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Introdução
Uma das grandes dificuldades para o ensino do aluno com deficiência
e Transtorno do Espectro Autista (TEA) que não possui fala e/ou escrita
funcional refere-se à utilização de recursos pedagógicos e de comunicação.
Segundo Manzini (2009), vários pesquisadores têm estudado a viabilidade e
as adaptações para a utilização de jogos, brinquedos, brincadeiras e recursos
para o ensinamento desse aluno, e a formação nessa área tem se tornado uma
necessidade para o professor.
Alguns estudos têm demonstrado que a Tecnologia Assistiva, mais
especificamente nas modalidades da Comunicação Alternativa e Ampliada (Nunes, 2007, 2009a), da adequação do material pedagógico e escolar
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(Bersch, 2007; Verussa e Manzini, 2009) e dos recursos de acesso ao computador (Cook e Hunsey, 1995; King, 1999; Lauand, 2005; Pelosi, 2008,
Lourenço, 2012), constitui-se como elemento essencial no processo de inclusão (Pelosi, 2008; Bersch, 2009; Schirmer et al., 2009). E essas modalidades
de TA são citadas nas recomendações da Procuradoria Federal dos Direitos
do Cidadão (2004) sobre o acesso de alunos com deficiência às escolas e às
classes comuns da rede regular (Zuttin e Manzini, 2009).
Outro aspecto importante é a forma como esses recursos serão utilizados. A escolha da TA deverá ser influenciada pelas características do usuário,
bem como pelo ambiente físico e social em que se situa, e não dependerá unicamente dos recursos tecnológicos como se pensava anteriormente (Higginbotham et al., 2007). Por isso, devemos considerar que, para que o uso dos
recursos seja funcional, os usuários devem ser encarados como protagonistas
principais, pois são eles que têm a última palavra na escolha desses recursos
e estratégias e, portanto, precisam participar dessa equipe, assim como seus
cuidadores (Yeager et al., 2006; Blackstone et al., 2007).
Quando falamos de TA na escola, o recurso é o equipamento utilizado
pelo aluno, que permite que ele realize tarefas escolares (como escrever, recortar, desenhar, conversar etc.), e o serviço é a ação de avaliar, indicar, treinar e
acompanhar o uso desse recurso. Este pode ser prestado por vários profissionais, pois os serviços de TA têm um caráter interdisciplinar. Terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, educadores, fisioterapeutas e psicólogos poderão
contribuir, junto a engenheiros, arquitetos, designers e outros profissionais,
no trabalho de identificação e ensino da tecnologia mais indicada (Pelosi,
2008). Porém, quando pensamos no espaço da escola, mais especificamente
na Sala de Recursos Multifuncionais (SRM), o serviço será prestado pelo
professor de Atendimento Educacional Especializado.
Estudos têm evidenciado que o professor, quando recebe o apoio de
uma equipe interdisciplinar, na formação continuada, consegue ter mais sucesso em sua atuação e, consequentemente, apresentar melhor desempenho
junto ao seu aluno com deficiência e TEA (Gomes, 2006; Cortelazzo et al.,
2007; Pelosi, 2008; Schirmer et al., 2008; Nunes et al., 2009; Schirmer et
al., 2009; Lourenço, 2010).
A literatura da área de CAA tem procurado alertar a respeito da importância de o aluno usuário desse sistema aprender a ler e a escrever, para que
possa não só ampliar suas modalidades expressivas, como também ter acesso
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à língua escrita (Deliberato, 2009). Estudos apontam que o desenvolvimento
de programas mais adequados à diversidade das necessidades dos alunos com
pouca ou nenhuma fala funcional poderia garantir o aprendizado da leitura
e da escrita, bem como outras áreas, e, assim, propiciar mais independência
e favorecer a qualidade de vida dos usuários de CAA (Light e McNaughton,
1993; Hetzroni, 2004; Strum et al., 2005; Light e Drager, 2007). Dessa
forma, destacamos a importância de o professor utilizar recursos como os
softwares de CAA (Escrevendo com Símbolos, Comunicar com Símbolos e
Boardmaker with Speaking Dynamically Pro) e os sistemas de símbolos gráficos, além de outros recursos, para adaptar ou elaborar o material didático,
paradidático e lúdico.
O objetivo deste artigo é apresentar ao leitor a ampla gama de recursos de TA que os professores participantes dessa pesquisa produziram e utilizaram ao longo da sua formação. Espera-se, portanto, fornecer subsídios
teóricos que fortaleçam a importância da TA para as pessoas com deficiência
e TEA, bem como para aqueles que atendem esses sujeitos no âmbito educacional, discutindo a questão da formação profissional na área.

Desenvolvimento
Durante a formação continuada em serviço, oferecida aos professores
de SRM de Referência, de 08/05/2013 a 23/07/2016, na Oficina Vivencial,
foram realizados 35 encontros presenciais. Durante esses encontros, os professores foram expostos a conceitos teóricos sobre linguagem, comunicação,
metodologias, estratégias e recursos de TA.
Em 03 de setembro de 2014, durante a sessão de formação, surgiu a
ideia da criação de um grupo de WhatsApp em razão da necessidade de maior
troca e colaboração entre os educadores, tendo em vista que esses encontros
presenciais ocorriam, em média, uma vez por mês durante o ano letivo, o que
era considerado pouco para o grupo. Nesse mesmo dia, o grupo foi criado e
tem proporcionado uma maior aproximação e colaboração entre os professores.
Para o levantamento dos dados e posterior análise, foi realizado o
download dos arquivos do chat, contendo os diálogos e o relatório das mídias
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compartilhados. Para esse estudo, foram analisadas as mídias (vídeos, som e
imagens) trocadas durante o período de aproximadamente dois anos do grupo de WhatsApp. Após a leitura do material na íntegra, cada postagem foi
analisada e classificada dentro de duas categorias: 1) sociais e informativas; e
2) trabalho. Deteremo-nos apenas no material relativo à categoria trabalho.
Durante o período de 08/05/2013 a 23/07/2016, foram compartilhadas 824 imagens, das quais 148 foram classificadas como referentes a trabalho. Dentro da categoria trabalho, houve uma subdivisão em outras categorias: CAA, Material Adaptado ou Especialmente Desenvolvido (MAED)
e Acesso ao Computador (AC). Foram postadas 31 imagens de CAA, 112
de MAED e sete recursos de AC. Duas imagens continham recursos de
CAA e MAED. Uma professora não compartilhou as imagens por meio do
WhatsApp, pois preferiu levar os arquivos para os encontros de formação na
OV. Essas imagens também foram analisadas, das quais 16 foram classificadas como de trabalho, todas de CAA. Sendo assim, foram 47 imagens de
CAA.
Categoria: Comunicação Alternativa e Ampliada
Os tipos de recursos de CAA mais frequentemente desenvolvidos foram os cartões seguidos de pranchas.
Cartões de Comunicação: são recursos simples para apresentar os
símbolos gráficos ou fotografias em um espaço compacto. Geralmente são
organizados em álbuns/fichários, em porta-cartões ou caixas, de modo que
o usuário, mediador e professor possam ter acesso rapidamente. São muito
úteis na sala de aula e nas SRMs (na construção da rotina com o aluno e a
turma, na adaptação de uma atividade avaliativa, pedagógica ou lúdica e para
a comunicação, quando falta algum vocabulário no sistema do aluno), em
oficinas (com tópicos de interesse dos discentes), e são facilmente organizados como uma prancha de vocabulário previamente selecionado (Schirmer e
Bersch, 2007). Alguns exemplos desenvolvidos durante a formação são apresentados a seguir.
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Figura 1 – Álbum de comunicação com símbolos pictográficos

Fonte: G. F. R. Souza.
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Figura 2 – Álbum de comunicação com símbolos pictográficos

Fonte: G. F. R. Souza.

Professora sobre o recurso: “Álbum de comunicação com símbolos
PCS organizados em ordem alfabética para utilizar na SRM, inicialmente
para utilizar com aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA)” (Professora Gilda4 – 13/08/15).

4

Os nomes utilizados são fictícios.
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Figura 3 – Quadro com cartões de comunicação com símbolos
pictográficos

Fonte: C. A. Araújo, 2012.

Professora sobre o recurso: “Cartões de comunicação com símbolos
PCS utilizados dentro da sala de aula. Primeiro utilizei com aluno com Paralisia Cerebral (PC) e depois com alunos com TEA. Utilizo também na
SRM, são os combinados do que o aluno pode e não pode fazer” (Professora
Clotilde – 19/10/14).
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Figura 4 – Cartões de comunicação com símbolos pictográficos

Fonte: V. Q. Costa.

Professora sobre o recurso: “Cartões de comunicação com temática de
festa junina. Utilizo com alunos com Deficiência Física (DF), TEA e Deficiência Intelectual (DI) na SRM” (Professora Vania – 13/06/2016).
Figura 5 – Bolas de brinquedo nos tamanhos grande e pequeno e
cartões de comunicação com fotografias delas
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Fonte: J. B. S. Santos.

Professora sobre o recurso: “Uso de cartões de comunicação com fotos
e associação ao objeto concreto. Início do trabalho de comunicação com aluno com PC” (Professora Joana – 06/11/15).
Figura 6 – Cartões de comunicação com simbologia pictográfica e
fotografias

Fonte: J. B. S. Santos

Professora sobre o recurso: “Cartões de CAA com símbolos PCS e fotografias utilizados com alunos com PC e TEA na SRM” (Professora Joana
– 13/07/2016).
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Figura 7 – Pasta com cartões de comunicação com simbologia
pictográfica

Fonte: C. M. Togashi.

Professora sobre o recurso: “Cartões de CAA com símbolos PCS para
aluno com TEA utilizar em sala de aula. Trabalho com o PECS-Adaptado
em SRM e sala de aula comum” (Professora Carmem – 17/03/2016).
No caso das professoras participantes do estudo, percebemos um grande uso dos cartões de CAA, pois a maioria estava iniciando o uso de simbologia gráfica ou fotografias para a comunicação com seus alunos e estruturando
esse trabalho nas suas SRM.
Prancha de CAA: é uma superfície que contém figuras, fotos, desenhos, letras, sílabas, palavras, frases ou números, podendo ser acoplada à cadeira de rodas ou se constituir em álbum ou caderno. A criança vai olhar,
apontar ou ter a informação apontada pelo professor, dependendo de sua
condição motora (Pelosi, 2008). Na sua confecção, são utilizados materiais
variados, como folhas de papel, cartolina, isopor, madeira (Schirmer et al.,
2007). Segundo Basil (1992), a prancha de comunicação alternativa não eletrônica pode ser considerada o principal auxílio técnico, por ser a mais usada
tanto como recurso único quanto combinado (como o uso de um sistema
computadorizado de comunicação), além de possuir baixo custo.
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Figura 8 – Prancha de comunicação com simbologia pictográfica

Fonte: C. A. Araújo.

Figura 9 – Prancha de comunicação com simbologia pictográfica

Fonte: C. A. Araújo.
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Professora sobre o recurso: “Pranchas de comunicação elaboradas com
símbolos PCS. Utilizado com alunos com DF, TEA e DI na SRM” (Professora Clotilde – 19/10/14).
Figura 10 – Prancha temática de comunicação com simbologia
pictográfica

Fonte: C. M. Togashi.

Professora sobre o recurso: “Prancha de comunicação com o tema da
alimentação. Elaborada com símbolos PCS para cinco alunos de Escola Especial com PC para utilizar em um lanche” (Professora Carmem – 21/10/14).
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Figura 11 – Prancha de comunicação com simbologia pictográfica e palavras em inglês

Fonte: V. Q. Costa.

Professora sobre o recurso: “Prancha de comunicação com símbolos
PCS para a aula de inglês utilizada por aluno com DF” (Professora Vania
20/05/15).
As pranchas de comunicação compartilhadas foram as temáticas (sobre
um livro, atividade ou aula específica) e, apesar de terem sido a princípio
elaboradas para um determinado aluno, foram aproveitadas posteriormente
por outros alunos na SRM. Nenhuma prancha de comunicação pessoal foi
compartilhada no grupo de WhatsApp ou em sessão de formação.
Outro aspecto observado refere-se ao tipo de sistema de símbolos mais
utilizado na confecção dos recursos, o sistema PCS, disponível no software
Boardmaker5. Esse software tem acompanhado os materiais enviados para as
Salas de Recursos Multifuncionais concedidas pelo Ministério da Educação
5

Software Boardmaker – Utilizado para a criação de pranchas e cartões de comunicação
e também para material lúdico e pedagógico, é um banco de dados gráfico que contém
mais de 5.000 símbolos denominados Picture Communication Symbols (PCS) (Johnson,
1998). Os Símbolos de Comunicação Pictórica foram criados no início dos anos 1980
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nos últimos anos. Apenas cinco imagens de pranchas de CAA desenvolvidas em aplicativos para tablet utilizaram um sistema de símbolos diferente,
conhecido como sistema ARASAAC6. Isso provavelmente se deve ao fato
de os aplicativos serem disponibilizados gratuitamente com esse sistema. E,
no caso do sistema PCS, só é possível utilizá-lo no computador, sendo mais
trabalhoso transferir os arquivos de imagem do sistema PCS para o tablet.
Os aplicativos utilizados foram o Pictovox7 e o Adapt8. Essa mesma
professora postou uma imagem de uma prancha dinâmica programada no
computador em um software chamado Araboard, que é um sistema dinâmico
de pranchas que também utiliza o sistema ARASAAC.
Categoria: Material Adaptado ou Especialmente Desenvolvido
Para resolver os problemas funcionais de pessoas com deficiência e
TEA, podemos introduzir o Material Escolar e Pedagógico Adaptado ou Especialmente Desenvolvido que favoreça o desempenho das atividades pretendidas (tesouras adaptadas, planos inclinados, engrossadores de lápis, pincéis,
livros e atividades adaptadas com pictogramas, entre outros) (Pelosi, 2008).
No caso da nossa pesquisa, os materiais adaptados ou especialmente elaborados para os alunos foram: livros, atividades pedagógicas, materiais escolares e
jogos, como nos exemplos a seguir:

6

7

8

pela fonoaudióloga americana Roxanna Mayer Johnson e compõem, atualmente, o conjunto de símbolos mais difundido em todo o mundo.
Sistema ARASAAC – Trata-se de um conjunto em torno de 15.000 pictogramas, com
licença livre. Por meio do Portal ARASAAC, é possível ter acesso aos símbolos e ferramentas, tais como o Gerador de Pranchas, específico para a produção de pranchas de comunicação impressas (Vieira e Pelosi, 2014).
Software PictoVox – É um aplicativo de CAA desenvolvido para auxiliar pessoas com
deficiência, dificuldades ou limitações de comunicação. Como uma prancha de CAA, o
PictoVox trabalha utilizando voz sintetizada e pictogramas – o usuário pode formar sentenças e se comunicar com as pessoas ao seu redor ou enviando as frases geradas por meio de
outros aplicativos mensageiros.
Software Adapt – É um aplicativo de CAA criado para auxiliar crianças, adolescentes e
adultos sem fala articulada e/ou funcional a se comunicarem com a família, amigos e pessoas próximas.

Material pedagógico adaptado ou especialmente elaborado

221

Atividades pedagógicas
Figura 12 – Cartões de comunicação com desenhos e frações
matemáticas

Fonte: J. B. S. Santos.

Professora sobre o recurso: “Atividade pedagógica de matemática,
adaptada para alunos com DI. São descritores de frações em cartões móveis
com imagens e números” (Professora Joana – 28/09/15).
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Figura 13 – Cartões com desenhos e sílabas

Fonte: C. M. Togashi.

Professora sobre o recurso: “Atividade pedagógica adaptada, correlacionando imagens, letras e sílabas. Trabalho o vocabulário que consta nos cadernos pedagógicos. Utilizo com alunos com Deficiência Física (DF), Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Deficiência Intelectual (DI)” (Professora
Carmem – 10/12/15).
Figura 14 – Cartões com simbologia pictográfica e tampinhas de garrafa
coloridas

Fonte: J. B. S. Santos.
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Figura 15 – Caixa com cartões com simbologia pictográfica e tampinhas
de garrafa coloridas

Fonte: J. B. S. Santos.

Professora sobre o recurso: “Atividade pedagógica adaptada – associação de cartões com símbolos PCS, representando as cores, e tampinhas de
garrafa coloridas. Também utilizo os cartões em jogo de memória e reconhecimento da escrita. Fiz para utilizar com um aluno com TEA” (Professora
Joana – 23/02/16).
Figura 16 – Cartões com desenhos, palavras e sílabas
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Fonte: J. B. S. Santos.

Professora sobre o recurso: “Atividade pedagógica adaptada para o trabalho na alfabetização. Utilizo cartões com imagens, palavras e sílabas móveis. Utilizo com aluno com TEA” (Professora Joana – 23/02/16).
Figura 17 – Caixa e fichas com cédulas de dinheiro pequenas

Fonte: J. B. S. Santos.

Professora sobre o recurso: “Atividade pedagógica adaptada para trabalhar contagem de moeda e dinheiro. Atividade funcional de criação de
possibilidades de uso do dinheiro para aluno com DI” (Professora Joana –
26/03/16).
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Figura 18 – Potes de plástico, que simulam miniaturas de latas de lixo de
reciclagem, e cartões com fotografias

Fonte: J. B. S. Santos.

Professora sobre o recurso: “Atividade pedagógica adaptada. Foram
utilizados símbolos e fotos. Atividade de reciclagem com cartões e potes de
plástico representando cestos de lixo para aluno com DI” (Professora Joana
– 26/03/16).
Livros adaptados: um exemplo de como a TA pode beneficiar as pessoas com deficiência é na habilidade de leitura. Alguns alunos apresentam
dificuldades em acompanhar a turma, e seu ritmo para aprender a ler é diferenciado. Para auxiliá-los, o professor especializado poderá produzir, com os
softwares de CAA, textos apoiados por símbolos gráficos e, assim, favorecer a
compreensão dos discentes. Imerso no contexto de símbolos pictográficos e
alfabéticos, o aluno poderá realizar leitura global e ter acesso a novos conhecimentos de forma mais autônoma (Schirmer e Bersch, 2007; Correia, 2007),
ou, ainda, o professor poderá transcrever ou reescrever de forma simplificada
e reimprimir o texto do livro com letra ampliada, para atender a alunos em
início do processo de alfabetização ou que apresentem baixa visão.
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Figura 19 – Livro adaptado com simbologia gráfica PCS

Fonte: C. A. Araújo.

Figura 20 – Atividade de interpretação do livro adaptada com
simbologia gráfica PCS

Fonte: C. A. Araújo.
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Professora sobre o recurso: “Livro e atividade de interpretação adaptados com sistema de símbolos PCS, velcro e marcador de EVA em forma
de X. Recurso utilizado na SRM para desenvolver habilidades de leitura e
interpretação de histórias com alunos com DF, TEA e DI” (Professora Clotilde – 18/03/16).
Figura 21 – Livro adaptado com simbologia gráfica PCS

Fonte: C. A. Araújo.

Figura 22 – Atividade de interpretação do livro adaptada com
simbologia gráfica PCS

Fonte: C. A. Araújo.
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Professora sobre o recurso: “Atividade pedagógica, livro adaptado e
interpretação da história através de símbolos PCS. Utilização para comunicação/interação. Atividade pedagógica, interpretação da história – adaptando
perguntas com uso de símbolos PCS” (Professora Clotilde – 19/10/14).
Figura 23 – Atividade pedagógica adaptada com símbolos PCS –
perguntas com múltipla escolha

Fonte: C. A. Araújo.
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Figura 24 – Atividade pedagógica adaptada com símbolos PCS –
perguntas com múltipla escolha

Fonte: C. A. Araújo.

Professora sobre o recurso: “Atividade pedagógica – perguntas com
múltipla escolha – uso de símbolos PCS. Atividade na sala de recursos com
participação ativa do aluno. Utilizo com alunos com Paralisia Cerebral (PC),
DI e TEA” (Professora Clotilde – 19/10/14).
Outros exemplos de adaptações e adequações de material pedagógico
são os livros eletrônicos, contando com o auxílio de voz gravada e músicas,
ou mesmo livros adaptados, que fornecem feedback de voz para apoiar o processo de leitura, que são outros recursos que, sintonizados com os diferentes
estágios de apropriação da leitura e da escrita e empregados de forma criativa
pela professora, podem fazer a diferença na vida desses alunos (Pelosi et al.,
2007); as folhas de exercícios e avaliações; os jogos e outras atividades lúdicas, utilizando-se esses ou outros recursos e estratégias citados anteriormente
(Brando et al., 2011; Araújo, 2011; Quitério, 2011).
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Uma das professoras postou 23 imagens de atividades interativas desenvolvidas por ela no computador com o software Boardmaker with SDP9.
Foram atividades pedagógicas que trabalham “percepção visual e contagem utilizando construção de história para alunos com DF, TEA e DI”
(21/03/2016). Seguem algumas imagens sobre a atividade.
Figura 25 – Prancha dinâmica – atividade de percepção visual elaborada
no software Speaking Dinamically Pro

Fonte: C. A. Araújo.

9

Software Boardmaker with Speaking Dinamically (SDP) – É um software que transforma o computador em uma ferramenta de comunicação, a partir da seleção dos símbolos
contidos em pranchas interligadas. Constitui um software de autoria no qual o professor,
terapeuta ou familiar poderá criar inúmeras e atraentes atividades que instiguem o usuário
ao raciocínio, à pesquisa, à expressão livre sobre temas, à leitura, a brincadeiras etc. Pode
também ser usado na criação de atividades escolares interativas (Bersch e Schirmer, 2007).
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Figura 26 – Prancha dinâmica – atividade de percepção visual elaborada
no software Speaking Dinamically Pro

Fonte: C. A. Araújo.

Professora sobre o recurso: “Computador e software Boardmaker
with SDP. Atividade interativa de percepção visual e contagem utilizando o
software Boardmaker with SDP” (Professora Clotilde – 21/03/16).
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Figura 27 – Prancha dinâmica sobre corpo humano elaborada no software
TICO

Fonte: A. C. P. Andrade.

Professora sobre o recurso: “Atividade pedagógica adaptada com fotos
e palavras no software TICO10. Trabalhando corpo humano com aluno com
PC” (Professora Anete – 27/05/15).

10

Software TICO de pranchas dinâmicas consiste em dois aplicativos: o primeiro, Editor, no
qual são criadas as pranchas de comunicação com símbolos ARASAAC e imagens armazenadas no dispositivo, inserção de vídeos, vozes e sons gravados diretamente no programa,
além de acumular células; e o segundo, Intérprete, que permite executar os recursos criados
anteriormente. Esse programa possui a função de varredura sequencial, facilitando o acesso para pessoas com problemas motores que não podem usar o acesso direto, mas podem
usar um acionador (Vieira et al., 2013).
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Material Escolar
Figura 28 – Atividade com símbolos pictográficos e letras móveis

Fonte: V. Q. Queiroz.

Professora sobre o recurso: “A aluna está realizando uma atividade de
escrita com letras móveis em papel e madeira, palavras e símbolos PCS” (Professora Vania – 30/09/14).
Alguns alunos apresentam dificuldades para executar a grafia. Isso pode
ocorrer por motivos variados, como, por exemplo, cansar-se muito ou não
conseguir escrever utilizando o lápis ou a caneta, mesmo adaptados. Nesses
casos, será necessário que se pense em outras alternativas para a escrita: as
letras em EVA (lâminas emborrachadas), em cubos de madeira, em cartões
de papelão, coladas sobre tampinhas (Bersch, 2007) serão um recurso muito
útil.
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Figura 29 – Caixas de “atividades” e “já acabou” para organização da
rotina

Fonte: C. M. Togashi.

Professora sobre o recurso: “Organização do ambiente – Caixas com
‘as atividades de hoje’ e o ‘já acabou’ e símbolos representando a atividade.
Trabalho com rotina na sala de recursos multifuncionais com alunos com
TEA” (Professora Carmem – 21/10/14).
Os recursos para organização do ambiente, como as caixas apresentadas anteriormente, agendas e calendários, são ótimos tanto para SRM quanto
para uso em sala de aula, estimulando a organização espacial e temporal dos
alunos. Essa organização pode ser utilizada para toda a turma e, quando associada aos símbolos da CAA, pode tornar-se um instrumento importante para
a socialização de informações do aluno usuário desse sistema e seus colegas
(Schirmer e Bersch, 2007).
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Figura 30 – Caixa com desenhos de figuras geométricas e sólidos
geométricos

Fonte: J. B. S. Santos.

Professora sobre o recurso: “Material pedagógico adaptado – Sólidos
geométricos com velcro autocolante para montagem. Utilizados no ensino
descritor de sólido e geométrico para aluno com DI” (Professora Joana –
26/03/16).
Uma prática para favorecer alunos com deficiência e TEA no processo
de ensino-aprendizagem pode exigir a utilização de diferentes formas de linguagem. O professor deve explicar o conteúdo de forma visual e auditiva, utilizando recursos ilustrativos (concretos), de modo que ele possa compreender
os conceitos básicos. O uso do material concreto facilita a aprendizagem por
meio da sua manipulação.
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Figura 31 – Material para colorir feito de embalagens de desodorante

Fonte: J. B. S. Santos.

Professora sobre o recurso: “Adaptação para Trabalho com pintura
com aluno com PC” (Professora Joana – 10/05/16).
Outras atividades muito frequentes na escola são a pintura e o desenho,
por meio dos quais o aluno exercita o registro, além de fazer suas representações gráficas. Bersch (2007) fala que o professor poderá enfrentar o problema
de manejo do lápis, giz de cera ou pincel, que exigem uma habilidade motora fina por meio de recursos alternativos, tais como engrossadores e órteses
de posicionamento. Outro aspecto destacado pela autora é a necessidade de
prender a folha mediante o uso de uma prancheta ou fita adesiva.
Jogos: o uso de jogos aparece como uma alternativa metodológica interessante, pois possibilita a construção de conhecimentos por intermédio
do lúdico e de trocas sociais, que estimulam na criança o desenvolvimento
cognitivo, social e moral (Fontes et al., 2007). Os alunos podem usar os jogos
convencionais adaptados ou especialmente elaborados, conforme os desenvolvidos pelas professoras em formação.
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Figura 32 – Jogo de memória elaborado a partir de símbolos PCS

Fonte: C. A. Araújo.

Professora sobre o recurso: “Atividade lúdica – Jogos de memória com
símbolos PCS com diferentes objetos para serem separados por categorias.
Nessa imagem, a categoria: alimentos. Utilizo com alunos com PC, DI e
TEA” (Professora Clotilde 18/03/16).
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Figura 33 – Jogo elaborado a partir de símbolos PCS

Fonte: C. A. Araújo.

Professora sobre o recurso: “Atividade pedagógica e lúdica adaptada
construída com símbolos PCS dispostos em cartelas e cartões. Jogos com diferentes objetos para serem separados por categorias. Utilizadas na SRM com
alunos com DF, DI e TEA” (Professora Clotilde – 18/03/16).
Informática Acessível: trata-se de recursos, hardwares (teclados expandidos ou reduzidos, colmeias, tela de toque, acionadores de pressão, tração e
sopro) e softwares (teclados programáveis e teclados virtuais com varredura,
entre outros), que permitem a pessoas com deficiência utilizarem o computador de forma funcional (Bersch e Pelosi, 2008).
As professoras postaram fotos dos recursos que têm disponíveis em suas
SRM. No quadro 1, é possível verificar qual o recurso postado e a descrição
de uso dada pela professora.
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Quadro 1 – Recursos de acesso ao computador disponíveis na SRM
Recurso

Descrição de uso dada pela professora

Mouse adaptado RCT

“Utilizo com alunos com PC e TEA que não conseguem utilizar
o mouse convencional” (Professora Joana, em 13/07/16).
“Utilido para facilitar o uso do computador por alunos com PC,
TEA, DV e DI” (Professora Vania, em 26/03/15).

Teclado Expandido “Utilizo para jogos e outras funções do computador, para fins
IntelliKeys
pedagógicos com alunos com PC” (Professora Joana em 13/07/16).
“Utilido para facilitar a escrita e o uso do computador por alunos
com PC, TEA, DV e DI” (Professora Vania, em 26/03/15).
Teclado convencional “Utilizo para jogos e outras funções do computador, para fins pecom colmeia de acrílico dagógicos com alunos com PC” (Professora Joana, em 13/07/16).
Notebook convencio- “Acesso à prancha dinâmica pelo aluno com Paralisia Cerebral”
nal com acionador de (Professora Joana, em 13/07/16).
pressão

O aluno com DF poderá ter a necessidade de adequação de recursos
da informática para acessar o computador ou tablet em virtude da sua mobilidade reduzida, porém, outros alunos com diferentes NEEs podem se beneficiar do uso do computador ou tablet, como, por exemplo, nas atividades
que envolvam escrita; para alunos com Distúrbios da Aprendizagem, DI ou
TEA, digitar no computador ou tablet pode ser mais simples. Alunos com
dislexia escrevem melhor quando digitam o que diminui o conflito gerado
pelas questões espaciais de traçar as letras.
Durante a análise das postagens e em entrevista com os professores,
esses relataram que produziram os recursos para alunos com TEA (107), deficiência física (11), Paralisia Cerebral (85), deficiência intelectual (99) e outros (4); e que um mesmo recurso era muitas vezes pensado de maneira que
pudesse contemplar várias necessidades educacionais especiais.
Numa abordagem de educação inclusiva, o conceito de Desenho Universal torna-se essencial. A diferença entre os estudantes será a norma que
orienta a organização de objetivos, materiais instrucionais, métodos e avaliação, no sentido de promover o envolvimento de todos na construção de co-
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nhecimento. O objetivo é tornar os ambientes mais inclusivos, promovendo
condições de acesso à locomoção, comunicação, informação e conhecimento
para todas as pessoas.

Conclusão
No campo da inclusão das pessoas com deficiência e Transtorno do
Espectro Austista, um currículo verdadeiramente inclusivo vem marcado por
um aspecto essencial denominado Adaptação Curricular (AC). As ACs são
os “ajustes” realizados no currículo para que ele se torne apropriado ao acolhimento das diversidades dos alunos. Envolvem modificações organizativas
nos objetivos e conteúdos, nas metodologias e na organização didática, na
organização do tempo e na filosofia e estratégias de avaliação, permitindo
o atendimento às necessidades educativas de todos os alunos em relação à
construção do conhecimento. São as transformações que a escola precisa fazer
para garantir a acessibilidade aos alunos quanto às adaptações pedagógicas ou
curriculares propriamente ditas (Oliveira e Machado, 2007). A adequação
dos recursos tem uma relação direta com o currículo escolar. Eles tanto são
determinados pelos objetivos da intervenção de ensino, como são meio para
que os objetivos se realizem (Araújo e Manzini, 2001).
Atuar com alunos que necessitam de conhecimentos sobre Educação
Especial exige do professor mais atenção em relação à sua prática. Além de
adaptações do espaço físico, de serviços de apoio, de um material pedagógico
adequado, dos recursos e serviços de TA ou de qualquer alteração essencial
para facilitar o processo de aprendizagem, o aluno com necessidades educacionais especiais necessita de intervenções e de algumas adaptações na apresentação dos conteúdos. Assim, o professor que possui um aluno com NEEs
em sua SRM ou sala de aula não pode deter-se em planejamentos padronizados de ensino. Ao contrário, as necessidades específicas do aluno especial
também criam a necessidade de novas e diferentes formas de apresentar o
conteúdo escolar, ação que proporciona mais compreensão por parte desse
aluno e dos demais.
Apesar de encontrarmos nas postagens 31 imagens que se referem a
recursos de CAA, percebemos que é muito inferior ao número de postagens
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sobre material pedagógico adaptado ou especialmente produzido. As professoras referiram que, devido à grande demanda de trabalho e à maneira como
está pensado o currículo, não existe tempo para conversar com os alunos. Isso
é preocupante, uma vez que sabemos que os recursos de CAA podem auxiliar
no processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem para o desenvolvimento da competência comunicativa, bem como também podem inserir o
aluno com deficiência e TEA que possua necessidades complexas de comunicação em diferentes atividades pedagógicas e extracurriculares, colaborando,
assim, para o processo de ensino e aprendizagem.
As adaptações nas atividades e nos materiais por meio de sistemas de
comunicação suplementares e alternativos são importantes para trabalhar diversos conteúdos acadêmicos (Sameshima, 2011; Massaro et al., 2010; Deliberato et al., 2008; Deliberato et al. 2007; Paura e Deliberato, 2007). Na
escola, o educador deve criar ambientes sociais e significativos que apoiem a
aquisição de sistemas alternativos de comunicação, pois esses ambientes não
se constituem naturalmente. A comunicação suplementar e alternativa não é
uma forma natural de comunicação, assim, o desenvolvimento da linguagem
demanda um processo de construção e planejamento (Von Tetzchner et al.,
2005; Von Tetzchner, 2009; Downing, 2009).

