e funcionais para a vida dos 
discentes. Vale lembrar que muitos docentes tendiam a produzir materiais e 
a ofertar atividades estritamente pedagógicas, devido à falta de experiência 
ou habilidade em se comunicar com o aluno sem fala funcional. Eles costu-
mavam dizer: “Mas eu não vou ter Comunicação Alternativa e Ampliada, eu 
não sei pra que isso serve, eu não quero aprender”. Diante disso, faz-se mister 
convocar toda a escola para que o trabalho com CAA envolva todos – as do-
centes, os estagiários, os diretores etc. 

As pesquisadoras da UERJ e as demais profissionais do IHA já haviam 
conversado com as professoras a respeito de uma moça – Lívia (nome fictício) 
–, que seria recebida em uma das reuniões com o propósito de promover uma 
conversa descontraída com uso da CAA entre ela e as professoras de SRM. A 
pesquisadora Carolina explicou como conduziria a sessão, e Lívia ficou aten-
ta, escutando e, por vezes, concordando com o que estava sendo exposto. Lí-
via utilizou uma ponteira para Ipad como aparelho para iniciar o diálogo com 
a pesquisadora e dizer que estava feliz. Uma professora respondeu oralmente 
que o grupo estava feliz em recebê-la. A pesquisadora explicou para Lívia em 
que consistia a sala de recursos e, em seguida, as professoras começaram a 
formular perguntas sobre as preferências da visitante e sobre os temas que ela 

17  Este estudo de Thatyana Machado Silva é apresentado, neste livro, no capítulo intitulado 
“O uso da autoscopia como aliada na formação continuada de professores de Sala de Re-
cursos Multifuncionais”.
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gostaria de abordar. A garota perguntou às professoras se todas trabalhavam 
com Comunicação Alternativa, obtendo uma resposta positiva. 

Lívia usava os seguintes gestos e movimentos corporais para se comu-
nicar: mexia a cabeça para cima e para baixo (concordar); apontava para a 
prancha; inclinava o corpo para frente; mexia no tablet com as pontas dos 
dedos; balançava a cabeça para um lado e para outro (discordar); coloca-
va duas mãos no ouvido (não querer escutar); apontava para letras/nomes/
imagens; balançava-se na cadeira; levantava a mão; sorria; balançava a mão 
fazendo sinal de não; fazia sinal com o polegar (está legal); levantava a mão 
até o pescoço, fazendo gesto de enforcamento (tem raiva da pessoa); colocava 
as mãos nas axilas (rindo) quando perguntada se estava de namorado; fechava 
os braços (rígidos) quando falavam de Saquarema (onde vai com frequência, 
mas não gosta); e olhava indicando para alguém18. 

18  Um recorte da conversação com Lívia: “Quanto tempo que usa a CAA? 
Cinco anos. A pesquisadora diz que não. O que você mais gostava de fazer no 
tempo da escola, em especial na sala da professora Clotilde? Lívia aponta para o 
caderno. Todos ficam sem saber o que é e começam a rir no final, pois compreenderam 
que a menina gostava do momento em que a professora ficava escrevendo no caderno. 
Qual o colega de sala que você mais gostava? Lívia teve que utilizar o alfabeto, no 
caso apontar para a letra inicial do nome da pessoa. A pesquisadora ajudou a garota 
a responder (apoio físico). Qual o aluno que te tirava do sério? Lívia respondeu que 
era X porque o mesmo comia o biscoito e sujava tudo. Para chegar até a essa resposta 
a garota precisou de apoio físico e de dicas da professora (a ex-professora estava 
presente). Você gosta de passear? A garota respondeu que sim e que o lugar que mais 
frequenta é Saquarema e que já estava enjoada porque a mãe só queria ir pra lá. O sim 
dela foi balançando a cabeça. Ficou procurando a resposta no álbum de comunicação. 
Você gosta de ir ao supermercado e por quê? Lívia responde que gosta de ir tomar 
café no Guanabara e que vai com o pai. Também aponta que não vai apenas ao ani-
versário do estabelecimento, mas que costuma ir em dias de quarta-feira. Ela afirma 
que às quartas-feiras tem promoção de frutas e verduras. Você quer café? Grande ou 
pequeno e pedem para a garota apontar. A menina pega o grande e fala que tomava 
café na escola também. O que você faz em casa? A garota aponta para as figuras, tira 
o lixo de casa, cozinha. Com quem você gostava de ir para a escola? Lívia responde 
dizendo que adorava voltar da escola com o irmão porque ele a levava para o shop-
ping. Não tinha esses pictogramas na prancha. Ela teve que usar outro sinal de 
comunicação para explicar do porque gostava de sair com o irmão, visto que só a 
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As professoras mostraram-se muito animadas com a conversa com Lí-
via, ao observarem que ela fazia uma comunicação multimodal – usando 
gestos, expressões corporais e gestuais, escrita e pictogramas. Algumas vezes, 

sua ex-professora conhecia gestos. Por que você está zangada? Lívia explica que está 
zangada porque não gostava de ir para Saquarema. Desconversou quando perguntada 
se gostava da cunhada e se a mesma ia pra Saquarema. Nessa oportunidade leva a mão 
até o pescoço fazendo gesto de enforcar (tem raiva da cunhada)!  Você já conheceu o 
novo Guanabara? Não. Você gosta de novela, jornal, etc.? Lívia folheia a prancha 
várias vezes para falar que gosta de uma determinada novela. Depois as professoras 
ficaram perguntando se ela gostaria que um personagem namorasse outra pessoa. E 
ela respondeu que sim. Ela indica que gosta de Malhação, Vale a pena ver de novo. 
Fala que o pai gosta de ver jornal.  Lívia inicia uma conversa com a pesquisadora 
fazendo um sinal com a mão e apontando para o dia da semana.  Também diz que a 
fonoaudióloga e a fisioterapeuta não estão em casa (aponta). Quando você vai para 
Saquarema? Lívia coloca as mãos no ouvido para falar que não vai para  Saquarema e 
faz um pequeno gesto de repulsa quando perguntaram desde quando ela costumava ir  
para Saquarema. O que você gosta de comer? A menina aponta na prancha para o 
macarrão,  mamão,  cenoura,  purê de batata. Você tem facebook? Lívia aponta para 
a prancha de comunicação digital  e mexe com a própria mão e coloca no Facebook. 
Em seguida, aponta para a prancha para falar que era triste e que agora é feliz. Lívia 
abraça a pesquisadora. Você gosta de ir à UERJ trabalhar com os alunos da Pedago-
gia na disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica (PPP)? Lívia fala que os alunos são 
da faculdade. A garota balança a cabeça, fazendo gesto de sim para falar que gosta de 
ensinar para aos alunos que vão à PPP. Ela pega o tablet e mexe sozinha. Depois, ela 
aponta para ela mesma para indicar que se formou e usa o tablet para responder. Ela 
fez um discurso na formatura, mas apagou o material do tablet.  Qual a disciplina 
que você mais gostava no tempo de escola? Lívia não soube responder, porque o 
material tinha sido excluído. A pesquisadora fala que isso foi bom para ela aprender 
que precisa de memórias. A garota aponta para as letras A e I e as professoras ficaram 
deduzindo... Artes e Inglês. Você gosta de música? A garota balança a cabeça para 
falar que gosta de música. As professoras falam de vários estilos musicais e ela fica me-
xendo a cabeça um pouco agitada e mexendo na prancha. Você tem celular? Lívia fica 
um pouco desatenta quando perguntam se ela tem celular. A pesquisadora chama a 
sua atenção e ela responde que não. No final da sessão, depois de ter ganhado um cho-
colate, a garota em tom de risadas diz que não vai compartilhar com todo mundo!!!”
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usava o próprio corpo e, em outras, valia-se do álbum de comunicação com 
fotos, figuras e letras e do IPad. 

O encontro com Lívia parece ter sensibilizado positivamente as pro-
fessoras, que revelaram, em sessões posteriores, que aquela conversa fez a 
diferença. Elas consideraram que a Comunicação Alternativa e Ampliada é 
extremamente importante, principalmente no que concerne ao desenvolvi-
mento da linguagem da criança. Posto isso, torna-se fundamental trabalhar 
a CAA desde cedo, diminuindo os riscos de o indivíduo sem fala funcional 
ter problemas acerca dos processos de alfabetização e qualidade de vida. Ou-
tro aspecto bastante discutido foi a respeito do preconceito e/ou crença que 
alguns professores manifestam a respeito dos alunos sem fala funcional mais 
velhos: “Não usou até hoje e se virou com o gestual, então não será agora que 
irá precisar de Comunicação Alternativa”.

Uma das professoras apresentou alguns aplicativos para comunicação, 
como DosVox, ARASAAC etc., e explicou a possibilidade de fazer down-
load, pela internet, informando que eles poderiam favorecer os processos de 
alfabetização e de aprendizagem do aluno com algum tipo de comprometi-
mento oral. No decorrer da apresentação, muitas docentes tiveram dúvidas 
a respeito dos aplicativos: Onde usar? Como funciona? Baixa pela internet? 
Ajuda no processo de aquisição da leitura? Limpa as pranchas? etc. Cabe 
registrar que, apesar de alguns sites disponibilizarem gratuitamente determi-
nados aplicativos, muitos ainda têm de ser comprados. As docentes ficaram 
um pouco frustradas com essa notícia, tendo em vista que o MEC pouco (ou 
nada) investe na compra desses recursos. Em relação aos jogos, a professora 
salientou que são muito rápidos, não sendo possível desenvolver/trabalhar 
estímulo-resposta com o aluno em sala de aula. Alguns jogos não funcionam 
no tablet, mas podem ser usados no Ipad, inclusive fazendo sistema de varre-
dura. Há jogos que já vêm com o acionador.

Tratou-se, posteriormente, das Salas Abertas, que constituem um es-
paço de troca entre as professoras. Foi explicado às pesquisadoras que mui-
tas professoras entraram e saíram das CREs e que o critério de seleção para 
participar da Sala Aberta não tem considerado o conhecimento do educador 
acerca da CAA. É importante ressaltar que alguns professores ainda se sentem 
confusos a respeito da proposta das SAs. Durante a sessão, as professoras per-
guntaram às pesquisadoras se seria pertinente apresentar, nas SAs, um recorte 
da conversa que tiveram com a Lívia, acreditando ser importante mostrar 
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como ocorre o diálogo com uma pessoa não oralizada, mediante os recursos 
da Comunicação Alternativa. 

Em geral, as professoras relataram que o primeiro encontro com as 
colegas nas Salas Abertas foi gratificante. Nessa oportunidade, elas iniciaram 
com um vídeo que explanava os conceitos da comunicação e da CAA. Após o 
vídeo, mostraram alguns materiais que produziram em suas salas de recursos, 
bem como o uso de alguns aplicativos. Algumas delas falaram que tiveram 
problemas para filmar e mostrar as fotos de determinados alunos, pois muitos 
faltavam aos atendimentos pedagógicos. Elas tiveram dúvidas de como seria 
a organização das próximas Salas Abertas: as professoras que iriam participar; 
por que há professoras que possuem muita experiência em sala de recursos, 
mas não conhecem a CAA (há também aquelas com bastante teoria, mas não 
têm aluno com dificuldade de comunicação); o local onde seria realizada a 
Sala Aberta; e a questão do número de professoras, que tem de ser controla-
do, porque não se pode configurar como palestra. As professoras salientaram 
a importância de produzir CDs, visto que só os vídeos não darão conta dos 
conteúdos diversos que as educadoras de Salas Abertas precisam conhecer. 
Vale ressaltar que elas querem mostrar a importância de se comunicar/intera-
gir com o aluno, isto é, de trocar experiências com ele, e que se o recurso não 
for usado de forma correta, não adianta tê-lo, pois é preciso dominar sua fun-
cionalidade. A pesquisadora ressaltou que o vídeo e as Salas Abertas não serão 
apenas uma sensibilização, mas um aprendizado para todas as professoras. 

Ao observar os estudos de casos que as professoras das SRMs apresenta-
ram nas SAs, a audiência ficou surpresa com as mudanças de comportamento 
dos alunos, ou seja, os cartões estimularam não apenas a comunicação e a 
interação, mas também o comportamento, a aprendizagem e a vida cotidiana 
do aluno.

Uma das professoras que promoveram o encontro da SA relatou que 
ainda tem dificuldade de usar o PECS-Adaptado e que tem procurado co-
nhecer mais as suas fases. Ela relatou que, diante da dificuldade de fazer com 
que o aluno usasse a prancha de comunicação, passou a copiar as imagens do 
Google no Word, em vez de utilizar pranchas de comunicação. Então, fotogra-
fou as imagens que estavam no Word e enviou aos pais para que as usassem 
no próprio celular com a criança. Isto é, quando a ela quisesse pedir algo, o 
pai, ou a própria criança, poderia procurá-las na galeria de fotos do aparelho. 
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Contudo, antes de iniciar essa “prancha” no celular, a professora precisou 
saber dos interesses da criança. 

As educadoras relataram também dificuldades nos encontros das Sa-
las Abertas, a saber: falta de interesse de algumas professoras que partici-
param como audiência no encontro das Salas Abertas. Elas sugeriram que 
o IHA ofertasse encontros mais específicos sobre determinadas temáticas. 
Ainda confessaram que têm bastante dificuldade em organizar o material e 
preencher os documentos. Algumas professoras que dirigiram a Sala Aberta 
tiveram dificuldade em filmar o encontro. Havia muitas professoras novas no 
terceiro encontro da SA, de modo que o embasamento teórico acerca da CAA 
teve que ser ofertado. 

Para os próximos encontros, o que as professoras estão planejando? Elas 
irão continuar com o mesmo grupo no próximo encontro da Sala Aberta, 
mas gostariam que professoras novatas, sobretudo as que não têm experiên-
cia com alunos não oralizados, participassem do encontro. Alguns tópicos 
a serem tratados são os seguintes: confecção de pranchas, PECS-Adaptado, 
exemplos de provas adaptadas por meio do uso de imagens, elaboração do 
PEI, emprego de cartões de comunicação e estratégias para favorecer a co-
municação, comportamento e aprendizagem do aluno, softwares, aplicativos 
com jogos, estudos de casos, contação de histórias, adaptação de pranchas 
com o uso do Word e celular e produção de materiais mediante o uso de 
computador (sem internet). 

O aluno tende a regredir quando deixa de utilizar a Comunicação Al-
ternativa em sala de aula. O vínculo com a criança é estabelecido por meio do 
diálogo. Se ninguém faz isso ou se há dificuldade em ter profissionais na es-
cola, o vínculo não é constituído. Mesmo que o aluno esteja um pouco mais 
velho ou fora de faixa etária, é preciso acreditar que a CAA seja possível e que 
ele poderá mudar sua forma de interagir e se comportar no mundo, ainda 
que no começo encontre alguma resistência. É importante que o aluno não 
oralizado interaja com o restante da turma. Os alunos tendem a ficar surpre-
sos quando veem a criança não oralizada usando a prancha de comunicação: 
“Ele consegue responder o que é perguntado”.  É importante destacar que é 
preciso utilizar a CAA com a família e os amigos em contextos naturais além 
da escola. Jogos interativos podem estimular a comunicação da criança, mas 
é fundamental conhecer e entender o funcionamento do jogo, bem como 
adaptá-lo, a fim de facilitar a compreensão da criança. 
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Finalmente, no último encontro, a professora Maristela Siqueira, da 
OV, propôs a leitura de um texto baseado em uma resolução das Salas de 
Leitura Pólos, da prefeitura do Rio de Janeiro. Ela explicou que a Sala de Re-
curso de Referência em CAA poderia funcionar da mesma forma que essa sala 
de leitura e que precisaria da opinião das professoras presentes no encontro 
para discutir o que poderia ser colocado ou não nos parágrafos da possível 
“resolução”.  A equipe da OV, por meio desse texto base, quer apresentar 
à direção do IHA uma proposta de regulamentação da Sala de Recurso de 
Referência em Comunicação Alternativa (SRRCA).  Essa iniciativa objetiva 
garantir ao professor de sala de recurso formação específica em Comunicação 
Alternativa para que ele possa atuar com alunos sem fala funcional e com di-
ficuldade na escrita. Nessa reunião, foi enfatizado que a SRRCA irá atender 
professores que tenham alunos que necessitem da Comunicação Alternativa. 
Isso também elucida que a sala de recurso de referência exercerá a função de 
formadora/multiplicadora, visando a alcançar mais alunos e professores da 
rede.  

Ao final da reunião, as professoras compartilharam os conteúdos e os 
materiais apresentados no encontro das SAs realizado no dia 9 de novembro, 
a saber: manuseio do Boardmaker, prancha temática e curso básico sobre 
o PECS-Adaptado, oficina de jogos, elaboração do PEI, uso de aplicativos, 
provas adaptadas, filmagens de sua própria aluna, slides com vídeos, jogo da 
velha, TA, recursos de alta e baixa tecnologia,  uso do vídeo da Lívia, estudos 
de casos, dicas, estratégias de como trabalhar com alunos vistos nos vídeos,  
materiais lúdicos e de CAA, aplicativos, aplicação do software Prancha Fácil, 
adaptações de pranchas com o jogo Cara a Cara, casos de alunos hipotéticos 
para as professoras, vídeos das professoras que passaram pelo processo de 
autoscopia, dinâmica pelo WhatsApp e as possibilidades de CAA pelos emo-
ticons. As docentes relataram que muitas professoras novas participaram do 
encontro e solicitaram que essas Salas Abertas continuassem a ser ofertadas. 

Discussão

Quatro questões ganharam destaque na análise das falas das professoras 
e das pesquisadoras nas sessões de pesquisa, a saber: 
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Condições de trabalho nas SRMs

Com o propósito de consolidar a educação inclusiva em nosso país, o 
MEC propôs, em 2008, a Política Nacional de Educação Especial na Perspec-
tiva da Educação Inclusiva, considerada um novo parâmetro para as ações na 
educação brasileira. De acordo com essa nova concepção, o público alvo da 
educação especial, ou seja, alunos com deficiência, transtorno global do de-
senvolvimento19 e altas habilidades/superdotação estarão incluídos nas turmas 
comuns do ensino regular (Brasil, 2008, p. 15). Em seguida, foi publicado o 
Decreto n.º 6.571, de 17 de setembro de 2008, que trata do Atendimento 
Educacional Especializado (AEE), o qual deverá ocorrer, preferencialmente, 
nas Salas de Recursos Multifuncionais, cabendo ao MEC prover apoio técnico 
e financeiro para a implementação de tais salas, assim como a formação conti-
nuada de professores para o AEE. Em 2 de outubro de 2009, a Resolução n.º 
04, que instituiu as “Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional 
Especializado na Educação Básica, na modalidade Educação Especial”, estipu-
la que “a elaboração e a execução do Plano de AEE são de competência dos 
professores que atuam na Sala de Recursos Multifuncionais (SRM) ou centros 
de AEE, em articulação com os demais professores do ensino regular e com a 
participação das famílias” (Brasil, 2009, p. 2). Fica claro, nesses documentos 
legais, que as atribuições dos professores são numerosas e diversificadas. Esse 
professor passa a ser o principal agente da política de inclusão escolar, res-
ponsável por prover atendimento direto ao público-alvo da educação especial 
e às suas famílias, bem como articular ações junto aos educadores das classes 
comuns, ao pessoal da escola e às agências da comunidade. 

Uma das queixas frequentes das professoras participantes da atual pes-
quisa refere-se ao excesso de atribuições impostas a esse cargo. Espera-se que 
essa docente seja uma superespecialista, preparada para atender a toda gama 
de dificuldades dos alunos com diferentes condições especiais. No dizer de 
uma das participantes desses estudos nacionais, “a sala é multifuncional, mas 
o professor não é” (Mendes et al., 2015, p. 522). Além da demanda excessi-
va, elas ressentem-se do baixo reconhecimento de seu trabalho por parte dos 
demais agentes escolares, dos gestores e mesmo das CREs, além da sensação 

19  Atualmente denominado de Transtorno do Espectro Autista
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de isolamento e minus valia. Esses dados são corroborados pelo conjunto de 
estudos desenvolvidos por 76 pesquisadores oriundos de 21 universidades, 
localizadas em 38 municípios brasileiros, com a participação de 596 profes-
sores das Salas de Recursos Multifuncionais e coordenados pela professora 
Enicéia Gonçalves Mendes, no Observatório Nacional de Educação Especial, 
iniciado em 2010 e finalizado em 2015 (Mendes et al., 2015).   

Recursos da Comunicação Alternativa: Adaptações  
pedagógicas x Comunicação

 Observou-se, ao longo das sessões, a ênfase no uso dos recursos da 
CAA na elaboração do material adaptado para fins pedagógicos. Esse fato 
não pode ser apontado como uma interpretação equivocada das professoras. 
Muito pelo contrário, os recursos pictográficos favorecem a linguagem recep-
tiva (compreensão) do aluno, assim como a expressão de seu pensamento, em 
tarefas acadêmicas por excelência. Adicionalmente, como muitas educadoras 
atendem em suas salas de recursos alunos com deficiência, mas capazes de 
se expressarem oralmente, é justificável que elas tenham aprimorado seus 
materiais adaptados também para esse alunado, fazendo uso das figuras das 
pranchas de comunicação. 

  No entanto, faz-se mister lembrar que os recursos de CAA devem 
priorizar a comunicação social do aluno sem fala. Segundo as professoras 
participantes, a conversação entre professores e alunos, e alunos entre si, não 
é enfatizada no cotidiano escolar: “Não há tempo para as conversas, é preciso 
dar conta do programa curricular”. Essa afirmativa remete-nos ao terceiro 
tópico, que é a relação entre a CAA e a linguagem.

Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA) e Linguagem

A aquisição da competência comunicativa por indivíduos não orali-
zados está relacionada a vários aspectos e, dentre eles, destaca-se o domínio 
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linguístico, considerado crítico para tal desenvolvimento. Ainda que algum 
nível de comunicação seja possível sem a competência linguística, a profun-
didade e a amplitude dessa comunicação estariam  severamente prejudica-
das pela ausência do significado simbólico. Em outras palavras, pessoas com 
competência linguística mínima conseguem expressar necessidades básicas 
por meio de habilidades não simbólicas, como o choro, o olhar e as expres-
sões faciais, mas seriam incapazes de compartilhar ideias, sentimentos e pen-
samentos mais complexos com outros interlocutores (Light, 2003, p. 3; De-
liberato et al., 2014). 

Assim como a capacidade de representação simbólica mostra-se essen-
cial para a comunicação, nas suas diversas modalidades – orais, gestuais e 
gráficas –, a comunicação interpessoal favorece sobremaneira o próprio de-
senvolvimento da linguagem e da cognição. Segundo a perspectiva vygotskia-
na, a linguagem e outras funções mentais são construídas no âmago das in-
terações sociais da criança, ou seja, no plano interpsicológico, neste espaço 
compartilhado entre sua mente e a de seus interlocutores mais experientes. 
Os processos que emergem desse espaço coletivo, aparentes na fase das pri-
meiras palavras e frases, vão, aos poucos, transferindo-se para um locus pri-
vado, constituindo, assim, a “fala” interior, que não é simplesmente uma 
fala sem som. Ela possui uma sintaxe especial, simplificada e condensada, 
representando a junção de dois processos que, até então, vinham correndo 
paralelamente: o pensamento e a fala. Nesse ponto, a fala passa a ser racional 
e o pensamento, verbal (Nunes, 2003). Com efeito, pesquisas têm mostrado 
que o uso de um sistema pictográfico com crianças com severos distúrbios 
de comunicação pode estimular o desenvolvimento das funções cognitivas, 
particularmente, da linguagem (Chun, 2003; Trevisor e Chun, 2004)20. 

20  Estas questões encontram-se mais desenvolvidas, neste livro, no capítulo redigido por 
Debora Deliberato, intitulado “Linguagem, interação e comunicação: competências para 
o desenvolvimento da criança com deficiência não oralizada”.
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Interação humana e Comunicação Alternativa e Ampliada

Atualmente, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) es-
tão inseridas em quase todos os aspectos da vida cotidiana, inclusive na escola 
(Monteiro da Cruz e Monteiro, 2013). O emprego dessas inovações tecno-
lógicas têm se difundido exponencialmente na Comunicação Alternativa e 
Ampliada, com o desenvolvimento de softwares sofisticados, mouses adapta-
dos, recursos de acionamento, pranchas com recursos de voz digitalizada ou 
sintetizada e, mais recentemente, as tecnologias móveis (tablets, Ipads e telefo-
nes celulares), que dispõem de tela sensível ao toque. Na formação oferecida 
às participantes da presente pesquisa, esses recursos e sistemas ganharam, de 
fato, destaque, e as professoras dedicaram-se sobremaneira a adquirir habili-
dades de identificar, manusear e dominar tais recursos para empregá-los jun-
to a seus alunos. Assim, a Comunicação Alternativa e Ampliada vem sendo 
reduzida, gradativamente, à sua dimensão técnica. Essa constatação já havia 
sido denunciada por Paul (1997), ao assinalar que o emprego de tais recursos 
de alta tecnologia não promovem necessariamente melhores interações co-
municativas.  Com efeito, o encantamento com esses gadgets e o consequente 
foco apenas na tecnologia podem levar os profissionais a negligenciarem o 
que realmente importa: a comunicação e a interação do usuário desses recur-
sos e seus interlocutores (Light e McNaughton, 2013). 

O emprego da Comunicação Alternativa em sala de aula, ou em qual-
quer outro ambiente, conduz-nos a refletir sobre em que consiste a comuni-
cação humana. Segundo Fogel (1993), a comunicação constitui um processo 
contínuo no qual interlocutores mutuamente corregulam seus comporta-
mentos, isto é, alteram suas ações em virtude das ações atuais e antecipadas 
do parceiro, possibilitando a criação conjunta de sentido. Assim, é funda-
mental destacar a presença do outro. Ora, nós nos comunicamos para afetar 
o comportamento, o pensamento e o sentimento do nosso parceiro e com 
ele negociarmos o sentido de nosso ato comunicativo. Assim, para garantir a 
comunicação do indivíduo com severa limitação na fala funcional, não basta 
a oferta de recursos de Comunicação Alternativa, como pranchas e cartões de 
comunicação, comunicadores portáteis, computadores e softwares especiais. 
Na medida em que consideramos que comunicar seja uma ação existencial e 
vital na relação humana, a ênfase na interação humana deve anteceder qual-
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quer procedimento ou técnica. A comunicação não é feita somente de con-
teúdos, mas também de aspectos emocionais, de movimentos e expressões fa-
ciais que complementam e direcionam o rumo da conversa em questão, e isso 
é fortemente determinado pela relação entre os interlocutores. Assim, tão ou 
mais importante do que o emprego dos recursos tecnológicos é a presença do 
interlocutor interessado e preparado para acolher e responder às mensagens 
da pessoa não oralizada e que respeite e utilize, ele próprio, essas modalidades 
alternativas de comunicação. O processo de aquisição da competência co-
municativa não depende somente da inserção de linguagens alternativas na 
rotina das pessoas, ele também implica a mudança de atitude dos interlo-
cutores diante das diversas possibilidades para tornar a comunicação entre 
duas pessoas significativa e efetiva. Isso significa que não é apenas inserir um 
código comunicativo, mas também favorecer a ampliação e encorajar neces-
sidades emergentes de comunicação e o uso de funções comunicativas mais 
sofisticadas. É preciso lembrar, em suma, que competência comunicativa não 
é um traço intrapessoal, mas um constructo interpessoal (Lund e Light,1997; 
Nunes e Walter, 2014). 




