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APRESENTAÇÃO 
 

Com orgulho da minha trajetória como educadora do Município do Rio de Janeiro e com 

longos anos de dedicação à instituição de referência em Educação Especial, o Instituto Municipal 

Helena Antipoff (IHA), e enquanto atual diretora desta instituição, olho para trás e verifico o 

quanto caminhamos como professores e pesquisadores. 

Percebo que, hoje, com mais vigor, o momento histórico é propício à inclusão, o que se 

refere, a meu ver, a levar nossas crianças e jovens a partilhar ambientes de escolarização menos 

restritivos e mais desafiadores do que as salas de aula que vivenciamos ontem. 

Penso que, em um futuro próximo, lembraremos o quanto foi debatido e discutido pelo 

IHA, ao longo de mais de 30 anos, sobre estratégias de ensino, sobre a prática pedagógica, que 

nos permitiriam construir o ambiente escolar favorável e atento às diferenças e, 

particularmente, o ambiente seguro, repleto de afeto e com profissionais responsáveis com a 

qualidade de ensino a ser ofertada ao aluno público-alvo da Educação Especial. 

Somos responsáveis não somente porque colocamos em prática o texto da lei, por meio 

de políticas públicas em Educação Especial, somos educadores e tal função implica no dever de 

lidar com a aprendizagem e, portanto, em estarmos abertos a aprender sempre e a lutarmos pela 

escolarização de nossos alunos. Nosso material de trabalho são seres humanos e muitos destes 

em condições desiguais de possibilidade de ação. Cabe a nós, educadores, pesquisar e aprender 

como agir com eles e como melhor ensiná-los. 

Eternamente aprender, este é o nosso desafio de ontem, de hoje e de sempre! 

Os textos presentes nesta coletânea abordam a prática pedagógica, o saber agir diante 

dos desafios a serem enfrentados perante o outro que nos parece por vezes tão diferente de nós. 

O que estes alunos devem nos provocar é o desejo de investigação, de estudo e de abertura ao 

humano. 

Somos professores pesquisadores e a prática pedagógica é que nos desafia a apresentar 

os textos deste livro. O livro não pretende realizar imersão política e filosófica aprofundada, 

trabalho este de esferas mais capacitadas a tratar a questão sob este aspecto, mas, 

humildemente, pretendemos compartilhar subsídios para a ação em sala de aula. No entanto, 

estes textos deixam ver que olhamos para o dia a dia da escola com lentes teóricas possantes e 

carregadas de afeto. 

 

Kátia Cristina Vieira Nunes 

Diretora do Instituto Municipal Helena Antipoff (IHA) 

Rio de Janeiro, Maio de 2011 



 

 



 

9 

INTRODUÇÃO 
 
 

Formando professores na urgência da Educação Inclusiva: a procura 
da valorização de práticas e saberes docentes 
 

Cristiane Correia Taveira, IHA/SME-Rio 

 

Quanto ao momento vivenciado hoje pelas escolas no município do Rio de Janeiro, 

podemos dizer que na pauta de desafios e tensões está a diferença a ser incorporada em sala de 

aula. Observamos no dia a dia que os professores sentem a necessidade de buscar uma formação 

para lidar com uma realidade complexa, que atenda à heterogeneidade de alunos, que contemple 

a diversidade humana, principalmente pela sensação vivenciada, na prática, do insucesso que o 

modelo educacional atual possa representar, no confronto com novos e antigos dilemas. Entre 

esses dilemas está o tempo restrito para a busca por recursos ou mesmo redação e divulgação de 

práticas bem sucedidas, aliado à cobrança da necessidade de equidade do tratamento que os 

profissionais de educação precisam garantir a todos os alunos.  

A proclamada turma homogênea é um ideal antigo o qual os docentes buscam atingir, 

mesmo na tentativa de equilibrá-la com práticas e didáticas que atendam à diversidade de 

alunos. As diferenças, problemas e dificuldades dos alunos na escola costumam decorrer das 

expectativas, valores e crenças da sociedade ao qual estamos imersos, em relação à 

aprendizagem da criança, jovem ou adulto da Educação Especial, o que pode ter conseqüências 

nas percepções sobre o processo de escolarização desses alunos e consequentemente em relação 

ao que ora se denomina inclusão escolar. 

A questão da inclusão escolar ou da diferença a ser incorporada na escola gera incômodo. 

Os desafios apresentados pelas diferenças comportamentais, multiplicidade de características 

sociais, emocionais, físicas, intelectuais e culturais de alunos tornam o ambiente da escolarização 

imprevisível. Esses aspectos provocam questionamentos e o enfrentamento de uma realidade de 

sala de aula complexa. Segundo Tardif & Lessard (2005), 

 

A escola persegue fins não apenas gerais e ambiciosos, mas também 
heterogêneos e, às vezes, até potencialmente contraditórios: assegurar o bem-
estar de todos e garantir o respeito às diferenças; favorecer o sucesso da 
maioria dos alunos, valorizando, ao mesmo tempo, os alunos mais dotados; 
funcionar segundo um princípio de igualdade e de cooperação entre todos os 
alunos e estimular, ao mesmo tempo, a competição, etc. Esses fins podem, com 
certeza, conciliar-se na retórica educativa, mas no contexto concreto das 
escolas, onde os recursos são limitados e o tempo contado, eles levantam 
necessariamente o problema da compatibilidade e da hierarquização. Ou, mais 
uma vez, esse problema é repassado às mãos dos professores que deverão 
escolher por si mesmos os fins, em função de seus recursos, crenças, valores (p. 
77-78). 

 

Conforme salienta Vera Candau (1997), há tensões e conflitos no universo de 

pluralidades – globalização, multiculturalismo, questões de gênero e de raça - com que a escola 

precisa dialogar e isso não se esgota na imersão nos aspectos da cultura escolar. A problemática 

se complexifica e os processos em jogo (de valores, da ética, dos saberes) se multiplicam. 
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A complexidade dos dilemas vivenciados entre objetivos e propostas individuais 

(felicidade de uma pessoa ou de um grupo específico) e objetivos de atenção a metas globais e 

universais (justiça partilhada por todos) remete ao campo da Educação Intercultural. O conceito 

de interculturalidade se configura no diálogo entre diversas culturas que conformam uma 

sociedade multicultural. A Educação Intercultural se materializa como projeto de diálogo, de 

intercâmbio, de inter-relação de diferentes culturas (ANDRADE, 2009). 

Nos estudos de Candau (1983, 1997, 1998) são ressaltadas as dimensões humanas, 

político-social e técnica, o que perpassa pelo constante repensar sobre a Didática e a Didática 

vivida. Por outro lado trazemos a tona os estudos de Tardif e Lessard (2005) que corroboram o 

pensar sobre o saber-fazer, o saber-prático, o saber da experiência e a formação docente que vão 

ao encontro do pensar sobre uma didática vivida a partir de uma valorização do saber docente. 

Candau (1997, p. 83) ressalta a fundamental importância da valorização desse saber 

docente tanto no âmbito da reflexão sobre a Didática quanto da formação continuada. 

 

Os saberes da experiência fundam-se no trabalho cotidiano e no 
reconhecimento de seu meio. São saberes que brotam da experiência e são por 
ela validados. Incorporam-se à vivência individual e coletiva sob a forma de 
habitus e de habilidades, de saber fazer e de saber ser. É através desses saberes 
que os professores julgam a formação que adquiriram, a pertinência ou o 
realismo dos planos e das reformas que lhes são propostos e concebem os 
modelos de excelência profissional (...) 

 

Os saberes docentes precisam ser valorizados e as pluralidades desses mostram algumas 

contradições em representações antagônicas e resistentes. Podemos afirmar que ainda vivemos 

sob influência de representações forjadas no período de auge do industrialismo, especialmente 

nos grandes centros urbanos. Sob certos aspectos, porque este ainda nos atinge com os seus 

modelos enraizados na cultura como, por exemplo: a regulação através da exatidão do tempo, a 

aprendizagem sem valor e significação (a não ser como preparação para a “verdadeira vida” do 

trabalho produtivo), o trabalho em grande parte repetitivo e estável.  

O modelo de vida do trabalho repetitivo advém do sistema de produção fabril, que é um 

modus operandi de sociedade que implica em relações, teorias e práticas distintas de outras que 

emergem em uma sociedade na qual cada vez crescem mais os setores de serviços e a 

necessidade de inovações e da criatividade, ou seja, a não-repetição de modelos pré-

estabelecidos. Embora o modelo de criatividade também esteja associado ao modelo da 

competição capitalista baseado no desempenho do indivíduo, torna-se um contraponto 

interessante que pode ser utilizado a favor do processo docente, sem cair no extremo da 

sociedade individualizada (BAUMAN, 2008). 

A docência, como profissão de interações humanas, está imersa e situada nessas 

transformações, no entanto a escola moderna – no sentido que atribuímos à modernidade 

iluminista clássica de origem europeia – ainda reproduz um grande número de características do 

mundo industrial, fabril e militar (TARDIF & LESSARD, 2005), visto que foi constituída por tais 

valores e para tais finalidades. 

Face aos dois extremos, o primeiro da criatividade individual absoluta e o segundo do 

controle, homogeneização e previsibilidade de práticas docentes, afirmamos aqui a possibilidade 

de alternativas que valorizem o professor como sujeito criativo, com práticas específicas e 

originais, sem descartar a criação de meios para divulgação em massa dessas práticas através de 

documentos acessíveis em diversas mídias, colaborando para uma difusão de práticas bem 

sucedidas.  
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Pensando no repasse de orientações para solução de problemáticas comuns na prática de 

professores, das finalidades da escola, pensando também em valores e crenças dos professores 

em relação às diferenças individuais, sociais e culturais, verifica-se a relevância da formação 

docente em Educação Especial com materiais adequados ao seu contexto. A partir da experiência 

dos profissionais do IHA foi verificado como problemática comunicacional, antes mesmo da 

educacional, que o fluxo de informação e comunicação do IHA com professores precisava ser 

organizado e em seguida ser amplamente divulgado.  

Conscientes de tais problemas e dilemas docentes, observamos que os professores da 

rede municipal de ensino do Rio de Janeiro, em seu processo de formação, necessitam de 

orientação ao mesmo tempo padrozinada (uniformidade na apresentação dos conteúdos) e 

flexível (possibilidade de renovação dos dados e materiais disponíveis) para lidar com crianças, 

jovens e adultos acompanhados pela Educação Especial.  

Na perspectiva de superação de desafios que está sendo motivada pela busca por 

recursos e soluções práticas, situa-se a criação do site IHA INFORMA1 com a construção de textos 

sobre a prática pedagógica e a divulgação de materiais. No âmbito da educação inclusiva 

percebemos a necessidade de divulgação de textos com orientações aos docentes que sejam 

construídas a partir de suas próprias práticas e do contexto de ação. Portanto, a produção de 

textos para formação docente em Educação Especial precisa aliar a análise das necessidades dos 

profissionais de atendimento educacional especializado (AEE) e dos professores em atuação em 

sala de aula comum, com ênfase no saber experiencial de ambos. 

A ênfase dos textos presentes nesta publicação reside na emergência das soluções e das 

práticas a partir das necessidades percebidas no campo de atuação do Instituto Municipal 

Helena Antipoff (IHA)2. Com a análise das demandas apresentadas pelas equipes de 

acompanhamento e das áreas específicas de estudo do IHA, somadas as análises sobre a 

recepção, os usos e as intervenções de professores no site IHA Informa, há indícios de que o 

grupo de professores se investe do poder na resolução de dilemas da Educação e que o mesmo 

julga procedente e necessário, para si, a formação em Educação Especial.  

O site IHA Informa e a coletânea de textos sobre a prática pedagógica construídos na 

instituição são alguns dos muitos caminhos a serem trilhados na busca de uma formação 

continuada que atenda a demandas encontradas pelos profissionais do IHA em contato diário 

com a rotina das escolas. Espera-se no futuro a consolidação e difusão de informações da 

Educação Especial, sendo o aspecto principal a aliança com os saberes práticos dos professores 

na elaboração dos conteúdos e orientações do mesmo. 

 

 
 
1
 O IHA INFORMA foi criado em abril de 2010 e pode ser acessado pelo seguinte endereço: http://ihainforma.wordpress.com 

2 A instituição é responsável por implementar políticas públicas em Educação Especial nas escolas municipais do Rio de 
Janeiro. Os profissionais do IHA cumprem duas atribuições básicas: A primeira atribuição é acompanhar os alunos da 
Educação Especial por meio de visitas junto a Coordenadoria Regional de Educação (CRE) e por cursos de capacitação, 
palestras e reuniões. A segunda atribuição é formular documentos e orientações direcionadas ao trabalho pedagógico com 
alunos com deficiência física, deficiência intelectual, deficiência visual, deficiência auditiva, surdez, surdocegueira, 
deficiência múltipla, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. 

 



 

12 

Referências bibliogáficas 
 

ANDRADE, M. (2009). Ética, interculturalidade y educación: en busca de los fundamentos éticos-
filosóficos para una educación intercultural. In: F. Arena-Dolz, D. G. Salazar (Ed.), El 
ciudadano democrático. Reflexiones éticas para uma educación intercultural (pp. 181-198). 

AQUINO, M. A. (2008, Janeiro-Abril). O novo status da informação e do conhecimento na cultura 
digital. Informação e Sociedade, João Pessoa, n. 1, v. 18, 79-100. 

BAUMAN, Z (2008). A sociedade individualizada: vidas contadas e histórias vividas. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Ed. 

CANDAU, V. M. (1983). A didática e a formação de educadores. Da exaltação à negação: a busca 
da relevância. In: V. M. CANDAU (Ed.), A didática em questão (pp. 13-24), Petrópolis, RJ: 
Vozes. 

CANDAU, V. M. (1998). A revisão da didática. In: V. M. CANDAU (Ed.), Rumo a uma nova didática 
(pp. 167-178), Petrópolis, RJ: Vozes. 

CANDAU, V. M. (1997). Da didática fundamental ao fundamental da didática. In: M. ANDRÉ,  
M.R.S OLIVEIRA (Ed.), Alternativas no ensino da didática (pp. 71-95), São Paulo: Papirus. 

TARDIF, M., LESSARD, C. (2005). O trabalho docente: elementos para uma teoria da docência 
como profissão de interações humanas. Petrópolis, RJ: Vozes. 

 

 

 



 

13 

TEXTO 1: DEFICIÊNCIA FÍSICA 
O QUE ACONTECE NA SALA DE AULA E NA ESCOLA COM 

A INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA? 
 

 

Cristiane Correia Taveira, IHA/SME-Rio 

Deise Alves Rodrigues, IHA/SME-Rio 

Luciana Torres de Araujo, IHA/SME-Rio 

Maristela Conceição Dias Siqueira IHA/SME-Rio 

Ricardo Micelli Costa IHA/SME-Rio 

 

 

Quem são os alunos com deficiência física? 

Quais são as suas necessidades? 

O que sabemos deles? 

 

Ao receber o aluno com deficiência física em sala de aula temos muitas dúvidas e 

precisamos buscar informações. Com o objetivo de esclarecer, e de ajudar a encontrar 

alternativas de trabalho, é que escrevemos aos professores. 

 

Compreendendo a deficiência física 
 

A deficiência física3 se refere à perda ou redução da capacidade motora que impede a 

pessoa de se mover normalmente, podendo atingir a cabeça, o tronco e os membros superiores 

e/ou inferiores.  A fala, como capacidade motora, também pode sofrer alterações. 

Sendo assim, são considerados alunos com deficiência física inseridos na rede pública 

municipal de ensino aqueles que apresentam alterações musculares, ortopédicas, articulares ou 

neurológicas que podem ou não, afetar seu desenvolvimento.  Estes alunos podem ter uma 

deficiência física temporária, recuperável, definitiva ou compensável (SILVA, 2006). 

Dentro do universo de alunos atendidos pela rede municipal, os tipos mais freqüentes de 

deficiência física são paralisia cerebral, espinha bífida (meningoceles), lesão medular, 

amputação, malformações, síndromes e doenças osteomusculares. 

 

 
 
3 Conceito de deficiência física, conforme Decreto nº 3.298 de 1999 da legislação brasileira, Art.4: - Deficiência Física – 
alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função 
física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, 
triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com 
deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 
desempenho de funções. (SCHIRMER, 2007) 



 

14 

Chegando à escola...  
 

 
Fonte: Ilustração de Cristiane Taveira IHA / SME 

 

 

É preciso providenciar a acessibilidade4 dos alunos ao espaço escolar já que uma boa 

parte desses alunos com deficiência física utilizam cadeiras de rodas ou recursos como muletas, 

andadores ou apoio de barras para se locomover. Portanto, algumas adaptações precisam ser 

consideradas: rampas de acesso, corredores com corrimão, portas mais largas, pisos 

antiderrapantes e banheiros adaptados. É importante que se considere também os espaços 

externos como o parquinho, a quadra e o pátio.  

 

 
 
4 Enfatiza-se na definição de acessibilidade que a visão de impedimento não está na pessoa, mas sim na sua relação com o 
ambiente, portanto, é o meio que é deficiente, não possibilitando acesso a todas as pessoas, não lhes proporcionando a 
equiparação de oportunidades, o que é definido como processo mediante o qual o sistema geral da sociedade - como o 
meio físico e cultural, moradia e transporte, serviços sociais e de saúde, oportunidades de educação e de trabalho, vida 
cultural e social, incluindo instalações desportivas e de lazer – torna-se acessível a todos (PRADO & DURAN, 2006). Os eixos 
de acessibilidade correspondem o romper das barreiras físicas, comunicacionais/de informação e atitudinais. 
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Fonte: Acervo IHA / SME 

Figura 1 Banheiro adaptado 

 
Fonte: Acervo IHA / SME 

Figura 2 Balanço adaptado 

 

As construções de novas escolas, como previsto em legislação que garante o Desenho 

Universal5, são planejadas com as adaptações arquitetônicas que se fazem necessárias para 

pessoa com deficiência. Obras podem ser feitas com verbas administradas pela própria direção 

escolar, como também por meio das Coordenadorias Regionais de Educação (CRE). Observamos 

que as adaptações de acesso ao espaço não contemplam apenas alunos com deficiência física, 

mas toda a comunidade escolar. 

 

Para conhecer mais sobre acessibilidade espacial, o professor pode acessar para download, no site do 
Ministério da Educação (MEC) <http://portal.mec.gov.br/>, um manual desenvolvido com o objetivo de 
subsidiar os sistemas de ensino na implementação da acessibilidade espacial de suas escolas: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=860&id=12625&option=com_content&view=article> 

 

 
Fonte: Portal MEC 

Figura 3 Capa do Manual de 
Acessibilidade Espacial MEC 

 
 
5 Conceito de Desenho Universal presente no artigo 8º do Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Conceitos e termos 
interligados e que possuem conexão: Acessibilidade; Ambientes acessíveis; Desenho Universal. No entanto, esses conceitos 
não foram totalmente abordados no texto. A ênfase foi na prática pedagógica da sala de aula. 
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Outro aspecto a considerar:  
a adequação do mobiliário escolar e da postura 
 

 
Fonte: Acervo IHA / SME 

Figura 4 Mobiliário escolar com almofada de 
assento e encosto anatômico com apoio de pés 

 

 
Fonte: Acervo IHA / SME 

Figura 5 Mesa em U em madeira ou em papelão 

 

 

Frequentemente observamos que a cadeira de rodas não se encaixa na carteira escolar, o 

mobiliário é desproporcional, ou ainda, que o aluno escorrega de sua cadeira ou não consegue 

manter os pés apoiados.  Existem alguns recursos simples que podem auxiliar a resolver esses 

problemas. 

 

Vejam as sugestões a seguir: 

 

Buscar a parceria com os técnicos da área da Saúde, que acompanham os alunos com 

deficiência física, é fundamental. O terapeuta ocupacional e o fisioterapeuta são os profissionais 

indicados para esclarecimentos e orientações em relação à adequação da postura no uso do 

mobiliário e da cadeira de rodas.  

Na falta destes profissionais, verifique o apoio junto ao Atendimento Educacional 

Especializado (Sala de Recursos e Itinerância) - que funciona sob a supervisão e orientação da 

Equipe de Acompanhamento da Educação Especial do Instituto Muncipal Helena Antipoff (IHA) - 

ou solicite junto aos Agentes de Educação Especial da Coordenadoria Regional de Educação 

(CRE), o apoio necessário para designar o AEE. O agendamento para discussão do caso com a 

Oficina Vivencial de Ajudas Técnicas do Instituto Muncipal Helena Antipoff6 é realizado por 

intermédio do AEE, das Equipes do IHA e de Agentes de Educação Especial. 

 

 
 
6  Oficina Vivencial de Ajudas Técnicas/Instituto Municipal Helena Antipoff IHA/SME Rio de Janeiro – telefone: (21) 2204-
2150 – e-mail: ofvivencialiha@riorj.gov.br 

mailto:ofvivencialiha@riorj.gov.br
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PARTE 1 | Chegando à sala de aula 
 

É preciso observar alguns aspectos no contato com o aluno com deficiência física em sala 

de aula. Fique atento a: 

 Como o aluno interage na sala de aula: se fala de forma clara ou com dificuldade, se 

não consegue falar e opta por comunicar-se apontando ou dirigindo o olhar para o 

que deseja. 

 Como o aluno escreve ou desenha: se com lápis comum ou se apresenta dificuldade 

em utilizar materiais convencionais da sala de aula. O tamanho de letra e o 

espaçamento entre palavras e frases. 

 

Estes aspectos, ao serem observados e pensados pelo professor, servirão de base para 

delinear idéias e construir alternativas e objetos que auxiliem na aprendizagem do aluno. 

 

Primeiras ações: O que fazer em algumas situações iniciais? 
 

A folha que o aluno usa para fazer as atividades cai no chão ou não para no lugar? 

Está difícil segurar no lápis para escrever? 

 

 Prender a folha com fita adesiva nos cantos para fixá-la a mesa. 

 Usar uma prancheta. 

 Optar por folha de atividade com fonte de tamanho maior e impressa em A3. 

 Ampliar o espaçamento entre frases e palavras nos exercícios. 

 Verificar a possibilidade de usar caneta grossa Pilot. 

 Fracionar os exercícios em mais de uma folha. 

 Oferecer a opção de responder oralmente. 

 Optar por um escriba (colega de turma ou professor). 

 

O aluno não consegue pintar usando lápis de cor? 

 
 Oferecer cola colorida, guache ou pintura a dedo. 

 Optar por mais espaço para desenhar em meia cartolina, ¼ de papel pardo ou 

papel 40 kg. 

 

O aluno não possui precisão do movimento de pinça?  

 

 Substituir objetos pequenos por maiores e aproximar objetos ao alcance do 

aluno. 

 Usar objetos, figuras, letras e números com imã para que o aluno arraste sobre 

placa imantada. 

 Prender objetos, figuras, letras e números com velcro em uma placa com tiras (de 

velcro) como se fossem linhas para prendê-los. 

 Usar luvas ou dedal com velcro ou imã.  
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Fonte: Acervo IHA / SME 

Figura 6 Peças imantadas em plano inclinado 

 

 

O que fazer se o aluno dá indícios de cansaço ou demora com a quantidade de 

atividades apresentadas? 

 

 Priorizar as atividades de maior relevância ou diminuir a quantidade de 

exercícios em cada atividade. 

 Agrupá-lo com um colega para realizarem o exercício coletivamente. 

 Separar as atividades em dias diferentes, oferecendo um tempo maior para 

completá-las. 

 Pedir ajuda da família para terminar alguns exercícios não realizados em aula. 

 Fazer fotocópia dos exercícios para o aluno. 

 
PARTE 2 | A prática pedagógica  
 

O encontro com a pessoa com deficiência física nos bancos escolares 

 
Ainda persiste o ideal de aluno que copia do quadro, escreve a lápis e caneta no caderno, 

fala e tem autonomia. Questiona-se, diante da entrada do aluno com deficiência física, de que 

maneira oferecer ensino de qualidade para pessoas que utilizam cadeira de rodas ou muletas, 

que  não apresentam habilidade motora para escrever e que podem falar de forma pouco 

compreensível para os colegas e seus professores.  

 

Como ajudar o aluno que não consegue segurar o lápis, escreve com dificuldade, possui 

movimentos incoordenados ou copia mais lentamente que os outros amigos?  
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Fonte: Ilustração de Cristiane Taveira IHA / SME 

 

 CARBONO (para um amigo copiar a matéria) 

 GRAVADOR (para gravar o necessário na aula) 

 COMPUTADOR/NOTEBOOK (para agilizar a escrita não-convencional a lápis) 

 CADERNO DE PAUTA AMPLIADA (para escrita mais confortável se o aluno 

necessita fazer uma letra maior que o possível na pauta convecional) 

 LÁPIS ENGROSSADO COM ESPUMA OU FITA GOMADA/ADESIVA 

 LETRAS/PALAVRAS MÓVEIS DE MADEIRA, EMBORRACHADAS OU DE PAPEL - 

COLADAS EM CAIXAS (para facilitar o manuseio e acelerar as respostas e as 

construções de textos) 

 

Para a inclusão de alunos com deficiência, é necessário redesenhar novas propostas 

curriculares considerando as necessidades e potencialidades desses alunos. 

 

Para crianças e jovens que não apresentam a escrita da maneira ou ritmo esperado, 

recursos simples podem ser adotados para facilitar seu processo escolar: 

 

 Palavras e frases confeccionadas em papelão ou cartolina formando um 

vocabulário básico dos assuntos abordados em sala para auxiliar a construção de 

textos. 

 Livro didático com opções de respostas recortadas para serem selecionadas 

pelo aluno, e coladas nas lacunas. 

 Atividades de múltipla escolha em substituição a atividades discursivas. 

 Destacar com marca texto as partes mais significativas do texto ou 

parágrafos essenciais para serem copiados ou estudados. 

 

As dificuldades de comunicação oral e escrita criam barreiras no processo de inclusão 

escolar do aluno com deficiência física. 
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Os recursos, estratégias e práticas que já foram apresentados fazem parte do dia a dia da 

sala de aula e se constituem em Tecnologia Assistiva ou Ajudas Técnicas, conceitos que serão 

aprofundados nos próximos tópicos. 

 

 
Fonte: Acervo IHA / SME 

Figura 7 Aluna usa palavras com velcro 

 
PARTE 3 | Tecnologia Assistiva7 (TA): entre facilidades e 
possibilidades  

 

Bersch (2008) sinaliza o intenso uso de tecnologia em nosso dia a dia para tornar a nossa 

vida mais simples e fácil. Utilizamos canetas, tesouras, computadores, controles remotos e 

celulares.  

A tecnologia torna a vida das pessoas sem deficiência mais simples, mas por outro lado, 

torna possível a vida das pessoas com deficiência (Radabaugh, 1993, apud. Bersch, 2008).  

Bersch (2008) sinaliza que  

 

o objetivo maior da TA é proporcionar à pessoa com deficiência maior 
independência, qualidade de vida e inclusão social, através da ampliação de sua 
comunicação, mobilidade, controle de seu ambiente, habilidades de seu 
aprendizado e trabalho (p.1). 

 

A Tecnologia Assistiva (TA) deve ser entendida como equipamentos, serviços, estratégias 

e práticas que precisam ser planejados e aplicados na promoção e ampliação de uma habilidade 

funcional deficitária, sempre considerando as necessidades e interesses do usuário. 

 

 
 
7 Sobre o conceito brasileiro de TA, a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE) 
é o órgão de assessoria da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República (SEDH/BR). Em 16 de 
novembro de 2006, a SEDH, por meio da portaria nº 142, instituiu o Comitê de Ajudas Técnicas que reúne um grupo de 
especialistas brasileiros e representantes de órgãos governamentais (BERSCH, 2008, p 2-3). A princípio, o CAT se deteve 
numa revisão no referencial teórico internacional, pesquisando os termos Tecnologia Assistiva, Tecnologia de Apoio, Ajudas 
Técnicas, Ayudas Tecnicas, Assistive Technology e Adaptive Technology.  
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Fonte: Ilustração de Cristiane Taveira IHA / SME 

 

Em pintura ou recorte um aluno pode ser treinado a usar um equipamento adaptado 

(tesoura adaptada, caneta hidrocor encaixada numa aranha-mola) em uma ação cansativa ao 

invés de investir na colaboração entre os pares da sala de aula (um aluno desenha, o outro pinta, 

o outro recorta e todos colaboram com a criação coletiva). Em contrapartida, a não apresentação 

de equipamentos para experimentação pode se configurar na privação de oportunidades de 

conhecer e de escolher o que se quer ou não fazer e de que modo. É preciso enxergar a Tecnologia 

Assistiva (TA) a partir das necessidades peculiares a cada sujeito e grupo e a opção de escolha 

do aluno com deficiência.  

 

Para conhecer mais sobre a deficiência física e a tecnologia assistiva/ ajudas técnicas/ recursos adaptados, 
o professor pode acessar para download, no site do Ministério da Educação (MEC) 
<http://portal.mec.gov.br/<, textos e imagens contidas nas seguintes publicações:   
<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee_df.pdf> 
<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/rec_adaptados.pdf> 

 

 

O papel da Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA) 

 

A Tecnologia Assistiva (TA) traz a possibilidade de realização de uma função esperada 

como, por exemplo, a capacidade de expressão oral e escrita, assim como a alternativa e a 

ampliação da condição de comunicação, que se encontra impedida por inúmeros fatores, tais 

como: circunstância de deficiência (situações permanentes ou transitórias); envelhecimento; 

circunstâncias transitórias acarretadas por quadros clínicos num dado período de vida (causada 

por acidentes, cirurgias); e em situações graves acarretadas por síndromes e doenças (lesões por 

acidente vascular cerebral dentre outras) (Bersch, 2008; Pelosi, 2000). 

 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee_df.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/rec_adaptados.pdf
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Fonte: Ilustração de Cristiane Taveira IHA / SME 

 

Se o aluno não apresenta escrita e preciso fornecer recursos para o registro escrito,  

quais as alternativas de objetos? 

 

 PLANO INCLINADO para proporcionar melhor ângulo de manuseio de peças – 

letras, palavras, frases, figuras, numerais, símbolos – confeccionados com imã em 

placa imantada ou com velcro em revestimento aderente. 

 COMPUTADOR OU NOTEBOOK com o uso de acionadores, teclados alternativos, 

acionadores, colméia de acrílico para teclado. 

 ADAPTAÇÃO DO MOBILIÁRIO. 

 

Quais os profissionais que podem auxiliar na avaliação e na confecção de materiais?  

 

 O Terapeuta Ocupacional. 

 O Fonoaudiólogo e o Fisioterapeuta. 

 O Professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

 A Equipe de Acompanhamento da Oficina Vivencial de Ajudas Técnicas. 

 

É necessário dar voz à pessoa com deficiência. A necessidade de ter a pessoa com 

deficiência como co-partícipe da avaliação sobre o uso da tecnologia, observando-a no lugar 

onde ocorrem os usos escolares e usos sociais (escola, família, lazer, saúde), é essencial. 

Segundo Reily (2004) dar voz aos sujeitos significa dar opção permitindo expressão de 

desejo e proporcionando autonomia. Dar opção, eis o foco e o papel da Comunicação Alternativa 

e Ampliada (CAA).  

A comunicação é considerada alternativa quando o indivíduo não apresenta outra forma 

de comunicação e, considerada ampliada quando o indivíduo possui alguma comunicação, mas 

esta não é suficiente para suas trocas sociais.  
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Passos Básicos de CAA  

 
 Primeiro passo: Buscar/Investigar o sim e o não da criança ou jovem (se por 

meio de sorriso, do piscar, do enrijecimento do corpo, movimento pequeno da 

cabeça, sinalização com o pé).  

 Segundo passo: Combinar/Convencionar o sistema de comunicação mais 

adequado e que possibilite o maior número de interações com pessoas e em 

diferentes espaços, podendo a criança ou jovem se fazer entendido. 

 

Em Pelosi (2001, p. 36) pode-se entender que 

 

O termo comunicação alternativa e ampliada é utilizado para definir outras 
formas de comunicação como o uso de gestos, língua de sinais, expressões 
faciais, o uso de pranchas de alfabeto ou símbolos pictográficos, até o uso de 
sistemas sofisticados de computador com voz sintetizada (Glennen, 1997).  

 

Em sala de aula os professores se utilizam de CAA quando incluem na rotina da turma 

objetos reais, fotos ou figuras e símbolos que representam atividades do dia a dia, calendário, 

janela do tempo dentre outros materiais expostos num mural ou varal de fácil acesso que 

permite a criança apontar ou mostrar o que deseja, mesmo sem o uso da fala.  
 

 

 
Fonte: Acervo IHA / SME 

Figura 8 Cartões de atividades (com uso de objetos reais) para o varal ou mural coletivo 

 

A decisão sobre qual o tipo de sistema alternativo de comunicação que será escolhido e 

utilizado de forma mais efetiva e contínua (se gestual ou pictográfico, se figurativo ou alfabético) 

requer reflexão e parceria que envolve família, escola, equipe de acompanhamento (professor de 

sala de recursos, de itinerância) e profissionais da saúde (terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo 

dentre outros). Acima, foto de fichário com pranchas individuais para CAA. 
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Fonte: Acervo IHA / SME 

Figura 9 fichário com pranchas individuais com o uso de símbolos gráficos 
 

 
Fonte: Acervo IHA / SME 

Figura 10 prancha com objetos reais 

 

Quais os materiais e recursos utilizados na confecção de pranchas de CAA? 

 

 Opções em Objetos reais – Miniaturas – Objetos parciais 

 Sequência de Fotografias – Recortes de fotos de revistas – Embalagens de 

produtos 

 Sequência de Signos – Pictogramas – Símbolos 

 

Quais os tipos de pranchas de CAA? 

 

 Pranchas de rotina 

 Pranchas de horário 

 Pranchas de escolha, de opção de atividades 

 Prancha de montagem de histórias 

 Prancha alfabética 
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Fonte: Acervo IHA / SME 

Figura 11 sequência de fotos de parentes na prancha do aluno 

 

 

 
Fonte: Acervo IHA / SME 

Figura 12 sequência de fotos de revistas no fichário do 
aluno (opções preferidas de lanche) 

 

 
Fonte: Acervo IHA / SME 

Figura 13 prancha de atividade (opções de resposta para marcar “X”) 
  

 

 

 
Fonte: Acervo IHA / SME 

Figura 14 Prancha de atividades especiais (passeios, aniversários, festas)  
 

 
A prancha de atividades favorece o letramento, estabelece a comunicação por meio de 

símbolos/ figuras. Permite ao aluno selecionar a opção para a resposta. 
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Fonte: Acervo IHA / SME 

Figura 15 Pranchas de montagem de histórias 
 

 

A prancha de montagem de história favorece a leitura e a construção de textos por meio 

da escrita acompanhada de símbolos/figuras o que alavanca a participação dos alunos 

alfabetizados e dos alunos em processo de alfabetização. 

 
 

Para conhecer mais sobre a comunicação alternativa e ampliada, o professor pode acessar para download, 
no site do Ministério da Educação (MEC) <http://portal.mec.gov.br/>, textos e imagens contidas nas 
seguintes publicações: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/ajudas_tec.pdf> Como também 
pode acessar o site da terapeuta ocupacional especializada em CAA Miryam Pelosi para download de 
publicações e recursos: <http://www.comunicacaoalternativa.com.br/adcaa/> 

 

PARTE 4 | Observando o aluno: Pistas para o trabalho com CAA 
 

Se a fala ou a escrita não evolui ou não se apresenta no tempo esperado, na faixa etária 

que se julga adequada, então, a introdução de estratégias para possibilitar a comunicação se faz 

necessária. É mito o fato de que introduzir a comunicação alternativa será algo que acomodará o 

sujeito prejudicando o desenvolvimento da fala; pelo contrário, facilita e alavanca a fala/escrita, 

pela necessidade de circular desejos, discursos e de interagir com o outro e de se fazer entender 

no grupo. 

 

Pistas de como selecionar símbolos para a prancha de comunicação: 

 

 A família é muito importante com os seus relatos de gostos e vivências da criança 

e do jovem. Pode-se partir de textos escritos pela mãe/familiar da criança ou 

jovem, lendo-o em voz alta para o mesmo (criança/jovem) e, com isso, 

identificando os gostos, concordâncias e discordâncias por meio de risos, sons e 

expressões faciais para os trechos e assuntos mais significativos.  

 Os assuntos significativos para o aluno serão as temáticas das pranchas e isso 

significa a busca por fotos, figuras e símbolos/pictogramas que representem as 

suas vivências diárias (na escola, em casa, nos espaços de lazer/ saúde/ trabalho) 

 Os símbolos a serem colocados nas pranchas de comunicação precisam ser 

apresentados e escolhidos pela criança ou jovem (mostrando, pegando, olhando). 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/ajudas_tec.pdf
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 Poucos símbolos precisam ser oferecidos para os iniciantes; oferecer poucas 

opções por vez para facilitar as escolhas. Mas não é o caso de baixa expectativa e 

da demora para introdução de novos símbolos na comunicação. 

 Pasta de pictogramas/figuras, pistas visuais para levar e trazer recados e 

novidades de casa-escola, entre espaços de convivência são oportunidades para o 

diálogo. 

 Signos sociais “oi, meu nome é...” para promover a iniciativa do diálogo. 

 Perguntas como “Me pergunte em sim/não”, “obrigado”, “começar de novo”, 

“adivinhe” facilitam e promovem a conversa com amigos. 

 Disponibilizar prancha em forma de cartaz visível a todos ou individuais. 

 Disponibilizar prancha individual em pasta dobrável, pictogramas destacados e 

com velcro em pasta ou fichário ou pictogramas imantados para uso em plano 

inclinado ou mesa. 

 Não desistir de fazer perguntas ao aluno. 

 

Pistas de como o aluno indicará os símbolos: 

 
 As técnicas de seleção são: seleção direta através do apontar ou olhar, a 

varredura e a codificação. 

 Ofereça opções, como piscar os olhos, sorrir, apontar ou outro movimento ou 

sinal que o aluno costuma dar. 

 Combine como o aluno irá responder. A investigação do “sim” e do “não” se dá a 

partir das pistas que o aluno oferece e que serão confirmadas pelo mesmo 

(Exemplo: Sendo “não”, vire o rosto; sendo sim, pisque devagar olhando para a 

figura/ para a resposta). 

 
Perguntas (que geram pistas) de como o aluno indicará os símbolos: 

 
 O aluno tem condições de indicar o signo com autonomia (dedo, mão, pé, 

cotovelo)? Precisa de prancha inclinada? Precisa de uma ponteira (no queixo, na 

cabeça)? 

 Ou ele precisa de interlocutor que aponte os itens em seqüência, e quando o 

aluno indicar sim de alguma maneira já combinada ou conhecida (sorriso, 

vocalização, movimento corporal, piscadela) ele mostra o que entendeu e 

recomeça a varredura, o escaneamento? 

 A técnica de varredura exige que o indivíduo tenha uma resposta voluntária e que 

se busque a consistência e o acordo sobre a sinalização. Como sinaliza as 

respostas? Pisca os olhos, balança a cabeça, sorri ou emite um som para mostrar 

a resposta? 

 
As pistas delimitadas são utilizadas para recursos de baixa tecnologia e sistemas de alta 

tecnologia. 

 

Os Sistemas de alta tecnologia incluem os comunicadores e os computadores 

 

 Comunicadores com voz gravada  
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 Comunicadores com voz sintetizada 

 Computadores – Com o avanço da tecnologia passam a existir novos sistemas de 

CAA em softwares livres (disponibilizados gratuitamente por Universidades e 

outros) e softwares pagos. 

 

As Salas de Recursos Multifuncionais disponibilizam ao aluno e ao professor a utilização 

de software para Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA) e periféricos adaptados. Os 

profissionais de Atendimento Educacional Especializado (AEE) introduzem os recursos de CAA 

utilizando baixa e alta tecnologia. As fotos abaixo mostram periféricos construídos na parceria 

IHA e CEFET/RJ, sob supervisão do professor engenharia eletrônica Profº Paulo Lucio da Silva 

Aquino,  do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso da Fonseca (CEFT/RJ). Os periféricos 

foram construídos com custos mais baixos e pensados a partir do estudo de caso do aluno. 

 

 

 
Fonte: Acervo IHA / SME 

Figura 16 Teclados adaptados 
 

 
Fonte: Acervo IHA / SME 

Figura 17 Mouse adaptado 
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A urgência de mostrar quem sou, o que sei e do que o outro precisa 
saber para me ajudar... 
 

 
Fonte: Ilustração de Cristiane Taveira IHA / SME 

 

A fala é um aspecto tão fundamental na nossa sociedade que quem não fala é 
visto como alguém que também não pensa. (REILY, 2004, p 67) 

 

Um aluno que não fala pode ser considerado equivicadamente como tendo um somatório 

de deficiências ou pode ser avaliado como uma pessoa que demonstra desatenção ou preguiça, 

principalmente quando apresenta fala pouco articulada e não possui controle dos movimentos 

(movimentação descoordenada ou involuntária) para a escrita. Essas situações são equivocadas 

e se antecipam à expressão do sujeito porque estão carregadas de estereótipos e de 

pressuposições sobre o mesmo. 

Muitas vezes esse aluno é tratado de maneira infantilizada ou cômica, o que acarreta 

afagos, mimos, felicitações e incentivos exacerbados mesmo quando o sujeito não precisa ou não 

quer recebê-los. Estes parceiros poucos entendidos ou equipados (de recursos de baixa ou alta 

tecnologia), na angústia e precipitação de completar a fala deste, tenta adivinhar e oferecem 

complemento sem sentido (fora do que o sujeito pretendia enunciar). 
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Fonte: Ilustração de Cristiane Taveira IHA / SME 

 

No entanto, quando o adulto não proporciona o auxílio adequado, um colega de turma se 

apresenta para apoiar o aluno com deficiência, e a parceria entre pessoas “com ou sem 

deficiência” promove uma atitude em crianças e jovens, que repercutirá em gerações futuras, 

espera-se fruto de uma sociedade mais inclusiva.  

Já é possível observar nas escolas, cenas de crianças e jovens que não mostram 

acomodação ou indiferença diante de um colega que não pode caminhar, que não alcança um 

objeto, que não tem a comunicação oral. Estes oferecem de imediato a ajuda, o complemento na 

ação, com menos dúvidas e timidez do que adultos que não tiveram ao seu lado, nos bancos 

escolares, a oportunidade de partilhar a diferença na escola. 
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TEXTO 2: TRANSTORNOS GLOBAIS DO 
DESENVOLVIMENTO 

ORIENTAÇÕES PARA PROMOVER A APRENDIZAGEM DO ALUNO COM 
TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO (TGD) NA SALA DE 

AULA E NA ESCOLA 
 

Ana Lídia Felipe Guimarães, IHA/SME-Rio 

Ana Lucia Andrade Alexandre, IHA/SME-Rio 

Cristiane Correia Taveira, IHA/SME-Rio 

Cristiane Botelho de Lima, IHA/SME-Rio 

Kátia Azevedo Beserra de Mendonça, IHA/SME-Rio 

Marcia Mirian Ferreira Corrêa Netto, IHA/ SME-Rio 

Renata Salles D’Acri, IHA/SME-Rio 

 

 

Quem são os alunos com Transtornos Globais do Desenvolvimento 
(TGD)8?  

 

O que precisamos considerar na prática pedagógica para as crianças ou jovens com 

transtornos globais do desenvolvimento (TGD) é que o saber-fazer e o saber-agir do professor 

são pedagógicos e não se espera, com o texto proposto, a apropriação e o uso de saber ou de 

fazer clínico.  

Dessa forma, as três áreas que o aluno pode apresentar variações e diferenças de 

manifestações - área de interação social, área da comunicação e área do comportamento, de 

interesses repetitivos e estereotipados - serão trabalhadas no decorrer do texto com o objetivo 

de dar subsídios práticos ao professor para alavancar o processo de ensino e aprendizagem do 

aluno na escola.  

Todo aluno, por maiores que sejam as variações de comportamento que apresente, não 

pode prescindir do trabalho escolar com os pares da mesma faixa etária na escola regular.  Para 

o aluno TGD, os benefícios dos processos de interação humana, em sala de aula, por pautarem-se 

em rotinas de grupo e na realização de leituras e manejos de regras sociais, trata-se do ambiente 

mais estimulador e desafiante para essa criança ou jovem.   

Enfim, trataremos exatamente de exemplificar como a escola possibilita a promoção do 

desenvolvimento do aluno, podendo fomentar o bem estar e o equilíbrio emocional o mais 

harmonioso possível para ele próprio e, principalmente, aproximando o aluno de relações 

sociais significativas e constituídas de significado para ele.   

A criança ou jovem que mostra características do espectro autístico dizemos que 

apresenta uma tríade de características que foram descritos pela Drª Lorna Wing, (a tríade de 

 
 
8 Resolução nº 4 de 2 de outubro de 2009 em  Art. 4º delimita o público-alvo do Atendimento Educacional Especializado e 
detalha que Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que apresentam um quadro de alterações no 
desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. 
Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo 
da infância (psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação.  
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Wing), um quadro de alterações nas interações sociais, na comunicação e no comportamento, em 

interesses restritos e estereotipados.  

A caracterização da tríade será apresentada de forma comentada, baseada na observação 

da sala de aula e com o foco no processo de ensino–aprendizagem.  

O objetivo do texto será de contribuir para reflexão sobre o modo de manifestação da 

pessoa com transtornos globais do desenvolvimento e de exemplificar formas de auxiliá-la a 

constituir-se como aprendente, a atuar e a interagir com o outro na dinâmica escolar.  

No decorrer dos exemplos apresentados, não anunciaremos, se a criança ou jovem é caso 

de autismo clássico, de Asperger, ou seja, de qualquer dos cinco transtornos que podem ser 

englobados no nos transtornos do espectro autístico - autismo, psicose, Asperger, Rett e 

transtorno invasivo ou global do desenvolvimento (SMITH, 2008). Colocaremos, em anexo9, as 

informações sobre os transtornos. 

As áreas da tríade serão apresentadas de forma separada para auxiliar a inserção de 

exemplos do campo de atuação dos professores, no entanto, estas manifestações emergem de 

forma conjunta – com a articulação das diferentes áreas - e em intensidades e qualidades 

diversas. 

 

PARTE 1 | Interações sociais, comunicação e comportamento no 
processo de ensino-aprendizagem 
 

1.1 Na área de interação social podemos observar as seguintes características: 

 

- Apresentam dificuldade em iniciar e manter uma conversação.  

- Inicialmente podem apresentar aversão ao toque e isolamento. 

 

Exemplo: O aluno está no espaço do recreio com a professora, mas parece não buscar o 

contato nem se aproximar de colegas. Fez questão de ficar bem distante da professora, mas ela 

observa que a qualquer movimento que faça, levantando-se e indo a outro lugar, o aluno muda 

de posição assegurando-se que ficará próximo ao novo lugar que a professora ficará no pátio, 

porém ainda mantendo a distância. A professora decide buscar a conversação com o aluno; avisa 

ao aluno: Posso tirar a terra das suas mãos? Vou passar a toalha para tirar a terra. Em seguida 

faz um pequeno afago. O aluno passa a brincar próximo a professora e a buscar objetos da caixa 

de brinquedos levada ao pátio; os colegas também contribuíram entregando objetos ao colega. 

Comentário: Fica claro nesta situação que o aluno buscou uma aproximação da 

professora. A professora fez uma leitura da intenção de contato e iniciou uma interação com o 

cuidado de avisar o aluno e a promover a participação dos colegas. 

 

 
 
9 Os anexos, ao final desse texto, correspondem ao capítulo 2 do fascículo A educação especial na perspectiva da inclusão 
escolar: transtornos globais do desenvolvimento (s.d.), de autoria de José Ferreira Belisário Júnior e Patrícia Cunha 
(elaboração da Universidade Federal do Ceará) que será publicado pelo Ministério da Educação (MEC) /Secretaria de 
Educação Especial (SEESP) e será disponibilizado em <http://portal.mec.gov.br>. 

 

 

http://portal.mec.gov.br/
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- Podem evitar o contato visual.  

 

Exemplo: O aluno evita olhar nos olhos da professora e dos colegas. Parece não se 

apropriar da rotina da turma e se coloca de costas ou de lado na rodinha. No entanto, 

reproduzindo uma seqüência de atividades, no dia a dia com a turma, a professora percebe que o 

aluno mostra uma característica de “olhar de rabo de olho” para o que estão fazendo.  

Na participação da chamada, a professora verifica a aproximação do aluno do lugar dos 

nomes, no mural, e ao ouvir o seu nome, aguarda um colega entregar-lhe o cartão. Em horários 

de brincadeira, pega os cartões com nome e reorganiza a chamada da turma. 

Comentário: Constatamos que mesmo aparentemente alheio à situação de 

aprendizagem, o aluno está se apropriando do que é trabalhado por sua turma de referência.  

 

 

 
Fonte: Ilustração de Cristiane Taveira IHA / SME 

 

- Mantém pouca atenção às pessoas, parece ignorar o outro e pode expressar-se de forma 

incomum. 

 

Exemplo: Nesse aspecto da expressão incomum, a professora relata que aprendeu a 

observar o seu aluno como único. Pensava que o aluno não estava aprendendo o que trabalhara 

sobre os vegetais. A professora desenhou no quadro as partes de um vegetal. Percebeu que 

precisaria levar o aluno, junto com a turma, ao terreno da escola. Retiraram duas ou três plantas 

com a pá e observaram as partes da planta. No pátio, o aluno não verbalizou, espontaneamente, 

sobre as experiências, mas respondeu de forma curta as perguntas dirigidas a ele: Você observou 

as raízes? Ele respondeu afirmativamente. Você molhou a planta? Ele respondeu “molhou”.  A 

professora insistiu em saber se o aluno havia entendido a experiência. Às vezes ele se afastava, 

olhava para outras situações e isso a incomodava porque parecia não gostar do tema da aula. Ao 

chegar à sala de aula, a professora se surpreendeu com o aluno se aproximando do espelho e 

recapitulando toda a aula, apresentando-a em seu discurso para o espelho. Segundo o relato da 

família, a mesma aula foi repetida em casa, em seu quarto, para outro espelho. 
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Comentário: Muitas vezes aluno demonstrará o seu aprendizado de maneira 

diferenciada e ímpar. 

 

- Comportamentos não-verbais de iniciação e manutenção de contato. 

 

Exemplos: Uns tapinhas no corpo do outro buscando a atenção ou bater palmas. Às 

vezes esses comportamentos são aleatórios e/ou fazem parte de movimentos estereotipados ou 

também podem evidenciar o início de contato.  E neste caso, quando o aluno não verbaliza 

oralmente, não fala e não mostra quando quer dizer “sim” ou quer dizer “não”, a princípio, 

alguns desses movimentos podem ser (re)significados para ensinar a função da comunicação.  

O aluno pode não dizer “não” e apenas empurrar o objeto das mãos das pessoas para longe 

de si; esse movimento pode ser explicado e nomeado para o aluno como um “não”. Você não 

gostou. Você empurrou. Você não quer. Gestos com as mãos e expressões faciais podem ser 

ensinados e aos poucos compreendidos pela criança ou jovem. 

O aluno bateu palmas repetidamente em momento de euforia (felicidade), as palmas 

podem ser significadas (com a ajuda de colegas e de adultos) como um ”sim”. Você gostou dessa 

música. Vamos bater palmas. Depois, poder trocar essas palmas por outro movimento que será 

ensinado, por exemplo, balançar a cabeça.  

Comentário: A intenção de se comunicar, as trocas sociais possíveis a partir de “sim” e 

de “não”, precisam ser aprendidas, significadas e combinadas com alguns desses alunos.  No 

decorrer desse texto, serão abordadas algumas das especificidades da Comunicação Alternativa 

e Ampliada (CAA) 10 a ser trabalhada com o aluno com TGD que não fale, com o objetivo de dar 

alternativa(s) a ausência de comunicação oral ou para alavancar a fala.  

 

- Pode se utilizar dos adultos como ferramentas para pegar objetos, abrir portas e outras 

situações intencionais. 

 

Exemplo: O professor pode utilizar algumas ferramentas de Comunicação Alternativa e 

Ampliada (CAA) em sala de aula. Para isso é necessário levar o aluno a observar símbolos, 

figuras e objetos em cartões, fichas ou pranchas destinadas à comunicação e que estarão 

disponíveis na sala de aula. O aluno poderá aprender e se habituar a utilizar estes materiais, 

mostrando cartões e fichas que simbolizem a sua necessidade, o seu desejo ou também aprender 

a trocar os cartões e fichas por objetos no lugar de puxar um adulto ou colega pelo braço para 

conseguir a ação desejada (para abrir a porta e ir para o recreio, para comer o lanche, para 

brincar com a bola na educação física).  

A seguir algumas opções encontradas na sala na sala de aula e que são úteis para a 

comunicação. 

Varal de atividades - cartões com desenhos ou figuras, fotos ou objetos reais que 

mostram as diversas atividades que acontecerão ao longo do dia. O professor pode ensinar o 

aluno a pegar o cartão, no varal, para mostrar o que deseja e/ou para trocar pelo que deseja.  

 

 
 
10 A comunicação é considerada alternativa quando o indivíduo não apresenta outra forma de comunicação e, considerada 
ampliada quando o indivíduo possui alguma comunicação, mas esta não é suficiente para suas trocas sociais (REILY, 2004). 
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Fonte: Acervo IHA / SME 

Figura 18 Cartões de atividades (com uso de objetos reais) para o varal coletivo 

 
Cartaz de Rotina da turma - cartaz com fotos ou figuras, as mais próximas possíveis ao 

que é vivenciado na rotina da turma. 

 

Exemplo: O aluno poderá ficar próximo à foto da quadra esportiva em que está retratado 

com a turma num jogo de futebol. O aluno não mostra o cartaz, mas olha para ele e antecipa o 

horário da Educação Física, pega a bola e a partir dessas ações o professor explora a 

comunicação habilitando esse sujeito ao diálogo. Fala com ele confirmando o dia da semana e o 

horário da aula e mostra que está compreendendo a sua intenção e desejo de se comunicar. Pede 

que busquem outros objetos nomeando-os para os alunos; ajudando a todos a se organizarem 

(pegar o apito, trocar os chinelos por tênis, pegar o nome do professor no mural).  

 

Pranchas de utilização individual - confecção a partir da discussão das necessidades de 

cada aluno. Na elaboração de pranchas de CAA, a parceria com o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) e com os profissionais da saúde que acompanham a criança ou o jovem 

fornece maior segurança para a seleção do tipo de recurso e das técnicas mais apropriadas a 

cada estudo de caso. 

Exemplo: O aluno poderá utilizar uma rotina individual, presa na capa de seu caderno, 

com os horários e fotografias de seus professores e o local onde será a aula. 

 

  

 

 

FOTO DO 

PROFESSOR  

 

 

 

 

FOTO DO 

PROFESSOR  

 

 

 

FOTO DO 

PROFESSOR  

 
 Sair de casa às 

6:30 

 

2 tempos de 

matemática 

Aula de 

matemática às 

7:15 na sala 210 

Aula de 

matemática às  

8: 05 na sala 

210 

 

Recreio no 

pátio às 8:55 

 

Beber água às 

9:25 

Aula de música 

às 9:30 na sala 

512 

 

 

 

 

FOTO DO 

PROFESSOR  
 

 

 

 

 

FOTO DO 

PROFESSOR  
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Lanche no 

refeitório às 

10:20 

 

Biblioteca às 

10:40 

 

Almoçar no 

refeitório às 

11:20 

 

Aula no 

laboratório às 

11:40 

 

Saida da escola 

às 12:30 

 

  

Figura 19 Rotina individual 

 

Exemplo: O aluno pode pegar o objeto na prancha, por exemplo, um CD e levar até o 

rádio da sala de aula e a professora verbalizar: Você quer escutar o CD. Você vai escutar música. 

 

 
Fonte: Acervo IHA / SME 

Figura 20 Prancha com objetos reais 

 

- Utilização de regras/de referências sociais precisam ser aprendidas 

 

Exemplo: É preciso considerar que as convenções sociais, as regras não são facilmente 

percebidas ou entendidas pelo aluno.  Essas regras precisam ser ensinadas, mesmo que outras 

pessoas, comparativamente ao aluno, possam ter observado e aprendido de outras formas (por 

meio de brincadeira de faz-de-conta de mãe e filho ou por ouvir uma história lida na sala de aula 

que falava sobre um personagem que se deu mal por não atender ao que um adulto avisou sobre 

o perigo).  Será necessário vivenciar situações que o auxiliem a fazer essas leituras sobre o 

socialmente acordado. Os “combinados” e as regras da turma, as leituras de história como a que 

foi lida sobre o personagem que se deu mal e enfrentou perigos numa floresta, precisam ser 

transpostas para as vivências concretas dos alunos.  

Não quer dizer que o aluno precisará passar por uma situação de perigo real para 

aprender, mas que sejam discutidas e anotadas as situações de perigo ou do cuidado de si 

necessárias no dia a dia e que são vivenciadas por ele ou pelos colegas: sobre ter os cuidados 

para atravessar uma rua X ou Y, jogar o lixo no lugar adequado X ou Y. 

 

Comentário: Antecipar situações para favorecer a organização e auto-regulação do 

aluno são ações necessárias. Estabelecendo um contato constante com a família e percebendo 

como o aluno se apresenta a cada dia podemos evitar situações estressoras. Um passeio, por 

exemplo, deve ser antecipado de forma bem clara: o que poderão encontrar, o trajeto que será 
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realizado, o meio de transporte e as pessoas que acompanharão. Essa antecipação irá colaborar 

na auto-regulação do comportamento do aluno durante a atividade.  

 

- Podem brincar de forma solitária ou preferirem se ocupar com objetos ou movimentarem-

se. 

 

A seguir, no quadro abaixo, destacam-se explicações a partir da biografia de Temple 

Grandin. Grandin é doutora em ciência animal e inventora de equipamentos pecuários e com a 

sua própria narrativa, de pessoa com autismo, possibilita-nos a compreensão de outros modos 

de agir e de sentir o mundo a volta. 

 

Grandin escreveu sobre sua frustração inicial de não conseguir falar (...). Ela também menciona sua 
hipersensibilidade ao som e ao toque, o que causa o afastamento das pessoas e do mundo externo. 
Grandin descreve comportamentos autísticos típicos, não como uma observadora, mas como participante. 
Fazendo isso, ela nos dá uma orientação sobre como os programas educacionais devem ser desenvolvidos: 
Eu me desligava, fechava meus ouvidos e sonhava. Meus sonhos eram como filmes coloridos em minha 
cabeça. Eu também me absorvia completamente brincando com uma moeda ou estudando uma veia da 
madeira de que era feita a minha mesa. Nesses momentos o resto do mundo desaparecia (...).  As crianças 
autistas permanecerão em seus pequenos mundos se forem deixados à sua própria sorte. (SMITH, 2008, p. 
364). 

 

- Maneira diferenciada de expressarem emoções (alegria, dor, tristeza) 

- Podem apresentar maneiras de ser que não facilitem a empatia nas relações sociais 

  

É possível observar que o aluno TGD necessita aprender a se colocar no lugar do outro e 

até mesmo aprender a fazer uma leitura social das expressões de alegria, da expressão de 

confirmação sobre uma atitude correta ou de leitura da expressão de tristeza que confirme um 

mau comportamento dele. 

 

Grandin fala sobre suas diferenças emocionais, as quais podem nos fazer entender os diferentes tipos de 
comportamentos em crianças com autismo: Algumas pessoas acreditam que autistas não tem emoções. Eu 
definitivamente as tenho (...). Quando eu fico brava é como uma tempestade vespertina: a raiva é intensa, 
mas uma vez que saia a crise, a emoção se dissipa de imediato (...). Eu não sei o que é sentir euforia. Sei que 
estou perdendo alguma coisa quando as outras pessoas ficam inebriadas frente a um maravilhoso pôr-do-sol. 
Intelectualmente eu sei que é maravilhoso, mas não sinto (...). Nuances emocionais ainda são 
incompreensíveis para mim, e eu valorizo evidências concretas de valorização e realização. (SMITH, 2008, p. 
364) 

 

Para colaborar com a aprendizagem das leituras de situações sociais é necessário utilizar 

frases concisas (sem um falatório alongado que não possa ser compreendido). É necessário 

demonstrar modulações no tom de voz e na expressão facial (de felicidade ou de tristeza) que 

mostrem mudança clara de avaliação de atos e/ou das situações experienciais que estão sendo 

comentadas. 

 

1.2 Na área do comportamento e atividades simbólicas ou imaginação podemos 

observar as seguintes características: 

 

- Variações de atenção e concentração 
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A seguir, em tópicos, alguns exemplos úteis de adaptações pedagógicas que podem ser 

consideradas para o aluno, em sala de aula, e que possibilitam diminuir as variações de atenção e 

de concentração abrindo espaço para aproveitar melhor as habilidades do mesmo.  

 

 Exercícios longos podem precisar de redução, optar por enunciados curtos e 

diretos. 

 Oferecer perguntas que orientem o raciocínio para a produção de um texto ou 

para a realização de exercícios. 

 Fazer demonstrações. 

 Utilizar objetos e jogos manipuláveis. 

 Utilizar figuras de apoio que auxiliem na associação de ideias ou a transposição 

de conceitos para os mais variados contextos (ilustrados e/ou discutidos 

antecipadamente). 

 Oferecer técnicas de estudo e deixá-lo utilizar roteiros e/ou “dicas” extras. 

 Usar caixas de fichas para consulta (com fórmulas matemáticas, com linhas do 

tempo, com esquemas e desenhos explicativos). 

 

- Mudanças de humor sem causa aparente (alternância de choros, de risos e/ou gritos). 

- Necessidade de auxílio na aprendizagem da auto-regulação. 

 

A seguir, novamente em tópicos, alguns exemplos do que observar para construir 

estratégias para lidar com as oscilações: 

 

 Observar o aluno em diferentes contextos e situações da escola para verificar o 

que desencadeia uma desestrutura e oscilação de humor. 

 Antecipar a conversação sobre as situações que causam desestrutura (ou a 

diminuição das situações). 

 Perceber o limiar de situação estressora para poder negociar. 

 Perceber quando é falta de controle ou quando é um jogo de negociação da 

criança ou do jovem. 

 

Exemplo: O professor programou uma visitação ao Zoológico. O aluno manifestava-se 

com gritos e choro quando algo saia do seu controle. A professora conversou antecipadamente 

sobre o passeio, construiu o roteiro com a turma, fez álbum de fotos dos animais, mapa de 

percurso de chegada ao local dentre outros aspectos que contribuíram com a dinâmica de 

comportamento da turma, como um todo, e favoreceu a aprendizagem de todos. No entanto, ao 

final do passeio o inesperado ocorreu, o aluno não conseguiu lidar com o derretimento do 

sorvete; era a primeira vez que tomava sorvete (e derreter provocou oscilação do humor pela 

não compreensão do que acontecia com o objeto/sorvete). 

Comentário: Alguns desses alunos se apegam a mapas, a questões de duração de 

atividades ou de percursos de transportes. As datas de eventos, os horários e as sequências 

previsíveis são importantes para eles. No entanto, nem todas as situações poderão ser previstas. 

O vínculo do aluno com o professor e com a turma possibilitará abertura para (re)negociações 

frente às situações novas e promoverão um crescente em segurança, conhecimento e auto-

regulação. 
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- Podem engajar-se em atividades repetitivas e estereotipadas com os objetos 

- Podem fazer uso de objetos de forma não funcional (rodando, jogando, sacudindo) 

 

É possível ressignificar um movimento repetitivo do aluno aproveitando-o numa 

brincadeira. Se estiver rodando, pegá-lo pelas mãos e iniciar uma roda com ele. Se rodar uma 

bola tentar ensiná-lo a jogar a bola para o outro ou quicar com a bola. Mostrar o uso funcional de 

uma corda que a criança esteja movimentando aleatoriamente. 

 

Exemplo: É preciso compreender que as estereotipias ou repetições podem funcionar 

como um meio de organização para esse aluno. O professor pôde observar um rapaz que possuía 

“um tique” de batucar com objetos enquanto formulava ou resolvia situações-problema, 

exercícios. A batucada, a repetição, parecia dar ritmo ao aluno, chamava a sua própria atenção 

para a atividade, ajudavam-no a concentrar-se. Sem o batuque do objeto, dispersava-se.  

Comentário: As estereotipias encontram-se presentes em deficiências sem traços de 

autismo e apresentam-se com diferentes funções: extravasamento de tensão, como intenção de 

comunicação, formas de protestos, ou de resposta social na ausência de outro comportamento 

mais apropriado de acordo com algumas convenções sociais. As estereotipias podem aparecer 

ou se acentuarem em situações de medo, de cansaço, de tédio. Podem ocorrer em situações em 

que a pessoa não está em atividade. Em algumas situações inesperadas e de quebra de rotina, 

podem ser desencadeados comportamentos acompanhados de grande agitação motora e aflição. 

 

- De maneiras diferenciadas manifestam os interesse por materiais escolares e/ou 

atividades de sala de aula. 

- Podem apresentar alterações motoras, dificuldades com equilíbrio ou em jogos que 

requerem destreza motora.   

 

Temos casos de alunos com TGD que resistem à utilização do lápis e respondem a 

interpretações por meio de múltipla-escolha ou por digitação em computador. A habilidade 

motora para a escrita pode ser favorecida com substituição da letra cursiva pela letra de 

imprensa ou das letras/palavras móveis ou do uso de computador. 

Observam-se alunos que não mexem com cola ou tinta por sentirem incômodo diante 

desses materiais e, desse modo, são oferecidos pincéis. 

 

Exemplo: Um professor se surpeendeu com o aluno que parecia não saber escrever o 

sobrenome.  O aluno, ao ser solicitado a mostrar as letras do nome por meio de massinha, 

modelou nome e sobrenome construído rapidamente e com precisão na quantidade e na forma 

das letras tornando-as bem apresentáveis esteticamente. 

Comentário: O professor é um profissional que sabe lidar com uma infinidade de 

possibilidades na urgência das situações diárias e possui um saber que colabora com o 

desenvolvimento de diferentes alunos na escola. O profissional de Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) poderá estudar o caso do aluno que precisa de adaptações para a escrita e, 

com o professor da turma, estabelecer os materiais necessários.  

 

- Podem apresentar perseveração numa só atividade (fascínio por mexer em água, 

observação de objetos em movimento, opção por leituras e estudo somente no seu foco de interesse 

como, por exemplo, revistinhas em quadrinhos). 
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Exemplo: O aluno apresentava um interesse recorrente e focado em insetos. Foi a partir 

da catalogação dos insetos, na escola e nas redondezas, que a professora iniciou a proposta de 

letramento do aluno e aproveitamento da proposta para a turma como um todo.  

Comentário: O professor pode partir de gostos e predileções em certos assuntos para 

desenvolver um vínculo com a criança ou jovem e apresentar ampliações de temáticas. 

Podem apresentar interesse por materiais gráficos, revistas, jornais, letreiros, ao invés de 

se interessarem por alguns tipos de história comuns a outras crianças e jovens de sua idade. 

Alguns podem aprender a decodificar a escrita e, de forma espontânea, independente da idade, 

aprenderem a ler. A compreensão do que lêem pode ser dificultosa apesar da habilidade para 

leitura oral e para a soletração de palavras. Desse modo, a ênfase precisa ser dada na 

compreensão do que a lêem. 

 

1.3. – Na área da comunicação podemos observar as seguintes características: 

 

- Podem apresentar desde linguagem verbal restrita (e ausente) até vocabulário rebuscado. 

 

Em sala de aula, o que fazer? 

 

Reily (2004) sinaliza que entre as pessoas que se beneficiam quando o currículo é apresentado 
visualmente, dentre algumas deficiências como a surdez e a deficiência intelectual (e outras) ressalta-se 
também a pessoa com autismo, com síndrome de Asperger (TGD). A autora faz recorte da experiência 
mais uma vez de Temple Grandin, que pode nos aproximar do modo de estar no mundo e de interpretá-lo, 
pelo autismo: Eu penso por figuras. Para mim as palavras são como uma segunda língua. Tenho que traduzir 
tanto as palavras faladas quanto as escritas em filmes coloridos, junto com o som (...). Quando alguém fala 
comigo suas palavras são imediatamente traduzidas em imagens (p. 26). 

 

 
Fonte: Ilustração de Cristiane Taveira IHA / SME 

 

- Utilização de gestos aparentemente “sem intenção comunicativa”. 

 

Exemplo: O aluno sempre que chegava à sala de aula, fazia gestos de estar com um livro 

nas mãos e movimentava os lábios como proferindo uma palestra. A professora, gradativamente, 

intervinha trazendo um livro de história, lendo-o em voz alta para a turma. O aluno observava. 

Tal situação se prorrogou até que a professora criou um momento livre de contação de histórias 

para a turma. O aluno após observar os colegas da mesma faixa etária utilizando o objeto/livro 
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para contar histórias aos amigos, então, conseguiu se apropriar do significado e passou a contar 

as histórias ao grupo. 

Comentário: Para estabelecer a compreensão de códigos sociais e o uso de objetos é 

preciso oferecer explicações do tipo para que servem e em que ocasiões utilizar. Para um aluno 

com TGD isso significa o uso em situações as mais concretas e práticas possíveis. A atividade ou 

ação precisa ser demonstrada. 

 

Importante destacar que, em alguns momentos, o aluno pode apresentar gestos e 

movimentos que não necessitem ser ressignificados. Estes movimentos são formas encontradas 

pelo aluno para amenizar o estresse e/ou obter auto-regulação ou ainda, que não seja possível 

para o outro que observa um entendimento do comportamento apresentado. 

 

Exemplo: O aluno que, no meio de uma atividade, sempre buscava o fundo da sala de 

aula e dava pulinhos, após os quais retornava para a atividade e prosseguia realizando-a 

tranquilamente.   

 

- Podem apresentar ecolalia imediata (repetição do que outras pessoas acabaram de falar) 

ou ecolalia tardia (repetição do que outras pessoas falaram após algum tempo) 

 

Exemplo: O aluno necessitava repetir algumas frases em forma de perguntas: Mulheres? 

Elas são mulheres? E transportar a palavra “mulher” para situações cotidianas na escola. O pai 

do aluno chamava a esposa, mãe do menino, de mulher. Caso as colegas estivessem tagarelando 

muito falava: Mulheres falam muito? Mulheres?  

Quando a professora trabalhou com placas sinalizadoras de banheiros feminino e 

masculino, a repetição da palavra mulheres foi intensa, até a formulação e a interpretação do 

contexto vivido pelo aluno. Dizia: Banheiro feminino... Mulheres! Banheiro masculino... 

Mulheres! Mulheres? Banheiro feminino, mulheres. Banheiro masculino, homens. Mulheres!  

Comentário: O importante é contextualizar as tentativas e as expressões comunicativas 

e atribuir-lhes um sentido. 

 

- Podem apresentar maneiras diferenciadas para manter e sustentar o diálogo e apresentar 

o uso de neologismos e jargões (uso idiossincrático de palavras criando o próprio vocabulário). 

 

Exemplo: Um aluno com TGD sempre que se encontrava mais estressado repetia sem 

parar: Carro... Carro... Carro! E depois falava: “Papacarro”.  

A professora conversou com a família e descobriu que o aluno buscava o pai, para dar 

uma volta de carro, quando se sentia mais estressado. Quando não conseguia, por algum motivo, 

insistia, perseverava nesta idéia e até criava algumas palavras, que inseridas neste contexto, 

eram pertinentes e compreensíveis. O “papacarro” queria dizer: Carro, papai! 

 A professora passou a trabalhar com o aluno mostrando outras opções para conseguir a 

auto-regulação e buscou mediar o uso de uma linguagem mais compreensível, realizando um 

trabalho com cartões de figuras sobre o que gostaria de estar comunicando. O aluno, após algum 

tempo, conseguiu verbalizar o estar chateado e pedir Música. 

Comentário: Há um grande esforço da criança e do jovem para lançar mão de 

ferramentas não-convencionais para iniciar um contato e/ou comunicação. Por serem 

“estranhas” pode ocorrer, por parte das pessoas que o cercam, uma quebra da interação. As 

pessoas que não compreendem que a criança ou o jovem deseja se comunicar podem se afastar 
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ou romper com a possibilidade do diálogo. Por não serem imediatamente compreendidos, estas 

crianças ou jovens podem diminuir as tentativas de comunicação chegando ao isolamento. Às 

vezes, as frustrações na comunicação podem ser acompanhadas por outros tipos de 

comportamento tais como irritabilidade, birras, choros, gritos.   

 

Outro exemplo: Um aluno com TGD da Rede Pública Municipal, já rapaz, respondia o 

que lhe era perguntado apenas com palavras soltas ou frases bem curtas, o que não o impediu de 

chegar ao Ensino Médio. Utilizava perguntas baseadas no enredo da aula ou em situações sociais, 

como tentativa para começar um diálogo. Porém, o mesmo somente ocorria quando o grupo de 

colegas compreendia que a pergunta utilizada por ele era, na verdade, uma afirmativa e que era 

uma tentativa de iniciar uma conversação. Com a gradativa compreensão, da forma singular de 

buscar comunicação, os colegas conseguiram compreender o aluno e estabelecer uma relação 

mais próxima, com trocas efetivas. 

 

-Podem necessitar apoio para a compreensão de metáforas e gírias  

 

Exemplo: O aluno sempre que cumprimentava os colegas e perguntava se estava tudo 

bem, um deles respondia: Sinistro! O aluno ficava muito preocupado e passava a fazer uma série 

de perguntas incessantes para esse e para outros colegas, acreditando que algo muito ruim havia 

acontecido naquele momento. O professor percebeu a situação que acabava tornando-se 

estressora e construiu com os alunos um dicionário de gírias, no qual o aluno com TGD passou a 

recorrer sempre que não conseguia perceber o significado da gíria. 

Comentário: O aluno pode apresentar dificuldade em compreender alguns contextos, 

por compreender a palavra num sentido mais literal e direto, na sua concretude. Dessa forma, 

necessita de uso de dicionários e do trabalho coletivo com o texto, focando a antecipação da 

interpretação (das gírias, das ironias e dos sarcasmos, das duplas intenções e das piadas, das 

figuras de linguagem). O trabalho com o vocabulário do texto, baseado na ajuda de colegas e/ou 

do professor para apreensão de significados, precisa vir antes do trabalho com o texto de modo 

individual. 

 

- Quando falam pode ocorrer uma entonação mecânica ou pedante  

 

Alguns alunos com TGD podem apresentar, na sua fala, uma entonação diferente, como 

se fosse “robotizada” ou monótona. Outros alunos com TGD podem apresentar linguagem oral 

rebuscada, sugestiva de uma postura pedante. Pode-se compreender que sejam modulações 

decorrentes da ansiedade ao estar em relação com o outro ou mesmo uma maneira singular de 

se colocar no mundo. 

Durante o diálogo o aluno pode apresentar dificuldade de manter um discurso 

espontâneo, de sustentar uma alternância de turnos e de reconhecer no discurso do outro os 

pontos de vista ou as críticas. Pode focar um mesmo assunto durante um longo período da 

conversa criando, aparentemente, um discurso descontextualizado.  Diante disso, vejamos a 

importância do outro nesta relação, na interação e na aprendizagem. 

 

Comentários sobre a importância da ajuda do outro 

 

Necessário incentivar os colegas na defesa do aluno e no fortalecimento da aceitação 

deste aluno com TGD dentro da escola, em todos os espaços de sua escola. Dinâmicas de reflexão 
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e discussão sobre respeito as diferença em sala de aula são importantes nesse caso. Necessário 

discutir com a turma as possibilidades e as dificuldades de cada sujeito, e clarificar que, algumas 

das dificuldades são mais visíveis do que as outras, mas estas podem ser ultrapassadas se 

agirmos num coletivo de ajudas mútuas. 

Também se torna primordial sensibilizar a turma para a compreensão das diferentes 

manifestações dos colegas. Sinalizar que alguns comportamentos, maneiras de se comunicar e de 

se relacionar, fazem parte de um momento no qual o aluno TGD busca, de modo peculiar, ou se 

defender das situações estressoras, ou pode se constituir uma aproximação aos colegas. 

Ressaltar a importância da colaboração de cada um para que esse aluno perceba que é aceito, 

acolhido e respeitado como pessoa e forneça o sentido de pertencimento da pessoa ao grupo, a 

comunidade. 

Muitas das vezes, o colega da mesma faixa etária torna-se um interlocutor privilegiado 

em sala de aula. As instruções e as explicações dadas pelo professor são repassadas entre 

colegas de forma mais direta e numa linguagem mais apropriada a idade e gerando empatia 

entre estes e maiores possibilidades de significação. 

 

 

 
Fonte: Ilustração de Cristiane Taveira IHA / SME 
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PARTE 2 | A importância da figura do professor 
 

2.1 - De que forma o professor torna-se significativo a ponto de mediar a relação 

do aluno com TGD com a construção do conhecimento? 

 

Como o aluno com TGD apresenta maneiras e modos de peculiar diferenciação na 

relação, na comunicação e no comportamento, torna-se essencial que encontre uma referência, 

um porto seguro, no qual consiga obter a segurança necessária para estar em sala de aula. 

Os professores do aluno com TGD necessitam estabelecer, junto ao aluno, o papel de 

mediador das relações e da construção de conhecimento. Em conjunto com outros profissionais 

da escola, com o AEE e com a família do aluno, os professores precisam discutir o investimento 

em mediações e/ou intervenções e avaliar o quanto podem estar induzindo as relações, a 

expressão e os comportamentos destas crianças e jovens.  

Necessário cuidar para que as estratégias e os recursos utilizados, bem como as 

intervenções verbais, favoreçam que o aluno consiga, gradativamente, à medida que for se 

sentindo mais seguro, buscar reorganizar-se, criar formas de se relacionar, de se expressar e se 

comportar nas diferentes situações. 

 

2.2 Alguns aspectos importantes a serem observados pelo professor: 

 

Vínculo afetivo e significação do professor para aluno: Será sem dúvida o primeiro grande 

passo. Somente assim um universo de possibilidades, de interesses, de descobertas, de vivências 

de conhecimentos e de aprendizagens irá acontecer. 

Conhecimento das vivências e expressões do aluno: Realizar uma entrevista com os pais, 

colher informações com os profissionais que o acompanha, observar de que forma ele se 

comunica, expressa suas vontades e desejos, o que mais gosta, o que não gosta, o que o deixa 

chateado dentre outros aspectos. 

Organização. Essencial que o professor estruture seu planejamento e construa, 

previamente, com a orientação do AEE, os materiais, as estratégias e os recursos necessários 

para o aluno de modo a favorecer a comunicação e a aprendizagem. 

Persistência: Acreditar nas possibilidades do aluno, planejar as ações, persistir e buscar 

pequenas vitórias. A ação conjunta com outros profissionais da escola. 

Sensibilidade: Na observação, no olhar, no sentir e no reconhecer, no outro, suas 

diferenças, preservando suas infinitas possibilidades de crescimento e desenvolvimento. O 

educador possui a característica de trabalho com seres humanos, baseada na ética, na aceitação 

das diferenças e no respeito ao outro.   

Segurança: É importante demonstrar clareza no estabelecimento de regras e de condutas 

compartilhadas na turma para que todos os alunos as compreendam e saibam negociar o que 

desejam e flexibilizar os modos de interagir, pautados no respeito às diferenças e na busca por 

auto-regulação do grupo. 
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PARTE 3 | A organização escolar e o fazer pedagógico 
 

O aluno com TGD apresenta uma forma diferenciada de perceber o mundo, de 

compreendê-lo e de se inserir no contexto escolar/social. No entanto, considerando estes 

aspectos, respeitando o seu modo singular de ser e buscando interagir com ele, podemos ofertar 

novas formas de percepção, compreensão, expressão e, conseqüentemente, possibilitar a sua 

participação efetiva nas atividades pedagógicas. 

 
Educar uma criança autista é uma experiência que leva o professor a questionar 
suas idéias, seus princípios e sua competência profissional (BEREOHFF, 
LEPPOS & FREIRE apud CAMARGOS JR, 2002, p. 139) 

 

No contato direto, em sala de aula, por certo o professor irá se questionar sobre como 

começar, o que fazer, como fazer, e se obterá ou não sucesso em suas propostas. As respostas serão 

encontradas, em parte, na relação estabelecida entre o professor e o aluno. 

Fundamental que o professor observe os interesses de seu aluno com TGD, de modo a 

favorecer o envolvimento do mesmo com as atividades ofertadas. Essencial a compreensão de 

que serão as propostas pedagógicas que deverão ser adaptadas para o aluno e não esperar que o 

aluno se adapte às propostas pedagógicas.  

A estruturação da rotina escolar tem como intuito diminuir os possíveis níveis de 

angústia, ansiedade, frustração, frente a situações desconhecidas ou inesperadas, favorecendo 

que o aluno situe-se no espaço e no tempo. Para o aluno com TGD essa rotina, significa 

organização e planejamento. A organização do ambiente e do que irá ocorrer, torna-se uma 

referência para a sua organização favorecendo a sua auto-regulação. 

A rotina escolar antecipará aos alunos o que irá acontecer no dia a dia das aulas. Quando 

houver alguma proposta pedagógica que seja diferente das ofertadas comumente ou que não 

façam parte do cotidiano da sala de aula, tais como visitas, mudanças de sala, atividades extras, 

mudanças de horário de alguma atividade, obras na escola, ausência ou substituição de algum 

professor, ou acontecimentos importantes escolares, num futuro próximo, como festas, 

solenidades, jogos, é importante que seja realizado com a turma um trabalho de planejamento 

das ações para que o aluno possa se organizar e antecipar as possíveis mudanças da rotina. 

Por exemplo: Conversar sobre a obra que será realizada no pátio da escola com a turma e 

listar ou mapear o que irá ficar diferente. Deixar esse material disponível e, gradativamente, ir 

sinalizando as modificações no andamento da obra. A dramatização de situações narradas 

também pode ser utilizada como estratégia facilitadora.  

O aluno com TGD necessita de estratégias pedagógicas (utilização de múltiplas 

linguagens, uso de mapas, de letras de músicas, de experiências, de vídeos), de modo a ofertar 

todas as informações necessárias para a compreensão dos conteúdos e das temáticas abordadas. 

Dessa forma, cria-se a oportunidade para a autonomia e pode-se motivar o sentimento de 

sucesso.  

O planejamento de atividades e de recursos servirá para auxiliar o aluno a obter sua auto-

regulação, seja quanto às transições de uma proposta pedagógica para outra, bem como na 

aprendizagem sistemática de seguir instruções.  Os espaços educativos e as pluralidades de 

ações devem redimensionar a sala de aula e possibilitar uma maior interação do aluno com 

outros grupos e com outros ambientes da escola.  
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Em síntese, para que o professor possa favorecer um ambiente organizado para o aluno 

torna-se fundamental algumas adaptações. A seguir informamos sugestões para elaboração de 

adaptações para ambientes com alunos com transtornos globais do desenvolvimento. 

 

ADAPTAÇÕES PARA AMBIENTES INCLUSIVOS  
(SMITH, 2008, p. 372) 
 
Promova Eventos Previsíveis 

Desenvolva uma programação 
Faça experiências narrativas previsíveis 
Evite surpresa 
Não faça mudanças sem prévia comunicação 
Mantenha uma estrutura e uma rotina 
Saiba como o indivíduo administra o seu tempo livre 

 
Comunique Cuidadosamente as Instruções e as Conseqüências 

Procure coerência nas reações de todos os alunos para comportamentos inapropriados 
Dê explicações diretas 
Não utilize gírias ou metáforas 
Evite usar somente pistas não-verbais 
Use cuidadosamente os pronomes pessoais 

 
Estimule a Participação Positiva 

Apresente feedback sobre a adequação de reações 
Lembre-se de dizer ao indivíduo quando o comportamento está adequado 
Crie tarefas que a pessoa possa realizar 
Traduza o tempo em algo tangível ou visível 
Enriqueça as comunicações verbais com ilustrações ou figuras 
Use exemplos concretos 

 

Encerramos esta proposta de reflexão com dois textos escritos por jovens com autismo. 

Tito Rajarshi Mukhopadhyay escreveu o livro The Mind Tree: A Miraculous Child Breaks 

the Silence of Autism (Arcade Publishing, 2003, National Autistic Society). Perguntado sobre o 

que ele achava que era o maior equívoco que as pessoas tinham sobre o autismo, ele respondeu: 

Que os autistas não têm qualquer compreensão. 
 

A world of such can´t it be 
With acceptance and love, not sympathy 

My history could touch if your heart 
My "hope" would get that precious reward 

 
Um mundo assim só poderia ser 

com aceitação e amor, e não simpatia. 
Minha história poderia tocar seu coração 
minha "esperança' essa recompensa teria. 

 

  Nick Pentzell que dirigiu o filme Por Fora / Por Dentro (2002, 6min) é escritor de 

poemas e textos. Ele não fala uma palavra, mas se comunica através de uma máquina de escrever 

e computador. Nick escreve que Para saber quem eu sou você deve ouvir com seus olhos... 
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Olhos surdos 
Olhos surdos não percebem nada, 

mas olhe e você vai escutar. 
Ouvidos vão enxergar. 

Mãos vão degustar e cheirar. 
Sentidos misturados exploram um 

mundo distorcido de beleza. 
Cores agem em sintonia com emoções. 

Barulhos soam dentro do cérebro. 
Crescentes e Decrescentes. 

Deixado de fora pelo eclipse da mente 
uma decisão de se esconder no silêncio. 
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ANEXO 
 
Este anexo corresponde ao capítulo 2 do fascículo: A educação especial na perspectiva da 

inclusão escolar: transtornos globais do desenvolvimento, de autoria de José Ferreira Belisário 

Júnior e Patrícia Cunha, elaboração da Universidade Federal do Ceará (UFC), e utilizado na 

formação a distância do professor de AEE. O fascículo será publicado pelo Ministério da 

Educação (MEC) /Secretaria de Educação Especial (SEESP) e será disponibilizado em 

<http://portal.mec.gov.br> 

 

2.TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO 
 

O conceito de Transtornos Globais do Desenvolvimento surge no final dos anos 60, 

derivado especialmente dos trabalhos de M. Rutter e D. Cohen. Ele traduz a compreensão do 

autismo como um transtorno do desenvolvimento. 

O autismo é explicado e descrito como um conjunto de transtornos qualitativos de 

funções envolvidas no desenvolvimento humano. Esse modelo explicativo permitiu que o 

autismo não fosse mais classificado como psicose infantil, termo que acarretava um estigma para 

as famílias e para as próprias crianças com autismo. Além disso, o modelo permite uma 

compreensão adequada de outras manifestações de transtornos dessas funções do 

desenvolvimento que, embora apresentem semelhanças, constituem quadros diagnósticos 

diferentes. 

A compreensão dos transtornos classificados como TGD, a partir das funções envolvidas 

no desenvolvimento, aponta perspectivas de abordagem, tanto clínicas quanto educacionais, 

bastante inovadoras, além de contribuir para a compreensão dessas funções no 

desenvolvimento de todas as crianças. 

O Transtorno Global do Desenvolvimento não diz respeito apenas ao autismo. Sob essa 

classificação se descrevem diferentes transtornos que têm em comum as funções do 

desenvolvimento afetadas qualitativamente. São eles: 

 

 Autismo; 

 Síndrome de Rett; 

 Transtorno ou Síndrome de Asperger; 

 Transtorno Desintegrativo da Infância; 

 Transtorno Global do Desenvolvimento sem outra especificação. 

 

Com base no Manual de diagnóstico e estatística de transtornos mentais (DSM.IV), 

elaboramos a seguinte síntese. 

 

http://portal.mec.gov.br/


 

51 

Autismo: 
 Características principais Idade de manifestação Importante para o diagnóstico 

diferencial 

Prejuízo no desenvolvimento da 
interação social e da 
comunicação. 
Pode haver atraso ou ausência 
do desenvolvimento da 
linguagem. 
Naqueles que a possuem, pode 
haver uso estereotipado e 
repetitivo ou uma linguagem 
idiossincrática. 
Repertório restrito de 
interesses e atividades. 
Interesse por rotinas e rituais 

não funcionais. 

Antes dos 3 anos de idade. Prejuízo no funcionamento ou 
atrasos em pelo menos 1 das 3 
áreas: 
Interação social; 
Linguagem para comunicação 
social; 
Jogos simbólicos ou imaginativos. 

 

 

Síndrome de Rett: 
Características principais Idade de manifestação Importante para o diagnóstico 

diferencial 

 
Desenvolvimento de múltiplos 
déficits específicos após um 
período de funcionamento 
normal nos primeiros meses de 
vida. 
Desaceleração do crescimento 
do perímetro cefálico. Perda 
das habilidades voluntárias das 
mãos adquiridas 
anteriormente, e posterior 
desenvolvimento de 
movimentos estereotipados 
semelhantes a lavar ou torcer 
as mãos. 
O interesse social diminui após 
os primeiros anos de 
manifestação do quadro, 
embora possa se desenvolver 
mais tarde.   
Prejuízo severo do 
desenvolvimento da linguagem 
expressiva ou receptiva. 
 

 
Primeiras manifestações após os 
primeiros 6 a 12 meses de vida. 
Prejuízos funcionais do 
desenvolvimento dos 6 meses aos 
primeiros anos de vida.  
 

 
Presença de crises convulsivas. 
Desaceleração do crescimento do 
perímetro cefálico.  
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Transtorno de Asperger: 
Características principais Idade de manifestação Importante para o diagnóstico 

diferencial 

 
Prejuízo persistente na 
interação social. 
Desenvolvimento de padrões 
restritos e repetitivos de 
comportamento, interesses e 
atividades. 
 

 
Tem início mais tardio do que o 
Autismo ou é percebido mais 
tarde (entre 3 e 5 anos). Atrasos 
motores ou falta de destreza 
motora podem ser percebidos 
antes dos 6 anos. 

 
Diferentemente do Autismo, 
podem não existir atrasos 
clinicamente significativos no 
desenvolvimento cognitivo, na 
linguagem, nas habilidades de 
auto-ajuda apropriadas à idade, 
no comportamento adaptativo, à 
exceção da interação social, e na 
curiosidade pelo ambiente na 
infância. 

 

Transtorno Desintegrativo da Infância: 
Características principais Idade de manifestação Importante para o diagnóstico 

diferencial 

 
Regressão pronunciada em 
múltiplas áreas do 
funcionamento, após um 
desenvolvimento normal 
constituído de comunicação 
verbal e não-verbal, 
relacionamentos sociais, jogos e 
comportamento adaptativo 
apropriado para a idade. 
As perdas clinicamente 
significativas das habilidades já 
adquiridas em pelo menos duas 
áreas: linguagem expressiva ou 
receptiva, habilidades sociais 
ou comportamento adaptativo, 
controle intestinal ou vesical, 
jogos ou habilidades motoras. 
Apresentam déficits sociais e 
comunicativos e aspectos 
comportamentais geralmente 
observados no autismo. 
 

 
Após 2 anos e antes dos 10 anos 
de idade. 

 
O transtorno não é melhor 
explicado pelo Autismo ou 
Esquizofrenia. 
Excluídos transtornos metabólicos 
e condições neurológicas. 
Muito raro e muito menos comum 
do que o Autismo. 

 

Transtorno Global do Desenvolvimento sem outra especificação: 
Características principais Idade de manifestação Importante para o diagnóstico 

diferencial 

 
Existe prejuízo severo no 
desenvolvimento da interação 
social recíproca ou de 
habilidades de comunicação 
verbal e não-verbal ou 
comportamentos, interesses e 
atividades estereotipados. 

 
 

 
Quando tais características estão 
presentes, mas não são satisfeitos 
os critérios diagnósticos para um 
Transtorno Global do 
Desenvolvimento ou para outros 
quadros diagnósticos como 
Esquizofrenia, Transtorno da 
Personalidade Esquizotípica ou 
Transtorno da Personalidade 
Esquiva. 
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2.1. Autismo: 
 

De acordo com o DSM.IV, podemos descrever algumas características que podem ser 

manifestadas pelas pessoas com autismo. 

O autismo se caracteriza pela presença de um desenvolvimento acentuadamente 

prejudicado na interação social e comunicação, além de um repertório marcantemente restrito 

de atividades e interesses. As manifestações desse transtorno variam imensamente a depender 

do nível de desenvolvimento e idade.  

Os prejuízos na interação social são amplos, podendo haver também prejuízos no 

comportamentos não verbais (contato visual direto, expressão facial, gestos corporais) que 

regulam a interação social. As crianças com autismo podem ignorar outras crianças e não 

compreender as necessidades delas. 

Os prejuízos na comunicação também são marcantes e podem afetar habilidades verbais 

e não verbais. Pode haver atraso ou falta total de desenvolvimento da linguagem falada. 

Naqueles que chegam a falar, pode existir prejuízo na capacidade de iniciar ou manter uma 

conversação, uso estereotipado e repetitivo da linguagem ou uma linguagem idiossincrática (uso 

peculiar de palavras ou frases não possibilitando entender o significado do que está sendo dito).  

Quando a fala se desenvolve, o timbre, a entonação, a velocidade, o ritmo ou a ênfase 

podem ser anormais (ex.: o tom de voz pode ser monótono ou elevar-se de modo interrogativo 

ao final de frases afirmativas). As estruturas gramaticais são freqüentemente imaturas e incluem 

o uso estereotipado e repetitivo (ex.: repetição de palavras ou frases, independentemente do 

significado, repetição de comerciais ou jingles). 

Pode-se observar uma perturbação na capacidade de compreensão da linguagem, como 

entender perguntas, orientações ou piadas simples. As brincadeiras imaginativas em geral são 

ausentes ou apresentam prejuízos acentuados. 

Existe, com freqüência, interesse por rotinas ou rituais não funcionais ou uma insistência 

irracional em seguir rotinas. Os movimentos corporais estereotipados envolvem mãos (bater 

palmas, estalar os dedos), ou todo o corpo (balançar-se, inclinar-se abruptamente ou oscilar o 

corpo), além de anormalidades de postura (ex.: caminhar na ponta dos pés, movimentos 

estranhos das mãos e posturas corporais). 

Podem apresentar preocupação persistente com partes de objetos (botões, partes do 

corpo). Também pode haver fascinação por movimentos (rodinhas dos brinquedos, abrir e 

fechar portas, ventiladores ou outros objetos com movimento giratório). 

 

 

2.2. Síndrome de Rett: 
 

A Síndrome de Rett foi identificada em 1966 por Andréas Rett, tendo ficado mais 

conhecida após o trabalho de Hagberg. 

Do ponto de vista clínico, a Síndrome de Rett pode ser organizada em quatro etapas, 

de acordo com Mercadante (2007), conforme segue: 

 

Estagnação precoce: 

 

• Dos 6 aos 18 meses, caracterizando-se pela estagnação do desenvolvimento, 

desaceleração do crescimento do perímetro cefálico e tendência ao isolamento social. 
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Rapidamente destrutiva: 

 

• Entre o primeiro e o terceiro ano de vida, com regressão psicomotora, choro imotivado, 

irritabilidade, perda da fala adquirida, comportamento autista e movimentos estereotipados das 

mãos. Podem ocorrer irregularidades respiratórias e epilepsia. 

 

Pseudoestacionária: 

 

• Entre os dois e dez anos de idade, podendo haver certa melhora de alguns dos sintomas 

como, por exemplo, o contato social. Presença de ataxia, apraxia, espasticidade, escoliose e 

bruxismo. Episódios de perda de fôlego, aerofagia, expulsão forçada de ar e saliva. 

 

Deterioração motora tardia: 

 

• Inicia-se em torno dos dez anos de idade, com desvio cognitivo grave e lenta 

progressão de prejuízos motores, podendo necessitar de cadeira de rodas. 

 

Mesmo com a identificação do gene, os mecanismos envolvidos na Síndrome de Rett 

ainda são desconhecidos. Reduções significativas no lobo frontal, no núcleo caudato e no 

mesencéfalo têm sido descritas, havendo também algumas evidências de desenvolvimento 

sináptico. 

 

2.3. Transtorno de Asperger: 
 

De acordo com o DSM.IV, as características essenciais do Transtorno de Asperger 

consistem em prejuízo persistente na interação social e no desenvolvimento de padrões 

repetitivos de comportamento, interesses e atividades. A perturbação pode causar prejuízo 

clinicamente significativo nas áreas social, ocupacional ou em outras áreas importantes do 

funcionamento. 

Diferentemente do que ocorre no Autismo, não existem atrasos significativos na 

linguagem. Também não existem atrasos significativos no desenvolvimento cognitivo ou nas 

habilidades de auto ajuda, comportamento adaptativo (outro que não a interação social) e 

curiosidade acerca do ambiente na infância.  

O Transtorno de Asperger parece ter um início mais tardio do que o Autismo, ou parece 

ser identificado mais tarde. As dificuldades de interação social podem tornar-se mais manifestas 

no contexto escolar, e é durante esse período que interesses idiossincráticos (peculiares em 

relação aos interesses comuns às pessoas) ou circunscritos podem aparecer e ser reconhecidos. 

Quando adultos, podem ter problemas com a empatia e modulação da interação social. 

 

 

2.4. Transtorno Desintegrativo da Infância:  
 

O Transtorno Desintegrativo da Infância foi descrito pela primeira vez por Heller, em 

1908. Foi então denominado “dementia infantilis”. Essa definição, entretanto, não corresponde 

ao quadro, já que as características de perda de memória e de habilidades executivas não são 

proeminentes e não há causa orgânica do prejuízo. 
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Posteriormente, é introduzido na classificação psiquiátrica, categorizado como 

Transtorno Global do Desenvolvimento em função da perda das habilidades sociais e 

comunicativas proeminentes. É um transtorno extremamente raro. 

Nesse transtorno, não há deterioração continuada; após a regressão inicial, chega-se a 

um estado estável, mas com grande impacto durante toda a vida. 

 

2.5. Transtorno Global do Desenvolvimento sem  
outra especificação: 

 

Essa é uma categoria diagnóstica de exclusão. Alguém pode ser assim diagnosticado se 

preencher critérios no domínio social e apenas mais um dos dois outros domínios. Podem se 

considerar também pessoas que possuam menos do que seis sintomas no total requerido para o 

diagnóstico do autismo ou idade de início maior do que 36 meses. 

 

2.6. Espectro Autista 
 

Em 1979, estudos de Wing e Gould deram origem ao conceito de Espectro Autista. Ao 

estudarem a incidência de dificuldades na reciprocidade social, perceberam que as crianças 

afetadas por essas dificuldades também apresentavam os sintomas principais do autismo. A 

incidência foi praticamente cinco vezes maior do que a incidência nuclear do autismo. 

Portanto, são crianças afetadas por dificuldades na reciprocidade social, na comunicação 

e por um padrão restrito de conduta, sem que sejam autistas, propriamente ditas, o que permitiu 

atenção e ajuda a um número maior de crianças. 

O Espectro Autista é um contínuo, não uma categoria única, e apresenta-se em diferentes 

graus. Há, nesse contínuo, os Transtornos Globais do Desenvolvimento e outros que não podem 

ser considerados como Autismo, ou outro TGD, mas que apresentam características no 

desenvolvimento correspondentes a traços presentes no autismo. São as crianças com Espectro 

Autista. 
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Perguntas frequentes de professores sobre TGD 
 

Cristiane Correia Taveira, IHA/SME-Rio 

Renata Salles D’Acri, IHA/SME-Rio 

 

O que fazer quando o aluno TGD tem um comportamento muito agitado? 

O diretor da escola ou coordenador pedagógico juntamente com o profissional de AEE ou 

com a agente de educação especial da CRE e/ou Equipe de Acompanhmamento IHA precisa 

verificar se o planejamento de aula contempla atividades mais livres em que a criança ou jovem 

se libere das exigências de ficar sentado mesclados com momentos de atividades dirigidas ou de 

maior autoregulação exigidas.  

Cabe a toda comunidade escolar oferecer oportunidades de participação em Educação 

Física, Teatro, Artes e outros projetos em que o aluno possa se expressar de variadas formas e 

que auxiliem na regulação do comportamento, tendo a parceria de mais professores envolvidos, 

não só do professor de turma. 

 Diante de um comportamento mais ativo ou diferenciado do aluno TGD, a ponto do 

comportamento parecer bastante alterado em comparação com os demais, também cabe a 

solicitação do estagiário para auxílio ao aluno e ao professor. 

 

O que faz o estagiário? Posso solicitar estagiário para o aluno com autismo (TGD)? 

O estagiário possui as seguintes atribuições: 

1) Observação e apoio em atividades na sala de aula;  

2) Observação e apoio em atividades fora da sala de aula, dentro do espaço escolar (aulas 

de educação física no pátio, atividades na sala de leitura e de informática, brincadeiras no 

recreio);  

3) Observação e apoio em eventos e passeios dentro do horário escolar sob a supervisão 

de professor regente e/ou coordenador pedagógico; 

4) Colaboração no planejamento e na execução de projetos que auxiliem o aluno com 

deficiência e/ou transtorno global do desenvolvimento em práticas escolares e na convivência 

com os colegas e professores. 

5) Produção de material de apoio pedagógico com orientação do AEE e/ou do professor 

de turma comum. 

Na ausência do estagiário outro profissional da escola pode se disponibilizar ao 

oferecimento de apoio ao professor (sem prescindir de planejamento para independência de 

vida quando houver possibilidade de autonomia). 

A escola poderá solicitar o estagiário para o aluno TGD. As Equipes de Acompanhamento 

IHA em parceria com as GED/CRE atualizam anualmente a previsão de alunos que demandam 

acompanhamento de estagiários. 

O diretor da escola de Classe Comum ou o professor de Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) podem enviar a solicitação para a CRE, preferencialmente, acompanhada de 

relatório sobre o aluno. 

Os casos são permanentemente discutidos pela Equipe de Acompanhamento IHA, 

Agentes de Educação Especial (CRE) e Atendimento Educacional Especializado (AEE) para que 

seja revisada a necessidade do estagiário. O objetivo não é gerar a dependência, mas alavancar a 

autonomia na medida das possibilidades do aluno. 
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TEXTO 3: SURDEZ 
ORIENTAÇÕES SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA 
E O ENSINO VOLTADO PARA O ALUNO SURDO 

 

Cristiane Correia Taveira, IHA/SME-Rio 

Laura Jane Messias Belém, IHA/SME-Rio 

Michéli Accioly Cruz Rezende da Silva, IHA/SME-Rio 

Mônica Astuto Lopes Martins, IHA/SME-Rio 

Regina Celi Souza Costa de Moraes, IHA/SME-Rio 

Sônia Cristina Medeiros Rocha, IHA/SME-Rio 

 

PARTE 1 | Introdução 
  

É importante considerarmos alguns pontos sobre o aluno surdo, na Rede Municipal de 

Ensino do Rio de Janeiro. Conhecer suas necessidades para oferecermos estratégias pedagógicas 

adequadas. Para tanto, precisamos refletir sobre as características da pessoa surda em nosso 

município e em nossa região (Coordenadoria Regional de Ensino – CRE).  

 

Algumas perguntas para compreender o aluno surdo 
 

 Quem é o meu aluno surdo? Qual a sua história de vida, seus interesses e seu 

envolvimento na comunidade, no bairro em que vive? 

 Como me comunicar com os alunos surdos? Com quem posso contar para 

favorecer essa comunicação? 

 Com quem eu posso contar (parcerias possíveis de Atendimento Educacional 

Especializado, de Sala de Recursos ou de itinerância na área da CRE) para o 

ensino ou manutenção da fluência na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)? 

 Qual a importância em agrupá-los com outros surdos como forma de incentivar o 

uso e a fluência da Libras? 

 O que preciso garantir na sala de aula para melhorar o ensino de meus alunos 

surdos?  

 Os alunos surdos precisam de Sala de Recursos? Que Sala de Recursos devo 

orientar para eles? 

 Precisamos providenciar a convivência dos alunos surdos com outros surdos em 

outros espaços (na sala de aula, na sala de recursos, em atividades da escola e da 

família, em clubes, igrejas e associações)? 

 Como despertar ou incentivar o interesse dos outros alunos e dos professores 

que ouvem (ouvintes) pela pessoa surda e pela língua dos surdos (Língua de 

Sinais)?  

 

Essas e outras perguntas serão respondidas ao longo do texto e são questionamentos que 

professores de alunos surdos se fazem (e se deseja que façam essas perguntas) para melhor 

atuar com essas crianças e jovens. 
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Como a criança surda aprende? 
 

Você já parou para pensar como uma criança aprende a falar? Será que a mãe reserva 

uma parte do seu dia para ensinar o seu filho a falar? 

No início da vida do bebê, a sua interação com o mundo se caracteriza principalmente 

por reações de choro, balbucio, na tentativa de apanhar um objeto, e essas ações são significadas 

pelo outro, cotidianamente. 

Por exemplo, ao ouvir o bebê chorar, a mãe o amamenta, criando o significado de fome 

para o choro do bebê. Em outra situação, quando o bebê balbucia “ma-ma”, o adulto significa 

esse som, afirmando que a criança quis se referir à mãe, ou a mamadeira. Dessa forma, o que era 

uma sensação de fome, ou a emissão de sons por prazer, são significados e compartilhados pelo 

adulto e a criança. Assim, o choro e o balbucio assumem uma função comunicativa que marca o 

início do processo de desenvolvimento na criança. 

A partir da interação com o adulto, a criança começa a significar as palavras que ouve e a 

desenvolver a sua fala, uma língua. Ela começa a utilizar a fala social, com a função de 

comunicação e, por meio de desenvolvimento de uma língua, esta passa a exercer também uma 

função planejadora e organizadora, que orienta e constitui o próprio pensamento da criança que 

escuta, que é ouvinte. 

E, no caso da criança surda? Como ocorre o processo de desenvolvimento da linguagem? 

As interações verbais entre o bebê surdo e a sua família ouvinte vão ocorrer. No entanto, 

à medida que utilizarem como meio de comunicação o canal oral auditivo essas trocas e as 

consequentes significações estarão prejudicadas. O bebê não ouve (ou ouve alguns sons) e 

utilizará suas modulações vocais sem conseguir obter o retorno da família por meio da audição. 

Mas essa criança fará a leitura da expressão corporal, e reconhecerá as mudanças na expressão 

facial de seus familiares. 

Faz-se necessário, então, que a criança surda seja imersa – o mais cedo possível - em um 

contexto sócio-linguístico que utilize como meio de comunicação o canal visual gestual e a 

Língua de Sinais para as primeiras trocas de significação com os adultos. Desse modo, as trocas 

verbais e o processo de construção de conceitos e de significações ocorrerão sem prejuízos e o 

desenvolvimento lingüístico do surdo será equivalente ao desenvolvimento de qualquer criança. 

É importante oferecer à criança surda uma educação que propicie o seu desenvolvimento 

integral, respeitando as condições individuais e as escolhas da família. Para tanto, a escola 

precisa assumir a função de oferecer condições para que a criança surda tenha acesso à Língua 

de Sinais e a aprendizagem da Língua Portuguesa. 

 

A aquisição da Língua de Sinais pelos surdos 
 

A Língua de Sinais se configura como a língua dos surdos e só poderá ser adquirida se o 

surdo estiver inserido em um contexto sócio-linguístico que utilize a Língua de Sinais como meio 

de comunicação. A maioria das crianças e jovens surdos são oriundas de famílias de ouvintes, 

tornando-se bastante comum encontrar surdos que a desconhecem.  

Existem crianças que expressam ou inventam seus próprios gestos familiares, fazem 

mímicas ou se expressam por outras formas de comunicação. Isso demonstra que o sujeito surdo 

apresenta uma necessidade urgente de ter um contato com uma língua espaço-visual, que é 

aquela que vai proporcionar-lhe o acesso às informações, a elaborações conceituais. 
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É importante que o surdo, assim como o ouvinte, tenha o mais rápido possível contato 

com a sua própria comunidade ou com outros surdos fluentes na Língua de Sinais para que a sua 

identidade possa se constituir por meio da linguagem e a partir da relação do sujeito com outras 

vozes discursivas. 

 

O Bilinguismo e suas relações com o desenvolvimento da identidade 
da pessoa surda 

 

O Bilinguismo11 vem a ser a tendência educacional adequada à escolarização das pessoas 

surdas. Essa tendência propõe tornar acessível a Língua de Sinais no contexto escolar de alunos 

surdos visando atender as suas necessidades lingüísticas, o que possibilitará a compreensão da 

língua majoritária, no caso do Brasil, a Língua Portuguesa. 

O Bilinguismo propicia a reflexão acerca das práticas pedagógicas sob o ponto de vista do 

compartilhamento de uma língua peculiar, a Língua de Sinais, que depende do contato entre os 

pares surdos e da identificação com a comunidade de surdos, além do ensino da Língua 

Portuguesa durante o processo da escolarização. 

A implementação do Bilinguismo nas escolas da Rede Municipal do Rio de Janeiro não é 

algo que ocorre “naturalmente” ou de forma imediata, num “estalar de dedos”.  É um processo no 

qual todos os professores, os alunos e as famílias precisam estar envolvidos. É um trabalho que 

requer trocas de experiências, desconstrução de mitos sobre a pessoa surda, contato com os 

artefatos culturais de comunidades surdas12 da região e com a aprendizagem e aprimoramento13 

do uso da Língua de Sinais. 

 

A Libras 
 

A Língua Brasileira de Sinais é chamada de Libras. Esta língua tem suas regras 

gramaticais próprias. A Língua de Sinais possibilita o desenvolvimento linguístico da pessoa 

surda e favorece o acesso aos conhecimentos existentes na sociedade.   

Em Libras, os sinais são formados a partir de parâmetros. Esses parâmetros são 

formalizados conforme explicitados mais à frente. Verifica-se nos parâmetros uma combinação 

do movimento das mãos a um determinado formato num determinado espaço, podendo ser uma 

parte do corpo ou um espaço em frente ao corpo. Tais parâmetros compõem elementos 

 
 
11  Educação bilíngüe para os surdos não seria o desenvolvimento de habilidades lingüísticas em duas línguas; refere-se ao 
direito da pessoa que utiliza uma língua diferente da língua oficial de ser educada em sua língua (UNESCO, 1954). Preconiza 
a aquisição e desenvolvimento da língua de sinais como primeira língua (SKLIAR, 1998, p. 25). 

12 Comunidades surdas são comunidades de pares, da identificação entre os surdos na(s) cultura(s) surda(s); espaços de 
circulação e de aquisição da língua de sinais. Segundo Skliar (1998), a pessoa surda tem o direito a se desenvolver numa 
comunidade de pares, e de se constituírem estratégias de identificação no marco de um processo sócio-histórico não 
fragmentado, nem cerceado (...) a uma política de identidades surdas, onde questões ligadas à raça, à etnia, ao gênero 
sejam entendidas como “identidades surdas”; identidades que são, necessariamente, híbridas e estão em constante 
processo de transição (p. 27). 

13 No Município do Rio de Janeiro é oferecido, atualmente: Curso de Libras para os professores de Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) no Instituto Municipal Helena Antipoff (IHA); Encontros de capacitação da Educação Especial/AEE 
dinamizados pelo Laboratório de Libras do IHA nas dez Coordenadorias Regionais de Educação (CRE). 
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gramaticais responsáveis pela formação dos sinais, em como se organizam linguisticamente na 

forma de frases e de textos. 

 
 

Para saber mais... 
Quando se atribui às línguas de sinais o status de língua é porque elas, embora sendo de 

modalidade diferente, possuem também características em relação às diferenças regionais, sócio-
culturais, entre outras, e em relação às suas estruturas, também são compostas pelos mesmos níveis das 
línguas orais (morfológico, fonológico, sintático, semântico e pragmático). O que é denominado de palavra 
ou item lexical nas línguas orais-auditivas são denominados sinais na Libras. 

Trecho extraído do site <http://www.feneis.org.br/page/artigos_detalhe.asp?categ=0&cod=34> 
intitulado Introdução ao Estudo sobre a Libras. O texto disponível no site foi retirado do livro do Professor 
do Curso Básico de Língua Brasileira de Sinais, organizado pelo Grupo de Pesquisa (GP) de LIBRAS e 
Cultura surda da FENEIS que é coordenado pela Professora Tanya Amara Felipe, doutora em Linguística 
pela UFRJ.  

 

Consulte na Parte 2 os parâmetros da Libras e as ilustrações dos sinais. 

 

Bilinguismo: aspectos da relação de ensino e de aprendizagem  
na sala de aula 

 

Considerando que os surdos estão inseridos nas comunidades de pessoas surdas e 

ouvintes, eles precisam manter contato com duas línguas: a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 

e a Língua Portuguesa. A aprendizagem simultânea das duas línguas promove o 

desenvolvimento cognitivo e social do aluno com surdez, isto é, uma língua auxilia na 

compreensão da outra, permitindo modos de análise diferenciados e ampliação nos processos 

comunicativos. 

A Língua de Sinais por meio de suas nuances, produções e dos parâmetros apresentados 

consiste no modo mais viável para o surdo comunicar-se e constituir novas aprendizagens e que 

precisa envolver, particularmente, a presença de um outro surdo para a criação de um espaço 

dialógico de construção de sentidos e de vivência na Língua. 

 

Ações importantes desenvolvidas na educação da pessoa surda  
 

1) Organização do ensino a partir da Orientação Bilíngue14 

 

Junto à área específica de estudos sobre a surdez do IHA, cujo objetivo corresponde à 

orientação dos professores da rede pública de ensino do Município do Rio de Janeiro, presta-se 

assessoria ao atendimento, nas escolas, aos alunos surdos. Essas orientações focalizam a 

 
 
14

  A proposta de Programa Bilíngue constituída no ano de 2005, pelo específico de surdez do IHA, engloba ações com 
alunos, pais e professores. A orientação aos professores visa assegurar por meio de atividades de supervisão e de 
orientação, espaços de reflexão da prática pedagógica dos professores, a sistematização e o aprimoramento do olhar 
teórico sobre as questões que constituem a área de estudos da surdez, dentro de uma formação continuada do profissional 
da Educação Especial. É direcionamento do IHA, a Orientação Bilíngue para organização de ensino que se consolida na 
inserção dos alunos surdos em classes comuns e no atendimento educacional especializado, no contraturno, ambos 
voltados para o uso da LIBRAS como primeira língua, e da Língua Portuguesa como segunda língua. 

 

http://www.feneis.org.br/page/artigos_detalhe.asp?categ=0&cod=34
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relevância da abordagem educacional bilíngüe e destinam-se a pôr em prática propostas 

pedagógicas que incidam sobre a escolarização da pessoa surda. 

A seguir, os tópicos de delimitação de atribuições do Atendimento Educacional 

Especializado (sala de recursos e/ou de itinerância) e da introdução do intérprete educacional 

de Libras e do instrutor surdo e da execução dos encontros intergrupais de surdos que precisam 

ser pensados sob o foco de esforço conjunto dos familiares e dos profissionais da educação, para 

que os alunos surdos sejam direcionados em grupos para as turmas comuns e/ou as salas de 

recursos no intuito de viabilizar a circulação da Libras. 

 

2) Oferecimento de Salas de Recursos Multifuncionais 

 

Atribuições do professor da sala de recursos para atendimento às necessidades educacionais 

dos alunos com surdez15 ou deficiência auditiva16. 

 As salas de recursos para alunos surdos ou com deficiência auditiva são espaços educacionais 

destinados à realização da complementação curricular específica, em turno contrário ao da classe 

comum. O objetivo da organização dessas salas é viabilizar condições para o acesso aos níveis mais 

elevados de ensino, considerando que esses alunos têm condições de comunicação diferenciada. 

 Nessas salas de recursos, o professor, preferencialmente bilíngüe, com conhecimentos acerca de 

metodologias para o ensino da língua deve: 

 Complementar os estudos referentes aos conhecimentos construídos nas classes comuns do 

ensino regular; 

 Ofertar suporte pedagógico aos alunos, facilitano-lhes o acesso a todos os conteúdos 

curriculares; 

 Promover o aprendizado da Libras para o aluno que optar pelo seu uso; 

 Utilizar as tecnologias de informação e comunicação para a aprendizagem da Libras e da 

Língua Portuguesa; 

 Desenvolver a Libras como atividade pedagógica, instrumental, dialógica e de conversação; 

 Promover a aprendizagem da Língua Portuguesa para alunos surdos, como segunda língua, de 

forma instrumental, dialógica e de conversação; 

 Aprofundar os estudos relativos à disciplina de Língua Portuguesa, principalmente na 

modalidade escrita; 

 Produzir materiais bilíngues (Libras-Português-Libras); 

 Favorecer a convivência entre os alunos surdos para o aprendizado e o desenvolvimento da 

Língua Brasileira de Sinais; 

 
 
15  Considera-se pessoa surda aquela que por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de 
experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais – Libras. Ver decreto 
nº 5626/04 parágrafo 2º (ALVES, 2006, p. 24). 

16 Considera-se deficiência auditiva a perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por 
audiograma nas frequências de 500Hz,1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. Ver decreto nº 5626/04, parágrafo 2º, parágrafo único 
(ALVES, 2006, p. 24). 
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 Utilizar equipamentos de amplificação sonora e efetivar interface com a fonoudiologia para 

atender alunos com resíduos auditivos, quando esta for a opção da família ou do aluno. 

 

ALVES, D. Sala de recursos multifuncionais: espaços para atendimento educacional especializado. 

Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, 2006 (p. 25-26). 

 

Atenção 

A utilização do quadro de atribuições do profissional de AEE que atende a surdez não 

delimita um espaço de Sala de Recursos destinado apenas para os alunos surdos, no entanto o 

profissional da Sala de Recursos que agrega grupos de alunos surdos precisa estar atento para 

que esse espaço também seja focado na utilização das práticas bilíngues. O profissional da sala 

de recursos que agrega alunos surdos precisa levar em consideração que esses alunos precisam 

estar reunidos em grupo; não é oportuno trabalhar o aluno surdo de forma isolada e/ou sem um 

par surdo. 

 

 

 
Fonte: Ilustração de Cristiane Taveira IHA / SME 

 

 

Sobre os momentos didáticos-pedagógicos em Libras na escola comum e do ensino de Libras e de Língua 
Portuguesa, ler o CAPÍTULO III do livro Atendimento Educacional Especializado: pessoa com surdez. 
Disponível para Download em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee_da.pdf> 
SILVA, A. da. , LIMA, C. V. de P. & DAMÁZIO, M. F. M. Atendimento educacional especializado: pessoa com 
surdez. São Paulo: MEC/SEESP, 2007. 

 

3) Obtenção de Intérprete Educacional 

 

O professor de turma e/ou de AEE proficiente em Libras e a aquisição de outros 

profissionais – como é o caso do Intérprete de Língua de Sinais – possibilitam intermediar as 

informações circulantes em sala de aula traduzindo-as e interpretando-as para pessoa surda. 
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Sobre o papel do intérprete, ler o CAPÍTULO IV do livro Atendimento Educacional Especializado: 
pessoa com surdez.  
Disponível para Download em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee_da.pdf> 
SILVA, A. da. , LIMA, C. V. de P. & DAMÁZIO, M. F. M. Atendimento educacional especializado: pessoa com 
surdez. São Paulo: MEC/SEESP, 2007. 

 

4) Oferecimento do Instrutor Surdo 

 

No caso da criança surda, o surdo adulto proficiente em Língua de Sinais, denominado 

instrutor, impulsiona o processo de aquisição da Língua de Sinais podendo este colaborar junto 

com o professor de turma comum ou de AEE no desenvolvimento de estratégias adequadas para 

aquisição e fluência da Libras. O instrutor tem por tarefa envolver as crianças surdas em práticas 

discursivas que possibilitem o desenvolvimento da expressão e da compreensão de enunciados, 

produzidos por elas na Língua de Sinais, introduzindo essas crianças num conhecimento 

peculiar de mundo (e da Libras) com base nos quais os alunos surdos poderão atribuir sentidos 

ao que vêem, lêem ou escrevem. 

O AEE pode trabalhar em conjunto com o instrutor surdo para que se verifique o 

conhecimento que os alunos possuem em Língua de Sinais havendo a possibilidade de alunos 

jovens e adultos não proficientes em Libras se beneficiarem desse trabalho. 

Podem ser oportunizados os contatos com alunos surdos mais velhos e experientes em 

Libras, que orientados pelo AEE (sala de recursos e itinerância), garantam a aquisição e a 

circulação da Língua de Sinais em todos os espaços escolares. 

 

 
Fonte: Ilustração de Cristiane Taveira IHA / SME 

 

5) Proporcionar encontros intergrupais de alunos surdos. 

 

Para consolidar a circulação e as trocas de experiências entre alunos surdos como 

também os colegas ouvintes interessados em Libras, é valorizada a proposição de encontros 

entre grupos de alunos surdos (e de colegas ouvintes que utilizem a Libras ou que desejam 



 

64 

utilizar e fazer parte desses grupos) na aquisição e fluência da Língua Brasileira de Sinais – da 

Libras. 

 

 
Fonte: Ilustração de Cristiane Taveira IHA / SME 

 

 

Para saber mais sobre história (histórias) de surdos e da educação de surdos indica-se a leitura do 
livro Vendo vozes: uma viagem ao mundo dos surdos de Oliver Sacks (1998). 

 

Nesses termos, o papel da escola, que opta por uma abordagem bilíngüe, sinaliza a busca 

por suportes teórico-práticos para que não incorra na ilusão de que apenas a inserção da Libras 

e a tradução dos conteúdos para os sinais sejam vistos como garantia da efetiva interlocução e 

do sucesso no processo de ensino-aprendizagem.  

 

O aprendizado da Língua Portuguesa 
 

O bilingüismo adota como primeira língua para pessoas surdas a Língua de Sinais e como 

segunda língua, a língua do país ou língua majoritária, no caso do Brasil, a Língua Portuguesa. 

As pessoas surdas têm uma forma própria de ler o mundo à sua volta, a aquisição e 

utilização da linguagem se estabelecem através de experiências visuais, por meio do canal viso-

gestual (PERLIN, 1998; STRÖBEL, 2006).  

Verifica-se a necessidade de apropriação da leitura e da escrita da Língua Portuguesa a 

partir da Língua Brasileira de Sinais. Nesse sentido, a pessoa surda se beneficia de processos 

visuais de significação mediados pela Língua Brasileira de Sinais.  

Na alfabetização de crianças ouvintes estrutura-se o ensino da língua a partir da relação 

fonema/grafema, valorizando-se amplamente a constituição da consciência fonológica. 

No início da aprendizagem da leitura e da escrita as crianças ouvintes acreditam que a 

escrita é uma transcrição da fala. As escritas iniciais das crianças ouvintes manifestam traços de 

oralidade. Essas crianças geralmente estabelecem uma relação entre o que falam e o que 

escrevem.  

Diante dessas considerações iniciais entende-se que os surdos podem se apropriar da 

leitura e da escrita da Língua Portuguesa num processo de letramento diferenciado (FERNADES, 
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2006), em um contexto onde a leitura e a escrita tenham sentido e façam parte de suas vidas 

cotidianas.  Sendo assim, as práticas de letramento precisam estar intimamente ligadas a 

práticas de leituras significativas e do uso da Libras na construção de sentidos. 

Observem exemplos de frases em Língua Portuguesa e a forma como a frase será 

sinalizada, traduzida em sinais (em negrito). Para compreender melhor, leiam com atenção: 

 

Eu tenho um carro bonito. (Em LIBRAS -  EU TER CARRO 1 BONITO) 

Eu não tenho carro.  (Em LIBRAS -  TER NÃO CARRO) 

Meu filho tem carrinho.  (Em LIBRAS - MEU FILHO TER CARRO-BRINQUEDO) 

 

No caso dos alunos surdos a leitura não será feita relacionando fonema grafema, mas 

reconhecendo as palavras como um todo e dentro de um contexto, internalizando-as, mediante a 

sua forma escrita, e fazendo uma correspondência de significação com o texto e/ou as 

circunstâncias trabalhadas em sala de aula.  

Mais uma vez é importante lembrar que após o investimento no processo de significação 

da palavra escrita, não se torna necessário estabelecer uma relação de fonema-grafema com a 

mesma. Conhecer o funcionamento discursivo da Libras, conforme verificado no quadro de 

frases sobre CARRO, faz a diferença na compreensão do processo de comunicação o que 

possibilitará a aprendizagem da Língua Portuguesa. 
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O trabalho com textos em contextos 
 

Para que esse processo seja desenvolvido de forma satisfatória é imprescindível o 

trabalho com textos, pois a leitura não se dá a partir do reconhecimento de palavras isoladas e 

sim na relação das palavras dentro de um texto, o que lhe confere sentido.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo IHA / SME 

Figura 21 Texto acima trabalhado com alunos surdos de EJA. 
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Para que a criança surda aprenda a ler a Língua Portuguesa é importante que ela 

aprenda a ler os sinais, portanto, participar de relatos possibilita a elaboração de textos, e aos 

que assistem a leitura e compreensão dos sinais da Libras.  

Considerando o ensino da leitura e da escrita para alunos surdos, é de suma importância 

utilizar-se de práticas de relatos diários de histórias incluindo relatos espontâneos das crianças 

e do professor e a produção, em Libras, de histórias já existentes.  

 

Atenção 
Considera-se a Língua de Sinais como o principal meio para situar o aluno no contexto.   

 

Desta forma, ao trabalhar com textos (cartas, instruções de uso de um produto, listas, 

rótulos, calendários, cartões, convites, anúncios, slogans, cartazes, folhetos, poemas, contos, 

crônicas, textos científicos) o professor precisa utilizá-los em seu suporte original, ou seja, se é 

uma história em quadrinhos deverá ser apresentada na revista em quadrinhos, se é uma notícia 

de jornal ou um anúncio deverá ser levado o jornal para a sala de aula, quando se tratar de um 

texto literário deve ser levado o livro. Assim o texto mantém seu formato original com toda a 

diversidade de desenhos, imagens e letras, o que favorece a compreensão da mensagem. 

 

Atenção 
Explorar os vários tipos de gêneros textuais e suportes visuais possibilitarão a criança ou jovem surdo 
ampliar sua leitura de mundo e a compreensão de significados. 

 

As histórias em quadrinhos é uma das fontes para o trabalho de leitura e escrita com os 

alunos surdos, pois a seqüência de gravuras favorece a compreensão do texto escrito e a riqueza 

de detalhes e cores torna a leitura atraente. É extremamente importante que o professor ao 

iniciar o trabalho com as histórias em quadrinhos apresente os personagens aos alunos. Por 

mais que estes personagens pareçam conhecidos, crianças e adolescentes surdos podem não 

associar o nome dos personagens e a imagem destes num contexto espaço-temporal. O 

conhecimento de dados prévios sobre o personagem favorecem a compreensão dos episódios 

apresentados nas revistinhas.  

 

Por exemplo: Saber que Mônica, o Cebolinha, o Cascão e a Magali são crianças de uns 

seis anos de idade e moram em um mesmo bairro.  Saber que a Magali é comilona, que a Mônica 

é forte e bate no Cebolinha, que o Cascão não gosta de tomar banho e que o Cebolinha está 

sempre arquitetando planos para aborrecer a Mônica é fundamental para que as crianças surdas 

entendam o contexto das historinhas da Turma da Mônica.  

 

 



 

68 

 
Fonte: Acervo IHA / SME 

Figura 22 Ficha dos Personagens da Turma da Mônica que foram preenchidas por alunos. 

 

Para o professor a utilização das histórias em quadrinhos constitui uma fonte de imagens 

de fácil acesso tanto pelas revistas impressas quanto por sites na internet que podem ser 

utilizadas para leitura, produção de texto, destaque de verbos e expressões aos quais a imagem 

favorece a construção do sentido. Vale ressaltar que apenas a imagem não garante que a pessoa 

surda se aproprie do significado de palavras e expressões. É necessário que se negocie a 

construção de sentidos por meio da Libras - e da utilização das palavras e expressões em 

diversos contextos. 

Consulte na Parte 2 mais sugestões para o trabalho com histórias em quadrinhos. 

Alguns aspectos precisam ser considerados no trabalho com textos, ressaltando-se que 

para cada tipo de texto utilizado há um conjunto desses aspectos para favorecer a compreensão.  

A seguir destacam-se aspectos separados em macroestruturais e microestruturais. 

 
 

Para saber mais... 
 

SALLES, Heloísa M.M.L. et al. Ensino de língua portuguesa para surdos: caminhos para a prática pedagógica. 

Brasília: MEC/SEESP, 2004.  

 

Aspectos macroestruturais 

• analisar e compreender todas as pistas que acompanhem o texto escrito: figuras, desenhos, pinturas, 

enfim, todas as ilustrações; 

• identificar, sempre que possível, nome do autor, lugares, referências temporais e espaciais internas ao 

texto; 

• situar o texto, sempre que possível, temporal e espacialmente; 

• observar, relacionando com o texto, título e subtítulo; 

• explorar exaustivamente a capa de um livro, inclusive as personagens, antes mesmo da leitura; 

• elaborar, sempre que possível, uma sinopse antes da leitura do texto; 

• reconhecer elementos paratextuais importantes, tais como: parágrafos, negritos, sublinhados, 

travessões, legendas, maiúsculas e minúsculas, bem como outros que concorram para o entendimento do 

que está sendo lido; 



 

69 

• estabelecer correlações com outras leituras, outros conhecimentos que venham auxiliar na 

compreensão; 

• construir paráfrases em Libras ou em português (caso já tenha um certo domínio); 

• identificar o gênero textual; 

• observar a importância sociocultural e discursiva, portanto pragmática, do gênero textual; 

• identificar a tipologia textual; 

• ativar e utilizar conhecimentos prévios; 

• tomar notas de acordo com os objetivos; 

 

Aspectos microestruturais 

• reconhecer e sublinhar palavras-chave; 

• tentar entender, se for o caso, cada parte do texto, correlacionando-as entre si: expressões, frases, 

períodos, parágrafos, versos, estrofes; 

• identificar e sublinhar ou marcar na margem fragmentos significativos; 

• relacionar, quando possível, esses fragmentos a outros; 

• observar a importância do uso do dicionário; 

• decidir se deve consultar o dicionário imediatamente ou tentar entender o significado de certas palavras 

e expressões observando o contexto, estabelecendo relações com outras palavras, expressões ou 

construções maiores; 

• substituir itens lexicais complexos por outros familiares; 

• observar a lógica das relações lexicais, morfológicas e sintáticas; 

• detectar erros no processo de decodificação e interpretação; 

• recuperar a idéia geral de forma resumida. 

 

Para que o aluno aprenda a escrever é necessário que participe de momentos de 

produção coletiva de textos. Nesses momentos o professor pode atuar como escriba da turma ou 

do aluno. O professor de sala de aula e de sala de recursos incentivam a reescrita de histórias 

trabalhadas, interpretadas e discutidas em Libras. A elaboração de finais diferentes para uma 

mesma história, a criação de uma história a partir de personagens inventados pela turma ou de 

situações reais vivenciadas favoreçam a aquisição da escrita. 

 
Fonte: Acervo IHA / SME 

Figura 23 Texto acima criado coletivamente a partir de fato real, e ilustrado pelos alunos da turma. 
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É fundamental a valorização de relatos individuais do que foi produzido para que os 

alunos aprendam a fazer textos escritos. Os próprios alunos surdos precisam apresentá-los em 

Libras assim como os alunos ouvintes apresentam de forma oral. 

 

Materiais e adequações pedagógicas 
 

Todo o trabalho realizado com alunos surdos precisa contar com materiais que 

favoreçam a compreensão do assunto ou do tema que está sendo abordado, portanto, é 

necessário ter sempre acessível um acervo rico em imagens, tais como fotografias, gravuras de 

livros e de revistas, vídeos, mapas, etc, bem como acesso à internet para a busca de imagens que 

ilustrem textos e os contextos abordados.  

É de suma importância que as atividades elaboradas contemplem vivências e 

dramatizações variadas para que as explicações relacionadas aos temas se materializem 

contribuindo para a compreensão de conceitos. Exemplos: Ao se trabalhar uma unidade ou tema 

que se refere a alimentos é importante que os alimentos sejam levados para a sala de aula, ou 

que os alunos possam fazer uma visita a um supermercado, a uma quitanda ou a uma feira.  

Exemplos de materiais a serem utilizados no trabalho com alunos surdos  

 

1) Fichário com gravuras 

 

Caixa contendo fichas com gravuras de diversos temas para serem utilizadas quando 

necessário a fim de relacionar nome ao objeto. As fichas poderão ser organizadas por ordem 

alfabética ou por temas. As figuras devem ser nítidas e o mais próximo possível do real. É 

importante que haja apenas um item em cada gravura para não confundir. As palavras poderão 

ser grafadas na frente da gravura, com letra de imprensa e manuscrita. Com o objetivo de 

ampliar a compreensão dos alunos o verso de cada ficha deverá conter frases e expressões onde 

a palavra apresentada apareça em diversos contextos. 

 

 
Fonte: Acervo IHA / SME 

 

2) Caixa de fotos ou gravuras 

 

Caixa com várias fotos ou gravuras coloridas e ricas em informações, retiradas de 

revistas, livros, internet ou fotografadas pelos próprios alunos. As fotos ou gravuras devem 
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conter vários elementos e personagens. Este material poderá ser utilizado para estimular a 

criatividade e desenvolver a produção de textos. 

 

 
Fonte: Acervo IHA / SME 

 

3) Fichário de verbos 

 

Fichário com folhas plásticas transparentes onde vão sendo armazenadas folhas de papel 

A4 contendo gravuras ou fotos de ações.  Cada folha deverá conter gravuras, bem visíveis, 

representando apenas um verbo. O verbo será escrito abaixo da gravura e em seguida uma ou 

mais frases poderão compor o acervo com destaque para o verbo. Este material será muito útil 

no trabalho de produção de textos.  

 

 
Fonte: Acervo IHA / SME 

 

Para saber mais... 
Algumas sugestões de materiais e de recursos estão disponibilizadas para consulta no livro que 
recomendamos abaixo disponível para Download em 
<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/port_surdos.pdf> 
QUADROS, Ronice M. & SCHMIEDT, Magali L. P. Ideias para ensinar português para alunos surdos. Brasília: 
MEC/ SEESP, 2006. 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/port_surdos.pdf
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Prossegue-se a reflexão sobre as práticas pedagógicas com sete 
exemplos e orientações possíveis realizadas pelo AEE  
 

Exemplo 1 

A professora trabalha com textos, adivinhações e formação de palavras e frases.  Como 

proceder em relação aos alunos surdos? 

Orientação do AEE 

Fazer o texto em Libras com apoio do profissional de AEE ou por meio de intérprete. 

Identificar as palavras e expressões em Língua Portuguesa que foram reconhecidas pelos alunos. 

Posteriormente, identificar as palavras e expressões desconhecidas que serão discutidas em 

Libras e com auxílio de gravuras e mímicas (procurar esclarecer o sentido da palavra na frase). 

Solicitar que busquem o dicionário e procurem o significado e sinal correspondente para 

discussão em turma. A professora de turma finaliza explicando novamente por meio de 

desenhos, mímicas e dramatizações com o auxílio dos alunos surdos e ouvintes. Em seguida, 

realizam atividades de formação de frases e da construção de textos. 

 

Exemplo 2 

Outra sinalização é de que a mediação por meio de Libras possibilita a compreensão e 

que a aluna realize as atividades com autonomia. E nos dias que o AEE não está na escola ou que 

não haja intérprete de Libras, quais as adequações a serem realizadas? 

Orientações do AEE 

Orientar  que para explicar e interpretar para os alunos surdos não se pode ter vergonha 

ou receios, tem que gesticular, fazer mímicas, dramatizações, usar gravuras, fazer desenhos, 

buscar sinônimos e escrevê-los. O apoio de alunos mais fluentes em Libras, na escola, também, é 

um componente de apoio nesses dias. 

 

Exemplo 3 

O que fazer para ampliar o vocabulário dos alunos surdos adolescentes?  

Orientação do AEE 

Indicar livros para leitura dentro da faixa etária do aluno, do gênero (moça ou rapaz) e 

dos gostos desses.  Podem ser indicados: 1) História em quadrinhos para adolescentes (Turma 

da Mônica Teen, Homem Aranha); 2) Revistas teen informativas e de fácil acesso para 

fichamento / comentário escrito. 3) Instruções / Informações sobre saúde da mulher e do 

homem para trabalhar um debate a partir dos registros opinativos e de informação coletados.   

Outras ações complementares seriam as seguintes:  

1) Assistir pequenos documentários legendados (Discovery sobre Gravidez,  

Documentário sobre a filmagem do Filme “Crepúsculo” e outros temas adolescentes ou das 

disciplinas). Deixar fluir o filme e depois, numa segunda vez, pausar nas melhores cenas 

escolhidas pelos jovens para proceder a leitura (das legendas e em Libras). Discutir as cenas e as 

temáticas a partir da Língua de Sinais para ampliar a possibilidade de compreensão do que está 

sendo alvo de debate. Essa estratégia amplia a produção de textos e as possibilidades de 

respostas e de reflexões (importante que o aluno se expresse antes por Libras para depois 

iniciar a produção da escrita). 

 2) Uso do dicionário em casa, na Sala de Recursos e na sala de aula (importante 

estimular a consulta). 
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Exemplo 4 

Que ações têm sido desenvolvidas com a escola, com professores da turma comum para 

ajudar o aluno na compreensão dos textos (textos bastante extensos) das disciplinas? Os 

professores são orientados a utilizarem filmes, gravuras, mapas e outros recursos visuais para 

ajudar na compreensão?  

Orientação do AEE 

Uma estratégia interessante é utilizar filmes (coleções de sala de leitura com conteúdos 

escolares, história, ciências, etc.). Outra solução apontada é a utilização de filmes e de materiais 

como os disponíveis no Banco Internacional de Objetos Educacionais17.  

 

Exemplo 5 

O aluno apresenta dificuldade na organização das frases. 

Orientação do AEE 

Trabalhar com a estruturação de frases utilizando parâmetros e elementos de coesão 

textual. Tendo em vista que o aluno já lê e escreve ele necessita de uma sistematização em 

relação à Língua Portuguesa. Para melhorar a compreensão o aluno precisa ler mais, montar um 

dicionário com gravuras, inclusive relacionadas a verbos. Trabalhar com produção e revisão de 

textos. Vide fotos de trabalho na ilustração desse texto (Fábula de Esopo sobre o Amigo Urso).  

 

Exemplo 6 

Com relação à leitura/ escrita e compreensão da Língua Portuguesa, o professor trabalha 

com diversos tipos de textos. 

 Orientação do AEE 

O professor utiliza freqüentemente os diferentes textos que circulam socialmente. 

Necessita que o aluno conheça a estrutura e o formato de apresentação dos textos, o modo como 

é apresentada a informação. Quando o aluno conhece a estrutura de uma carta ele já antecipa 

que terá um conteúdo pessoal; quando compreende a estrutura de um convite ela já sabe que 

terá que encontrar informações sobre o evento, o horário a data, etc. As pistas dadas na 

estrutura e no formato de apresentação do texto (envelope e papel de carta, envelope e cartão 

do convite, páginas e manchetes de jornal, interface do Orkut, Blog, Twitter ou de e-mail) ajudam 

a inferir sobre o que está escrito no texto. 

 

Exemplo 7 

A situação apontada pelo professor é o fator da concordância verbal (além dos 

conectivos, artigos e preposições que nem sempre são usados pelo aluno surdo). De que modo a 

Sala de Recursos poderia auxiliar neste processo? De que modo o professor de turma comum 

precisa ser esclarecido sobre este processo? E de que forma não baixar as exigências e as 

 
 
17 O Banco Internacional de Objetos Educacionais é um portal para assessorar o professor. No banco, estão disponíveis 
recursos educacionais gratuitos em diversas mídias e idiomas (áudio, vídeo, animação/simulação, imagem, hipertexto, 
softwares educacionais) que atendem desde a educação básica até a superior, nas diversas áreas do conhecimento 
(acessado em 12/02/2010). Acesso disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view= 
article&id=12304:seed-banco-internacional-de-objetos-educacionais&catid=271:seed&Itemid=611> 

 

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12304:seed-banco-internacional-de-objetos-educacionais&catid=271:seed&Itemid=611
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12304:seed-banco-internacional-de-objetos-educacionais&catid=271:seed&Itemid=611
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expectativas diante da não compreensão de que para o surdo a consituição gramatical, em 

Libras, não possui tais elementos (flexão verbal, artigos, preposições)? 

Orientação do AEE 

Constata-se que as pessoas surdas têm um enorme potencial a ser desenvolvido. Elas 

precisam do apoio e do interesse dos professores e dos familiares em proporcionar-lhes o que 

precisam: Curso de Libras; contato com outros surdos na Sala de Recursos; leitura labial com 

profissionais da saúde competentes, como fonoaudiólogos. 

 A família é peça chave na aquisição da Língua Portuguesa escrita. Os familiares precisam 

nomear os objetos da casa, mostrar o nome de tudo e de todos, por escrito, fazer com que as 

crianças visualizem as palavras, reescrevam (fixem objetos e palavras com imãs na geladeira, 

escrevam informações em bilhetes para os seus familiares) e sejam incentivados a estarem com 

colegas surdos para que a Libras seja o canal de acesso e de compreensão da Língua Portuguesa. 

  

Como o professor pode orientar as famílias de alunos surdos? 
 

Não existe escola de mães. Muito menos escola de mães de surdos... 

É importante possibilitarmos as trocas de experiências entre as famílias. Formar grupos 

de pais com motivações afins, evidenciando que: os problemas existem, mas que as soluções 

podem ser pensadas, livres de qualquer preconceito. Estes grupos terão a oportunidade de 

refletir/conversar sobre as angústias, medos e sucessos conquistados por seus filhos. 

No primeiro momento, ouvir as famílias é o que vai alavancar o trabalho. Esta escuta dá 

as pistas que se precisa para planejar as estratégias de atuação no trabalho com as famílias.  

Sim, professor, planejar estratégias para atingir o objetivo principal: Reconhecimento 

das necessidades e das possibilidades das crianças e dos jovens surdos para que trabalhem em 

prol da união de forças com a escola, da possibilidade de participação ativa no processo de 

escolarização dos filhos.  

Para tal, é fundamental o entendimento de que este filho precisa de oportunidades para 

aprendizagem da Libras, convivendo com outros surdos fluentes na língua. Fica claro, portanto, 

que também a família precisará aprender a Libras. Cabe aos profissionais da educação e aos 

pares de familiares de pessoas surdas conscientizarem sobre esta necessidade. 

Quando sinaliza-se a necessidade de unir forças pela melhor qualidade de vida de 

crianças e de jovens surdos prioriza-se o enfoque sobre linguagem e comunicação. 

Reflete-se a partir da entrevista com mãe de criança surda a importância de conversar 

com pais de surdos sobre a necessidade de circular a Libras em família e de desmistificar 

algumas questões da utilização da Língua de sinais. Percebe-se o conflito de pais entre o desejo 

de que o filho fale e a necessidade visível de comunicação com o filho por meio de sinais, gestos.  

 
Eu: Vocês conversam?  
Célia: A gente se entende. 
Eu: Como? 
Célia: Por gestos, falando, não sei. 
Eu: A senhora usa os gestos da Língua de sinais? 
Célia: Aquela que os surdos fazem? 
Eu: É. 
Célia: Não, eu não sei eles não. Às vezes ele me ensina um ou outro gesto, mas 
ele não sabe muito; diziam que atrapalhava a fala e aí a gente controlou um 
pouco, né? Mas também não dá para falar sem gestos, a gente tem uns nossos 
que dá para ele me contar as coisas dele, que acontece aqui, lá na igreja. 
Eu: E o pai, conhece os gestos? 
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Célia: O pai fica menos com o menino, mas dá para o básico. 
Eu: Esse modo de comunicação de vocês é suficiente para vocês? 
Celia: Ah é! 
Eu: Permite que você fale com ele de tudo? Assim como você fala com sua filha? 
Célia: Ah não! 
(...) (SOUZA, 1998, p. 59). 

 

Esta entrevista traz falas que fazem parte da vida do individuo surdo. Este material pode 

e deve ser utilizado como instrumento para reflexão, de pais e de professores, para a abordagem 

das questões referentes à linguagem do surdo, a dificuldade de comunicação entre ouvintes e 

surdos e a dificuldade do surdo em compartilhar significados, sem utilizar a Libras. Essa 

utilização precisa ser incentivada e motivada em família. 

É clara a necessidade da reflexão acerca da educação bilíngüe para surdos, não só 

durante a formação acadêmica dos professores, mas também em família de pessoas surdas. 

 
Vejo que para a maioria das famílias é muito difícil aceitar a Libras por que há o 
desejo de que ainda a fala seja possível, por estar a Libras diretamente ligada a 
surdez, seu uso é sempre adiado no espaço familiar quando se tem a esperança 
de se ter um filho “normal”, ou seja, o uso da Libras ratificaria o surdo como 
alguém que fracassou no desenvolvimento da linguagem oral (SILVA, 2005, p. 
157). 

 
Necessário identificar e reconhecer as angústias sentidas pelas famílias de alunos surdos 

para que se possa transformá-las em ações que visam à qualidade de vida da própria família e, 

principalmente, das crianças e jovens surdos que estão sob a responsabilidade das escolas 

municipais.  

Reconhece-se o desgaste na relação família e escola, por circunstâncias sociais as mais 

variadas, entende-se a dificuldade de trazer os responsáveis para dentro da escola. Porém 

sugerem-se aos professores lançarem mão de algumas estratégias:  

 

 momentos em uma reunião em que todos usem apenas gestos para se comunicar;  

 palestra para toda a escola sobre tema pertinente a coletividade da escola, mas 

com a presença de intérprete de Libras ou AEE; 

 observar os alunos surdos e ouvintes, em atividade na escola, seguindo um 

cronograma montado junto com os pais e os professores;  

 convocar ex-alunos surdos com seus responsáveis ou jovens surdos em 

Universidades ou em postos de trabalho oferecendo seus depoimentos;  

 reproduzir filmes que possibilitem a reflexão sobre o tema da surdez;  

 aproveitar momentos rápidos na entrada ou na saída chamando atenção para 

cartazes montados com os resultados ou repasses de encontros e de reuniões; 

 

Enfim, cada grupo tem suas características, tem uma constituição própria que, 

juntamente com a equipe da escola, saberá identificar e criar estratégias de convencimento, 

escolher os instrumentos que atingirão os grupos de pais. 

Lembrem-se professores, que atrelada à função pedagógica existe a questão social e 

essas não se separam. 

É necessário também lembrar que precisamos respeitar a decisão de algumas famílias 

que mesmo esclarecidas sobre a importância do uso da Libras para a pessoa com surdez, não 

optam pelo o trabalho da Língua de Sinais com os seus filhos surdos. Como também é necessário 
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compreender as famílias que precisam que os filhos estudem em uma determinada localização 

onde não há pares surdos. Isso não impede que façamos esforços de encontros para atividades 

regulares que agreguem crianças e jovens surdos de variadas localidades. 

 

PARTE 2 
 

Precisamos nos preocupar com o uso da Língua, refletir sobre a relação do ensino numa 

perspectiva Bilingue. Com a compreensão e conhecimento do funcionamento discursivo da 

Libras, podemos auxiliar melhor o acesso aos conhecimentos e conceitos elaborados pela pessoa 

surda. 

 

Os parâmetros da LIBRAS são: 
 

1) Configuração das mãos 

 

No uso de uma ou mais configurações de mãos, que compõe o universo da LIBRAS, 

podem surgir momentos (1) em que só é utilizada uma mão configurada; (2) a   outra  mão 

servindo de apoio; (3) pode ocorrer momentos em que a mão de apoio também possua uma 

configuração própria; (4) e em situações pode ser necessário o uso de duas mãos de forma 

espelhada. 

Alguns exemplos foram desenhados a partir da consulta ao Dicionário Enciclopédico 

Ilustrado Trilíngüe da Língua Brasileira de Sinais Brasileira18, volume I: Sinais de A a L e volume 

II: Sinais de M a Z (CAPOVILLA & RAPHAEL, 2001) para ilustrar as possibilidades de 

configuração das mãos. A contribuição de professora e pesquisadora surda nas avaliações das 

imagens e de outros parâmetros que também influenciarão nas configurações serão explicitados 

a seguir: 

 
 
18 Os dicionários foram organizados pelos editores Fernando César Capovilla e Walkíria Duarte Raphael e ilustrados por 
Silvana Marques. Uma nova edição começou a ser elaborada em 2006 para englobar os novos sinais que a Libras havia 
absorvido. A Edição se intitula Novo Deit-libras: Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira 
(Libras) baseado em Linguística e Neurociências Cognitivas (2 vols. Edusp, 2010).  Consideramos que a Língua tem variações 
regionais e pela fluidez sofre modificações ao longo dos anos, o que não invalida recorrer aos dicionários e checar o uso de 
sinais por meio dos surdos inseridos em suas comunidades e regiões do país. Nos exemplos desse artigo utilizamos a 
descrição da configuração de mãos que consta nos dicionários acima citados. Não utilizamos as ilustrações, a refizemos 
respeitando a precisão de configuração das mãos apresentada nos dicionários. Utilizamos também a consulta ao Dicionário 
da Língua Brasileira de Sinais versão 2.1 de 2008 disponível no site <http://acessobrasil.org.br> 

 

http://acessobrasil.org.br/
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Fonte: Ilustração de Cristiane Taveira IHA / SME 

 

apagar a luz: mão direita aberta, palma para frente. Movê-la ligeiramente para baixo, 

unindo as pontas dos dedos (p. 207). 

 

 
Fonte: Ilustração de Cristiane Taveira IHA / SME 

 

poste de luz: mão direita aberta, palma para frente. Movê-la ligeiramente para baixo, 

unindo as pontas dos dedos (p. 1067). 

 

 
Fonte: Ilustração de Cristiane Taveira IHA / SME 

 

apartamento: braço esquerdo vertical, mão vertical aberta, palma para direita; mão 

direita horizontal aberta, palma para baixo, dedos para a esquerda, lado do indicador tocando 

próximo ao cotovelo esquerdo. Elevar a mão direita tocando várias vezes o antebraço (p. 209). 
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Fonte: Ilustração de Cristiane Taveira IHA / SME 

 

 

 prédio: Mãos direitas abertas, palma a palma, a cada lado do corpo. Movê-las para cima, 

até à altura da cabeça (p. 1073). 

 

Outra atividade importante é explorar bastante o conteúdo, os contextos e não somente a 

forma da palavra ou a configuração de mãos para a palavra “PRÉDIO” ou “CASA”. É preciso 

explorar com os alunos surdos a possibilidade  de formação de conceitos e a ampliação de 

conhecimentos utilizando-se dos variados recursos. Observem a cena de alunos trabalhando os 

tipos de casas que conhecem. 

 

 
Fonte: Ilustração de Cristiane Taveira IHA / SME 

 

 

2) Ponto de Articulação 

 

Os pontos de articulação são os locais do corpo onde os sinais serão produzidos. Podem 

ser produzidos na parte superior que é quando a(s) mão(s) se situam na cabeça ou no pescoço; 

ou na parte do tronco ou espaço neutro; ou na parte inferior que é quando a(s) mão(s) 

localiza(m)-se da cintura ao meio da coxa. Essas articulações das mãos, que podem ser 

comparadas aos fonemas e às vezes aos morfemas, são chamadas de parâmetros.    
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Fonte: Ilustração de Cristiane Taveira IHA / SME 

 

 

Os sinais para APRENDER, LARANJA e ADORAR, têm a mesma configuração de mão.  Mão 

com a palma para o lado, fechando e abrindo, movimentando duas vezes.  

O primeiro sinal (aprender) é realizado na testa, o segundo (laranja-fruta, ou chupar-

laranja) diante da boca e o terceiro (adorar), no tórax, altura do coração.  

 

  
Fonte: Ilustração de Cristiane Taveira IHA / SME 

 

3) Movimentos 

 

Os sinais podem ter ou não movimento. 

 

4) Orientação / Direção 

 

Onde os movimentos podem ser feitos em várias direções: para  cima  ou   para baixo 

(posições horizontais); ou para dentro, para fora e também para direita ou para esquerda, para 

frente ou para trás (posições verticais). As direções e a inversão dos sinais podem indicar a ideia 

de oposição, de contrário ou de negação. 

Cabeça 

Espaço Neutro 

Mão 

 

Braço 

 

 

 

Bra Tórax 
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Exemplo: CASAR e SEPARAR 

 

 
Fonte: Ilustração de Cristiane Taveira IHA / SME 

 

 

Consulte nos vídeos a configuração de mãos de CASAR e SEPARAR no Dicionário da Língua Brasileira de 
Sinais versão 2.1 de 2008 disponível em http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

 

5) Expressão facial e/ou corporal – traços não-manuais. 

 

O uso das expressões faciais e/ou corporais é o que determina, na significação do 

contexto, a produção de entonação visual, expressões de sentimentos, de emoções, a ideia de 

intensidade. Além de diferenciar os sinais iguais. 

 
Fonte: Ilustração de Cristiane Taveira IHA / SME 

 

 

saudade: mão direita em A (ver Anexo I) horizontal, palma para dentro, tocando o lado 

esquerdo do peito. Mover a mão em pequeno círculo vertical para a esquerda, duas vezes, com 

expressão de tristeza. 

 

É possível observar as nuances e variações nas expressões faciais nos seguintes verbos 

ADORAR 1 (Gostar muitíssimo; ter grande predileção), ADORAR 2 (Sentir adoração; idolatrar),  

AMOR (Grande afeição; forte amizade).  

http://www.acessobrasil.org.br/libras/
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Consulte em vídeo as expressões faciais de ADORAR 1 e 2 e AMOR no Dicionário da Língua Brasileira de 
Sinais versão 2.1 de 2008 disponível em http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

 

É na combinação dos parâmetros gramaticais que se obtém o sinal. Portanto, produzir 

sinais é combinar esses parâmetros para a formação das frases e textos num determinado 

contexto.  

Observe a importância do contexto nas possibilidades de utilização do adjetivo CHEIO. 

Pode referir-se: Aquele que está saturado; enfastiado (CHEIO 1);  Recipiente com a capacidade 

esgotada, depois de receber  algum líquido (CHEIO 2); Satifeito; bem alimentado; empanzinado; 

empanturrado (CHEIO 3); Sem capacidade para receber novos passageiros (CHEIO 4); Repleto 

de pessoas, geralmente sentadas (CHEIO 5); Repleto, lotado, sem espaço disponível (CHEIO 6).  

 

Consulte em vídeo as diferentes acepções do adjetivo cheio (CHEIO 1, 2, 3, 4, 5 e 6) no Dicionário da 
Língua Brasileira de Sinais versão 2.1 de 2008 disponível em http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

 

Atividades contextualizadas e histórias em quadrinhos: 
sugestões para usar os quadrinhos na sala de aula. 

 

Precisamos centrar o ensino de Língua Portuguesa no texto e na dialogia de atividades 

contextualizadas. A sala de aula e a sala de recursos precisam ser espaços de circulação e de uso 

da Libras e de Língua Portuguesa, o lugar de práticas das duas Línguas. 

Todas as atividades precisam ser mediadas pela Libras e os textos produzidos poderão 

ser apresentados em Língua Portuguesa escrita e/ou em Língua de Sinais. 

 

A seguir mais sugestões do uso dos quadrinhos. 

 

 Tirinhas projetadas na parede: Fazer uma cópia da história em acetato e 

utilizando o retro-projetor projetar as imagens na parede. O professor aponta 

com o dedo o trecho que está lendo e ajuda os alunos a compreenderem o enredo 

e a decifrarem as expressões dos personagens. Aproveitar para mostrar aos 

alunos os vários tipos de enunciados nos balões: o diálogo, a ideia de 

pensamento, o sinal/a representação de sono, de grito/xingamento. 

 História em quadrões: Ampliar a história com a ajuda de uma copiadora. 

Recorta-se os quadrinhos um a um e apresenta-se a história. O professor 

precisará conhecer bem a história para não precisar ler os balõezinhos durante a 

apresentação. Ao final, os alunos poderão reapresentar a história por meio de 

Libras. Pedir para que cada aluno/grupo apresente a sua narrativa em Libras 

sobre as cenas da história. 

 Balõezinhos apagados: Apagar as falas dos personagens e pedir aos alunos que 

interpretem a sequência de desenhos criando a própria história. Pedir para que 

cada aluno/grupo apresente a sua narrativa em Libras sobre as cenas da história. 

 Quebra Cabeças: Após contar uma historinha, a professora separa os quadrinhos 

um a um. Depois de embaralhados eles podem ser organizados pelas crianças na 

sequência inicial ou formando uma nova sequência. Esta atividade pode ser 

realizada em pequenos grupos ou individualmente. 

http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
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 Palavras corrigidas: A professora entrega aos alunos cópias de uma das 

histórias do Chico Bento e pede a eles que, em duplas, marquem as palavras 

escritas de forma diferente (da roça, do campo). Ao final da atividade, as palavras 

marcadas pelas duplas são reproduzidas no quadro e, ao seu lado, serão grafadas 

do modo que escrevemos na cidade. 

 Você decide: Os alunos deverão decidir o final de uma história contada pela 

professora. Eles desenharão e prepararão o texto para o desfecho da história, da 

qual apenas se conhece o início. 

 Saco surpresa: Amplia-se uma história em quadrinhos, recorta-se um a um os 

quadrinhos e coloca-se em um saco. Cada criança retira um quadrinho. O aluno 

que retirar o quadrinho com o título inicia a história seguido pelos demais. É 

necessário que os alunos já conheçam a história para facilitar a sequência da 

apresentação, em Libras, pelos alunos surdos e oral e gestual pelos colegas 

ouvintes. Porém pode-se montar uma história maluca e depois comparar com a 

original. 
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TEXTO 4: INSTRUTORES SURDOS E INTÉRPRETES DE 
LIBRAS 

ORIENTAÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO DE SURDOS 
NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

 

Cristiane Correia Taveira, IHA/SME-Rio 

Laura Jane Messias Belém, IHA/SME-Rio 

Mônica Astuto Lopes Martins, IHA/SME-Rio 

 
Sobre atuação do profissional surdo e do intérprete 
 

1. Opção por profissionais surdos 
 

Os profissionais surdos contratados para atuarem nas escolas municipais do Rio 

receberam a designação de instrutor.  

Optamos por nomeá-los de profissionais surdos por entendermos que instrutor seja uma 

designação que busca representatividade quanto às funções dentro do espaço educacional, 

sendo reconhecidos como monitores ou assistentes educacionais. 

Existe também o reconhecimento dos profissionais surdos como professores de LIBRAS. 

Para execer a função que cabe aos profissionais surdos, no Município do Rio, foi exigida a 

formação mínima no Ensino Médio. 

Apesar dos conflitos de nomes, esperamos garantir a presença no espaço educacional do 

modelo de representação linguística do sujeito surdo. 

O objetivo maior é o foco na disseminação da LIBRAS! 

 
Fonte: Ilustração de Cristiane Taveira IHA / SME 
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2. A atuação do profissional surdo 
 

2.1 Em que casos indicamos a atuação do profissional surdo?  

 

O profissional surdo/instrutor atuará nas seguintes ações: 

 

Casos prioritários 

 

No acompanhamento dos alunos surdos nas salas de recursos para trabalho pedagógico, 

em parceria, com o professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE).  As ações são as 

seguintes: 

 Colaborar com o AEE na contextualização significativa de temas e conteúdos, por 

meio da LIBRAS.  

 Auxiliar o AEE no estudo dos termos científicos próprios das áreas específicas, 

em LIBRAS, inclusive, na necessidade de criação de novos sinais respeitando a 

consulta a grupos surdos na área de conhecimento específico, lideranças surdas, 

surdos adultos mais experientes e mais velhos como também intérpretes mais 

experientes e que vivenciem a comunidade surda. 

 Contribuir na criação de recursos visuais e linguísticos dentro de metodologias 

apropriadas ao ensino do surdo. 

 Alavancar a divulgação e o ensino da LIBRAS na escola, num modelo de iniciativa 

bilíngue, conforme orientado pelo Laboratório de LIBRAS do IHA/SME. 

 

Casos estudados pelas equipes 

 

No acompanhamento dos alunos surdos em turmas comuns, da Educação Infantil ao 

Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos (EJA), nos casos indicados pelas Equipes 

de Acompanhamento do IHA. As ações são as seguintes: 

 Auxiliar na transformação da idéia de “pouca fluência na LIBRAS” por parte dos 

alunos surdos (mito do surdo não saber LIBRAS), desenvolvendo a LIBRAS dos 

alunos surdos das escolas municipais enfatizando a vivência trazida por eles. 

 Alavancar a divulgação e o ensino da LIBRAS na escola, num modelo de inciativa 

bilíngue, conforme orientado pelo Laboratório de LIBRAS do IHA/SME. 

 

No acompanhamento aos alunos surdos de classes especiais (ainda existentes na rede 

municipal de educação) em que o professor regente objetiva um processo de inserção dos alunos 

em turma comum. As ações são as seguintes: 

 Auxiliar na transformação da idéia de “pouca fluência em LIBRAS”, com a ênfase 

da vivência na LIBRAS, participando junto ao professor, na indicação e na 

motivação das turmas comuns que atenderão aos grupos de alunos surdos no 

processo de inclusão.  

 Alavancar a divulgação e o ensino da LIBRAS na escola, num modelo de inciativa 

bilíngue, conforme orientado pelo Laboratório de LIBRAS IHA/SME. 
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3. Qual é a perspectiva de educação de surdos defendida pelo IHA? 
 

O IHA por meio do Laboratório de LIBRAS e da área específica de estudos da surdez 

concebe a educação de surdos numa abordagem bilíngüe, sinalizando a importância dos pares 

surdos como agentes fundamentais na constituição da subjetividade surda. Além da importância 

desses pares na busca por práticas pedagógicas que considerem as especificidades dos surdos, 

isto é, práticas mediadas pela língua de sinais como língua de domínio e de instrução, e a língua 

portuguesa sendo ensinada como segunda língua; não desconsiderando a importância do ensino 

da língua portuguesa escrita para o surdo. 

 

3.1 Laboratório de LIBRAS IHA 

 
O que é o Laboratório de LIBRAS? 

O Laboratório de LIBRAS do IHA tem como objetivo a promoção de experiências 

linguísticas e culturais para surdos, professores e familiares, visando o intercâmbio de vivências, 

a aprendizagem da língua de sinais e o aprimoramento no uso da LIBRAS.  

Com a entrada de profissionais surdos e intérpretes nas escolas da rede municipal do Rio 

de Janeiro, o Laboratório de LIBRAS tem a incumbência de colaborar com o acompanhamento aos 

profissionais, por meio de visitas em campo, e a implantação de propostas de recursos e de 

metodologias de ensino voltadas para a educação de surdos.  

 

 
Fonte: Ilustração de Cristiane Taveira IHA / SME 

 

3.2 Específico de Surdez IHA 

 

O que é o Específico de Surdez? 

O trabalho de estudo e de pesquisa que ocorre no IHA orienta e fundamenta os processos 

de criação de metodologias, bem como a elaboração de materiais e de conhecimento técnico 

especializado. Textos sobre a prática pedagógica são produzidos nos centros de estudo, e 

postados no site da instituição em <http://www.ihainforma.wordpress.com>. 
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3.3 Opção por intérpretes educacionais 

 

Por que necessitamos de intérpretes educacionais? 

Os intérpretes educacionais contratados para atuarem nas escolas municipais do Rio 

receberam a designação de intérprete de LIBRAS.  

Optamos por nomeá-los de intérpretes educacionais por considerá-los modelos linguísticos 

com a incumbência de mediarem duas línguas distintas, LIBRAS e Língua Portuguesa, por meio da 

tradução e da interpretação, em situações diversas, dentro da especificidade do contexto escolar o 

que envolve uma dimensão pedagógica. 

A presença do intérprete em sala de aula e na escola representa a interação entre pares 

surdos e ouvintes para além da interpretação e da tradução, envolvendo a diminuição de 

barreiras comunicacionais e atitudinais no processo de escolarização do surdo. 

 
Fonte: Ilustração de Cristiane Taveira IHA / SME 

 

3.4 A atuação do intérprete educacional 

 

Em que casos indicamos a atuação do intérprete educacional?  

O intérprete educacional/intérprete de LIBRAS atuará nas seguintes ações: 

 

Casos prioritários 

 

No acompanhamento dos alunos surdos nas turmas comuns, no Ensino Fundamental e na 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), em parceria com o professor regente. 

Auxiliar o aluno surdo na construção de conceitos possibilitando a ampliação das 

competências linguísticas e acadêmicas no dia-a-dia da sala de aula por meio do uso da LIBRAS 

ou de recursos linguísticos, em conjunto com o professor. 

Incentivar/Colaborar na criação de glossários em Língua Portuguesa, com o uso de 

imagens, e solicitar/utilizar, sob empréstimo ou doação, dicionários de LIBRAS na sala de aula. 
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Auxiliar o professor regente na aplicação de avaliação da aprendizagem, em provas e 

testes, por meio da LIBRAS. Testes e provas são oferecidos em Língua Portuguesa escrita 

necessitando do acesso às temáticas e aos enunciados (e de apoio ao vocabulário escrito) 

também em LIBRAS.  

Observação importante: O intérprete educacional, por perceber quais são as necessidades 

linguísticas do aluno surdo, pode e deve orientar o professor regente, por intermédio de 

negociações, em como proceder frente à aplicação de teste e de prova. Isso não significa atribuir 

nota ou conceito ao aluno ou definir sobre a aprovação (ou não) do aluno para o ano de 

escolaridade seguinte. 

Alavancar a divulgação e o ensino da LIBRAS na escola, num modelo de iniciativa bilíngue, 

conforme orientado pelo Laboratório de LIBRAS IHA. 

 

Casos estudados pelas equipes 

 

No acompanhamento dos alunos surdos nas salas de recursos, em parceria, com o 

professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE).  

 Em casos indicados pelas Equipes de Acompanhamento do IHA as ações são as 

seguintes: 

 Incentivar/Colaborar na criação de glossários em Língua Portuguesa, com o uso 

de imagens, e solicitar/utilizar, sob empréstimo ou doação, dicionários de 

LIBRAS na sala de aula. 

 Apoiar o AEE na organização dos termos em LIBRAS, em seus vários contextos 

solicitando apoio de profissional surdo para criação ou contextualização de sinais 

específicos e/ou novos. 

 Auxiliar o professor de AEE na orientação e/ou na aplicação de avaliação da 

aprendizagem, em provas e testes, por meio da LIBRAS. Testes e provas são 

oferecidos em Língua Portuguesa escrita necessitando do acesso as temáticas e 

aos enunciados (e de apoio ao vocabulário escrito) também em LIBRAS.  

 Auxiliar o AEE na orientação aos pais sobre o aprendizado e o uso da LIBRAS 

respeitadas as decisões da família, de outros incentivos, como do apoio ao surdo 

por meio de intervenções terapêuticas ou clínicas. 

 Alavancar a divulgação e o ensino da LIBRAS na escola, num modelo de iniciativa 

bilíngue, conforme orientado pelo Laboratório de LIBRAS IHA. 

 
3.5 O Atendimento Educacional Especializado (AEE) em sala de recursos 

 
Qual é o papel do professor de sala de recursos em relação ao aluno surdo? 

Devemos lembrar que temos o texto, da área específica de estudo da surdez, com o título 

Orientações sobre a prática pedagógica voltada para o ensino do aluno surdo. 

No texto sobre a prática pedagógica voltada para o surdo sinalizamos que, no quadro de 

atribuições e de organização de espaço de sala de recursos do AEE para o atendimento a surdez, 

preconizado pela SEESP/MEC, não está delimitado a existência de espaço de exclusividade no 

atendimento dos surdos.  

No entanto, alertamos no mesmo texto de orientação, do IHA, que o profissional da Sala 

de Recursos que agrega grupos de alunos surdos, precisa estar atento para que esse espaço seja 

focado na utilização das práticas bilíngues.  
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As salas de recursos que agregam alunos surdos devem levar em consideração que esses 

alunos precisam estar reunidos em grupos, num mesmo horário e nos mesmos dias de 

atendimento, e de que não é favorável se trabalhar o aluno surdo de forma isolada.  

Verificamos que há famílias de surdos que dão preferência a matriculá-los bem próximos 

as suas residências e, não necessariamente, desejam ou acatam a indicação de escolas com a 

proposta de formação de grupos de alunos surdos. As Equipes de Acompanhamento do IHA e os 

profissionais de AEE se engajam e se organizam no convencimento e na estruturação de 

trabalhos de qualidade para o encaminhamento dos alunos surdos, em grupos, para 

determinadas escolas com maior incidência de comunidades surdas. 

Diante da entrada de profissionais surdos e de intérpretes educacionais na rede 

municipal do Rio, esperamos que o AEE realize as seguintes ações em parceria com os referidos 

profissionais:  

 Divulgar a LIBRAS dentro dos espaços escolares por meio de atividades e oficinas 

em colocaboração com os profissionais surdos e/ou intérpretes de LIBRAS, num 

modelo de iniciativa bilíngue, conforme orientado pelo IHA. 

 Discutir com as escolas as dúvidas sobre a surdez dos professores, dos diretores e 

dos coordenadores pedagógicos.  

 

 
Fonte: Ilustração de Cristiane Taveira IHA / SME 
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 Trabalhar a Língua Portuguesa escrita a partir de práticas pedagógicas 

apropriadas ao ensino da pessoa surda. A LIBRAS, como 1ª língua, precisa estar 

presente no acesso aos textos escritos em Língua Portuguesa, auxiliando na 

compreensão e na aquisição da mesma. 

 

Observação importante: Os alunos das escolas municipais participarão de avaliação 

escrita de redação. Será importante que os alunos surdos estejam respaldados por meio das 

orientações do IHA. Esse aluno tem direito a receber instruções em LIBRAS durante a prova de 

produção de texto (redação). O AEE e/ou o professor regente pode construir um roteiro de 

perguntas (em LIBRAS) que oriente e provoque a escrita do surdo e o aluno poderá utilizar 

dicionários e outros apoios para consulta da grafia de palavras, como em alguns casos contar 

com a intervenção do profissional surdo ou do intérprete de LIBRAS, de acordo com o que for 

negociado previamente ou diante das necessidades surgidas.  

 

 

 
Fonte: Ilustração de Cristiane Taveira IHA / SME 
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Perguntas frequentes de professores sobre a surdez 

 

Cristiane Correia Taveira, IHA/SME-Rio 

Laura Jane Messias Belém, IHA/SME-Rio 

Mônica Astuto Lopes Martins, IHA/SME-Rio 

Paula de Carvalho Fragoso, IHA/SME-Rio 

 

 

1. O que é LIBRAS? Qual a Legislação da LIBRAS? 

 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) foi reconhecida oficialmente como a língua das 

comunidades surdas em nosso país, na Lei nº 10.436 de 24 de abril de 2002.  E posteriormente 

foi regulamentada no Decreto-Lei nº 5.626 de 22 e dezembro de 2005; que aborda a importância 

de incluir a LIBRAS no currículo de formação de professores, como disciplina nas demais 

licenciaturas, na oferta de intérpretes de LIBRAS, no acesso à educação bilingue aos alunos 

surdos na Educação Básica (LIBRAS-Português). 

 

2. Como praticar LIBRAS? 

 

O professor de AEE precisa dar continuidade ao aprendizado da LIBRAS ao longo de toda 

a vida profissional. 

É necessário participar continuamente de eventos culturais e educacionais voltados à 

comunidade surda. Sejam esses eventos peças teatrais com atores surdos, encontros 

comemorativos com a presença de grupos de surdos, congressos e seminários na área da surdez. 

Estamos enfatizando que é importante estar próximo a grupos de surdos Jovens e 

Adultos para manter-se atualizado e fluente em LIBRAS. 

Sinalizamos também que não se domina a LIBRAS fazendo apenas um Curso de LIBRAS, 

pois como qualquer outra língua, só é aprendida quando é vivenciada e praticada. 

O profissional de AEE pode reunir os alunos surdos que acompanha, em eventos das 

escolas, interna e externamente, de modo a dar oportunidade de que TODOS usufruam da língua 

e de novos sinais que possam surgir e se modificar ao londo do tempo. A língua é viva. Vivencie 

LIBRAS! 

 

3. Como ter acesso a dicionário de LIBRAS? 

 

O dicionário de LIBRAS é um bom recurso. Não podemos esquecer-nos de verificar os 

regionalismos. Ou seja, podemos consultar um sinal que tenha sido cunhado em São Paulo, e nos 

depararmos no Rio de Janeiro com outro sinal para o mesmo vocábulo. 

Dicionário on-line em LIBRAS pode ser consultado em http://www.acessebrasil.org.br.  

Clique no link Dicionário em LIBRAS para acessar vocabulário e vídeos que mostram o sinal. O 

uso de dicionário em LIBRAS não é o suficiente para a escola e para os alunos surdos, mas é um 

bom começo para o entrosamento com a língua e com o aluno surdo. 

Solicitação de materiais impressos e mídias em vídeo voltados para a educação de 

surdos, como CD com dicionário de LIBRAS, histórias infantis em língua de sinais (legenda em 

http://www.acessebrasil.org.br/
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Língua Portuguesa), e outros materiais em vídeo, por exemplo, o Atlas Geográfico, podem ser 

feitas ao INES.  

Os interessados em adquirir os materiais do INES que são distribuídos a nível nacional 

para as instituições e escolas, precisam enviar por fax a carta ofício da escola apontando o 

número de alunos surdos que possui e solicitando a inclusão da escola na Mala Direta do INES 

para o recebimento de materiais didáticos. Colocar endereço completo incluindo o CEP e e-mail 

da escola. 

Lembramos que algumas Salas de Leitura das escolas da rede municipal do Rio de 

Janeiro receberam CDs e DVDs intitulados Educação de Surdos com farto material conforme o 

indicado anteriormente, lendas brasileiras, histórias infantis e outros materiais em LIBRAS. 

Estes materiais foram uma realização do INES, SEESP/MEC. 

Contato: Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) – Divisão de Estudos e 

Pesquisas - Rua das Laranjeiras, nº 232. Laranjeiras. Rio de Janeiro. CEP: 22240-001 Telefax: 

(21) 2285-7284 (21) 2205-0224 site: www.ines.gov.br e-mail: diesp@ines.gov.br 

 

4. A escrita do surdo é diferente? 

 

É Necessário esclarecer ao público em geral e, principalmente, aos professores que 

atuam com crianças e jovens surdos, de que o desenvolvimento da linguagem do surdo, bem 

como a construção de conceitos, se dá por meio da LIBRAS como 1ª Língua, e da Língua 

Portuguesa, escrita, como 2ª Língua. 

Em respeito à especificidade linguística, o surdo não deverá ser reprovado porque não 

faz o uso de conectivos ou não conjuga o verbo em língua portuguesa da forma correta. A 

gramática da LIBRAS é diferente da gramática da língua portuguesa 

O que o Decreto 5.626 de 22/12/2005 prevê em seus dispositivos e artigos que as 

pessoas surdas e os alunos surdos têm prioridade na acessibilidade, na educação e na formação 

em sua língua de domínio, a LIBRAS, e o ensino da língua portuguesa como 2ª língua. 

É preciso compreender que o surdo se utiliza das outras línguas, como línguas 

estrangeiras, mesmo a língua portuguesa. O português escrito e o inglês escrito (assim como 

qualquer outra língua escrita) pela pessoa surda podem mostrar erros gramaticais a serem 

superados com o exercício de compreensão de outra língua que se dá a partir da leitura de textos 

variados e de recursos visuais. 

 

 
Fonte: Ilustração de Cristiane Taveira IHA / SME 
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O uso de imagens que apoiem o entendimento do texto e o uso de dicionário da língua 

estrangeira são efetivos quando em conjunto com a transposição de situações vivenciadas em 

LIBRAS.  A forma escrita em outra língua (seja em português, em inglês etc) se dá a partir da 

compreensão da situação com imagem e/ou da enunciação em LIBRAS (desmistificação do 

conceito “cola”). 

É importante saber que o uso de tecnologias e de mídias também influencia no 

desenvolvimento do letramento visual na língua portuguesa no uso de mensagens escritas em 

“torpedo” pelo celular e em MSN, a troca de mensagens e de imagens pelas redes sociais no 

ORKUT, no Twitter e no facebook. 

No mundo competitivo e globalizado de hoje, tanto a língua portuguesa quanto a língua 

inglesa são instrumentos essenciais para o uso da internet e na disputa de mercado de trabalho. 

Isso significa que a pessoa surda pode chegar ao mesmo patamar de uso escrito e 

domínio das ferramentas culturais da língua portuguesa, e na fase jovem e adulta pode 

necessitar desse instrumental tanto quanto o ouvinte em situações de uma língua estrangeira. O 

trabalho da língua portuguesa como língua instrumental precisa ser intenso conforme já 

descrito na condição de 2ª língua.  

O surdo não pode ser penalizado pelo não domínio da língua portuguesa. Estratégias de 

avaliação diferenciadas precisam ser oferecidas.  

 
(...) tenho necessidade dos outros, de trocas. Tenho necessidade de uma 
comunidade. Não poderia viver sem os ouvintes nem sem os Surdos. A 
comunicação é minha paixão... quero me comunicar... Dou uma enorme 
importância ao que é escrito... E escrever na língua materna de vocês. A língua 
de meus pais. Minha língua adotiva... (LABORIT, 1996) 
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TEXTO 5: APLICAÇÃO DE TESTES E PROVAS 
ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS 

PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 

Garantir orientações sobre as condições e as adaptações adequadas para que os alunos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação 

inseridos nas classes comuns do ensino regular possam participar dos testes e provas na Rede 

Municipal de Ensino do Rio de Janeiro é compromisso dos profissionais de Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) e da escola. No caso da nossa rede municipal de ensino, o AEE, 

que se constitui de professores de Sala de Recursos (multifuncionais) e de Itinerância, precisa 

atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum para a definição de 

estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do aluno ao currículo (ALVES, 2006, p 17).  

As condições e as adaptações devem considerar a deficiência apresentada pelo aluno, no 

entanto, evitando generalizações por deficiência (por exemplo, nem todos os cegos utilizam 

Braille e nem todos os surdos usam LIBRAS). Deste modo, os apoios de sala de recursos e de 

itinerância orientam caso a caso, sobre as estratégias necessárias ao aluno. Estas estratégias e 

recursos de acessibilidade, ou seja, recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as 

barreiras no processo de ensino e aprendizagem (Decreto nº 6571) precisam ser 

incorporados ao dia a dia das atividades escolares e não somente na data de aplicação de provas 

ou testes. 

Vejamos a seguir o que está indicado em parte do Decreto nº 6571 de 17 de setembro 

de 2008 que dispõe sobre o Atendimento Educacional Especializado (AEE); observemos o artigo 

1º e o artigo 2º e verifiquemos a responsabilidade do conjunto de profissionais de Educação com 

a quebra de barreiras para o aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação em especial atenção de que o AEE necessita integrar a 

proposta pedagógica da escola.  

 

Decreto nº 6571 de 17 de setembro de 2008: Dispõe sobre o Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) 
Art. 1o  A União prestará apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de ensino dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, na forma deste Decreto, com a finalidade de ampliar a oferta do 
atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de ensino regular.  

§ 1º  Considera-se atendimento educacional especializado o conjunto de atividades, recursos de 
acessibilidade e pedagógicos organizados institucionalmente, prestado de forma complementar ou 
suplementar à formação dos alunos no ensino regular. 

§ 2o  O atendimento educacional especializado deve integrar a proposta pedagógica da escola, envolver a 
participação da família e ser realizado em articulação com as demais políticas públicas. 

Art. 2o  São objetivos do atendimento educacional especializado: 

I - prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular aos alunos referidos no art. 
1º; 

II - garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular; 

III - fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no 
processo de ensino e aprendizagem; e 

IV - assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis de ensino. 
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Download do Decreto na íntegra em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2008/Decreto/D6571.htm> 

 
O que as experiências inclusivas originaram em termos de estratégias e de adaptações 

que sejam pertinentes ao público da Educação Especial e apropriadas para tornarmos acessível a 

aplicação de testes e provas para o aluno com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento inseridos nas classes comuns do Ensino Regular? Vejamos algumas 

alternativas que procuramos utilizar e que estão citadas nos quadros abaixo. 

 

Exemplos de adaptações em situação de teste de que alunos com deficiência se beneficiaram 
 
 Provas em versão Braille; 

 Leitura dos testes para os alunos; 

 Explicações diretas de várias maneiras; 

 Tempo extra para realização dos testes; 

 Intervalos nas sessões dos testes; 

 Auxílio ou equipamento adaptativo; 

 Orientação para o aluno por meio de sinalização; 

 Respostas ditadas para um assistente [escriba]; 

 Realização do teste em um local tranquilo;  

 Realização do teste em vários dias. 

  

SMITH, D. D. Introdução à educação especial: ensinar em tempos de inclusão. Porto Alegre: Artmed, 2008, p. 
65. 

 
 

Opções para facilitar o acesso dos alunos à aprendizagem 
 

 Usar “dicas” variadas 

 Aplicar testes orais / verbais e escritos; 

 Usar a demonstração prática; 

 Usar testes gravados; 

 Usar gravuras; 

 Ler os testes para os alunos; 

 Antecipar a leitura das questões do teste; 

 Usar aplicações no ambiente real; 

 Providenciar para que o teste seja aplicado 
por uma pessoa especializada; 

 Usar respostas curtas; 

 Usar múltipla escolha; 

 Modificar formato; 

 Encurtar a extensão; 

 Estender a duração;Usar várias instruções 

 Dar as instruções em passos separados 
(escritas/sinalizadas/verbais); 

 Usar apoio escrito para as instruções orais; 

 Baixar o nível de dificuldade; 

 Reduzir as instruções; 

 Reduzir as tarefas com lápis e papel; 

 Ler as instruções para os alunos; 

 Usar instruções por sinais; 

 Dar sugestões ou “dicas” extras; 

 Permitir que o aluno grave ou datilografe [digite] 
as instruções; 

 Adaptar as folhas de teste; 

STAINBACK, S & STAINBACK, W. Inclusão: um guia para educadores. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 
1999, p. 159-160.   
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Ações da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro por meio 
do Instituto Municipal Helena Antipoff (IHA) são implementadas para 
o aluno da Educação Especial 
 

1) As Provas bimestrais da SME Rio e a Prova Rio são transcritas para o braille pelo 

Centro de Transcrição à Braille (CTB) – no Instituto Municipal Helena Antipoff (IHA). Os 

professores de AEE - Sala de recursos e de Itinerância - fornecem os dados dos alunos (nome e 

ano de escolaridade) e das escolas (nome e coordenadoria) que necessitam do fornecimento da 

prova transcrita. Alunos cegos podem ter acesso ao conteúdo das provas e dos testes das 

seguintes maneiras: 1ª) prova transcrita para o Braille; 2ª) prova lida por professor que 

funcione como ledor e o aluno escreva as respostas por meio de uma reglete e punção19 ou de 

uma máquina de escrever braille (exemplo, máquina PERKINS); 3ª) arquivos digitalizados das 

provas (revisados e adaptados por conterem imagens que precisam ser descritas) fornecidos 

pela Sala de Recursos ou CTB para realizar a prova por meio de notebook, na sala de aula e 

junto aos colegas de turma, ou em computador que possua o sistema operacional Dosvox20; 

no caso de uso do Laboratório de Informática da escola que possua o sistema Dosvox, o AEE 

deverá organizar o horário para utilização do espaço de aplicação da prova com a Direção da 

escola e manter a Equipe de Acompanhamento do IHA informada sobre a estratégia. 

 

2) As provas bimestrais da SME Rio e a Prova Rio são ampliadas pelos professores de 

Sala de Recursos ou de Itinerância. Recorre-se a distribuição sigilosa dos arquivos por meio do 

CTB para que os profissionais de AEE e/ou direção das escolas que possuam alunos com 

baixa visão ampliem o tamanho da fonte das provas e realizem a impressão do material. 

Alunos com baixa visão nem sempre precisam das provas ampliadas por utilizarem lupas 

manuais ou lupas de mesa. Estes alunos também podem utilizar o sistema operacional Dosvox 

quando há perda visual considerável atrelada a ampliações cada vez maiores da fonte/letra. 

 

3) As provas a serem realizadas pelos alunos surdos precisam de duas formas de 

análise para aplicação da prova: 1ª) Caso o aluno surdo utilize Libras21, o professor de Sala 

de Recursos e de Itinerância com fluência em Libras e/ ou o Intérprete de Libras poderá 

acompanhá-los durante a prova. Caso esses grupos de alunos estejam em turmas/ anos de 

escolaridade diferenciados ou escolas diferentes, o professor de AEE responsável por esses 

 
 
19  Reglete é uma régua de madeira, metal ou plástico com um conjunto de celas Braille dispostas em linhas horizontais 
sobre uma base plana. O punção é um instrumento em madeira ou plástico no formato de pêra ou anatômico, com 
ponta metálica, utilizado para a perfuração dos pontos na cela Braille (SÁ, CAMPOS & SILVA, 2007, p. 24). Observe 
fotos dos recursos disponíveis na publicação sobre deficiência visual em: 
<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee_dv.pdf> 

20 Dosvox é um software. O programa é um sistema operacional, com base no MS-DOS que trabalha com sintetização 
de voz para leitura de e-mails, páginas de internet, escrita de textos, comunicação, jogos e outros tipos de aplicações. É 
disponibilizado gratuitamente por seus criadores em:  <http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox/> 

21  Libras é a sigla de Língua Brasileira de Sinais. Para ler e saber mais sobre o Atendimento Educacional Especializado 
para pessoa com surdez, consulte os recursos e o momento didático-pedagógico para o ensino de Libras e de Língua 
portuguesa disponíveis na publicação para download: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee_da.pdf > 
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alunos poderá organizar horários e locais para aplicação da prova nas escolas (de 

preferência nas escolas de cada grupo de surdos e no momento da realização da prova na 

turma). No entanto, para não ocorrer prejuízo do não acompanhamento dos surdos deve-se 

agrupá-los mesmo fora da turma para que seja orientado pelo professor fluente em Libras. 2ª) 

Caso o aluno surdo ou aluno com deficiência auditiva que possua resíduo de audição não utilize 

Libras, os recursos de apoio visual (as imagens, os desenhos, a “teatralização”, “os gestos e 

as mímicas” que mostrem a situação lida e/ou a idéia essencial do conteúdo abordado na 

questão da prova) e o uso do dicionário para compreensão do vocabulário encontrado 

precisam ser fornecidos em parceria entre o AEE e a escola. 

 

4) Os arquivos das provas ao serem disponibilizados aos 

professores de Salas de Recursos e de Itinerância por meio das Equipes do IHA – SME Rio 

fornecem meios para as seguintes posturas: 1ª)  Para que os professores de AEE sinalizem 

e/ou construam os materiais complementares, em conjunto com as escolas (Não somente 

ficando a cargo do AEE, pois a construção destes materiais precisam ser de uso tanto da Sala de 

Recursos quanto da Sala de Aula e a quantidade de recursos e de materiais precisa ser um 

somatório de ações conjuntas), 2ª) Para que orientem os professores  de classes comuns na 

utilização destes recursos também durante a realização de provas. Algumas das situações 

vivenciadas nas Salas de Recursos por alunos das mais variadas deficiências, transtornos globais 

do desenvolvimento22 e que precisarão estar disponibilizadas nas provas (e em todas as 

atividades de Sala de Aula) podem ser as seguintes: 

Essencialização e complementação das leituras: 1ª) usar caneta marca-texto 

(luminosa) para ressaltar partes essenciais no texto ou nas questões; 2ª) fornecer 

ampliação do texto por meio de figuras ou desenhos que auxiliem na 

compreensão do mesmo. 

Materiais para consulta e uso prático tais como materiais concretos para contagem, 

material dourado, quadro valor lugar, calculadora. 

Materiais para consulta e apoio a esquemas de raciocínio tais como roteiro de 

estudo e pequenos textos produzidos pelo aluno, imagens e maquetes 

construídas para apreensão de um conceito.  

 

Por exemplo,  
 

1)  consultar um esquema do corpo 
humano, ilustrado e legendado, construído 
pelo aluno em parceria com a sala de 
recursos,  

 

2) consultar um esquema de estudo com recortes 
de fotos e matérias de revista e jornais sobre 
aquecimento global confeccionado pelo próprio 
aluno para compreensão do tema e das 
particularidades de vocabulário. 

 
 

 
 
22 Resolução nº 4 de 2 de outubro de 2009 em  Art. 4º delimita o público-alvo do AEE: I - Alunos com deficiência: 
aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial. II - Alunos com 
transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento 
neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa 
definição alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância 
(psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação. III - Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles 
que apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou 
combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade.  
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Ao aluno com deficiência intelectual23 (sem generalizarmos, por entendermos que a cada 

caso necessita de um parecer diferenciado) ou com autismo (que pode ter mais 

facilidade em pensar e construir conceitos por meio de imagens e esquemas próprios) 

pode-se oferecer material de apoio; talvez, apresentem dificuldade nas questões de 

prova sem apoios. O material de apoio ao estudo de tema é válido durante a 

prova e sob supervisão do professor de AEE ou de classe comum. 

Recursos de baixa e de alta tecnologia para ampliar ou substituir a possibilidade 

da escrita por uma dificuldade ou ausência da mesma na resolução das questões das 

provas podem ocorrer com alunos com deficiência física24 e outra deficiências ou 

transtornos, portanto, algumas soluções a seguir são úteis: 1ª) uso de computador; 

2ª) uso de escriba (pessoa que fará as anotações escritas para o aluno); 3ª) uso de 

opções de múltipla-escolha; 4ª) uso de letras móveis, palavras e frases, 

numerais, símbolos ou sinais previamente recortados para colagem em lacunas. A 

Oficina de Ajudas Técnicas/Laboratório de Tecnologia Assistiva no IHA realiza 

avaliação conjunta com os professores de AEE e/ou classes comuns para delimitar os 

recursos para adaptação (mobiliário, comunicação/escrita) de alunos com deficiência 

física. 

 

Para finalizar ressaltamos que na Resolução da SME Rio de Janeiro sobre avaliação, 

regularmente publicada (anual), é delimitado que o processo de avaliação dos alunos com 

deficiência será efetuado pelo professor regente, em conjunto com os professores que 

atuam em função das necessidades específicas desses alunos. Pontua-se que o aluno com 

deficiência será avaliado, considerando-se as adaptações curriculares propostas, o que requer o 

estabelecimento de estratégias de avaliação diferenciadas. 

 
 
23 Para ler mais sobre o Atendimento Educacional Especializado e a deficiência intelectual consulte a publicação para 
download em <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee_dm.pdf> 

24 Para saber mais sobre o Atendimento Educacional Especializado e recursos para deficiência física consulte a 
publicação para download em  <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee_df.pdf> 
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Perguntas frequentes no processo de matrícula em 
classe comum 

 

Cristiane Correia Taveira, IHA/SME-Rio 

Elisa de Fatima Cardoso Barbosa de Magalhães, IHA/SME-Rio 

 

Quantos alunos e quais deficiências podem ser colocadas em cada sala de aula? 

 

O público-alvo da Educação Especial é matriculado nas turmas da rede municipal 

segundo a Portaria que estabelece critérios para organização de turmas da Educação Infantil, do 

Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos. Este documento é publicado pela SME 

Rio de Janeiro, ao final de cada ano letivo, para regularizar a formação das turmas do ano letivo 

seguinte.   

As turmas que recebem alunos com deficiência geralmente sofrem uma pequena redução 

no número de alunos. A faixa etária das turmas também é prevista na Portaria. No caso dos 

alunos público-alvo da Educação Especial, há uma tolerância próxima a três anos a mais da faixa 

etária da turma. 

As turmas costumam receber até dois alunos com deficiência em cada turma da 

Educação Infantil, até três alunos com deficiência em turmas de 1º ao 5º ano, ou até quatro 

alunos com deficiência em turmas de 7º ao 9º ano de escolaridade. 

Não é delimitado que seja agrupado o aluno com mesma deficiência. A orientação é de 

estudo dos casos de inclusão da escola com a sugestão de turma pelos profissisonais envolvidos 

no acompanhamento aos alunos (professores da escola e de AEE) e da organização de turmas 

conforme os suportes materiais e humanos disponíveis. 

Alunos surdos podem e devem ser agrupados em maior número, em uma mesma turma, 

devido à necessidade de circulação da língua de sinais e da presença de intérpretes e de 

instrutores.  

Alunos cegos podem ser agrupados em grupos maiores, recorrendo-se a tecnologias 

como a utilização do computador com sistema operacional Dosvox e/ou o uso de materiais 

pedagógicos adequados (mapas táteis, livros em Braille). 

O aluno com deficiência intelectual poderá estar agrupado com um aluno com Síndrome 

de Asperger, por exemplo, por serem colegas de turma e por usufruirem de um mesmo apoio de 

estagiário e não por causa da caracterização na deficiência e/ou transtorno. 

Um aluno com paralisia cerebral ou um aluno com autismo clássico que faça uso de 

pranchas de comunicação alternativa pelo não uso funcional da fala, poderão necessitar de um 

estagiário para facilitar a comunicação com os pares da sala de aula. Deste modo, de acordo com 

o estudo do caso, também poderá ser destinado um aluno somente para cada turma.  

Cada estudo de caso e avaliação da melhor enturmação e/ou forma de acompanhamento 

precisa ser revista, periodicamente, pelo Atedimento Educacional Especializado (AEE). O aluno 

pode atingir modos de agir cada vez mais independentes e a ampliação dos círculos de amizade a 

ponto de interagir melhor com a turma e prescindir do apoio anteriormente planejado assim 

como pode ocorrer o oposto, ou seja, o acréscimo do número de apoios. 

Caso haja necessidade de matrícula de um número maior de alunos com deficiência, há a 

avaliação da Equipe de Acompanhamento do Instituto Municipal Helena Antipoff/SME, da 
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Assessoria de Ação Integradora e da Gerência de Educação da Coordenadoria Regional de 

Educação (CRE). 

 

Qual a importância do laudo? 

 

Necessário entender de antemão que o fazer da sala de aula é pedagógico, não é clínico. 

 É preciso consultar os profissionais especializados na área da saúde para compreensão 

do laudo médico, quando necessário.  O laudo médico possui dados que lidos isoladamente e 

sem apoio técnico para a sua compreensão não nos auxiliarão na definição de procedimentos 

metodológicos de ensino. 

Na maior parte das vezes, um encontro anual ou semestral ou bimestral, agendado entre 

o AEE e/ou o Coordenador Pedagógico e o profissional da saúde que acompanha a criança ou 

jovem, para discussão do caso, traz mais possibilidade de compreensão de como melhor atuar 

com o aluno do que o acesso a um laudo.  

Cada parte, educação e saúde, relata a experiência e as vivências no espaço o qual 

atendem, espaços que precisam ser bem diferentes. 

O laudo aparece em cena quando ao fazer a matrícula do aluno on-line, a família sinaliza 

que a criança ou jovem se constitui Prioridade Legal. Ao indicar a prioridade, o aluno passa a 

estar na frente das outras matrículas realizadas. O laudo confirma a indicação registrada on-line.  

Mesmo com a falta do laudo, a CRE faz o reconhecimento visual, se o aluno é cadeirante, 

por exemplo. Nos casos em que há dúvida, o aluno é matriculado na rede resguardado o direito a 

matrícula, mas o caso fica em estudo até o 1º bimestre para que venha a ser confirmado ou não o 

enquadre na Educação Especial. 

Necessário compreender a responsabilidade dos agentes envolvidos nesta confirmação 

de deficiência ou de transtornos, sejam eles profissionais da saúde e/ou da educação.  O 

enquadre equivocado pode gerar consequências ao longo da vida do aluno. 
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TEXTO 6: ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO (AEE) 

ORIENTAÇÕES SOBRE AS ATRIBUIÇÕES E A FORMAÇÃO EM SERVIÇO 
DE PROFESSORES DAS SALAS DE RECURSOS E DE ITINERÂNCIA: 

A ARTICULAÇÃO COM PROFESSOR DAS CLASSES COMUNS25 
 

As atribuições dos profissionais de Atendimento Educacional Especializado encontram-

se expressas no artigo 13 da Resolução CNE/CEB Nº 4, de 2 de outubro de 200926 - do Conselho 

Nacional de educação  (CNE) e da Câmara de Educação Básica  (CEB)  - que Institui Diretrizes 

Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade 

Educação Especial. 
 

Atribuições dos Professores de Atendimento Educacional 

Especializado 
 

1. Atuar, como docente, nas atividades de complementação ou suplementação curricular específica 

que constituem o Atendimento Educacional Especializado (AEE); 

2. Atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum para a definição de estratégias 

pedagógicas que favoreçam o acesso do aluno ao currículo e a sua interação no grupo; 

3. Promover as condições para a inclusão dos alunos em todas as atividades da escola; 

4.  Orientar as famílias para o seu envolvimento e a sua participação no processo educacional; 

5. Informar a comunidade escolar acerca da legislação e normas educacionais vigentes que asseguram 

a inclusão educacional; 

6. Participar do processo de identificação e tomada  de decisões acerca do atendimento às 

necessidades educacionais especiais dos alunos 

7. Preparar material específico para uso dos alunos na sala de recursos; 

8. Orientar a elaboração de materiais didático-pedagógicos que possam ser utilizados pelos alunos 

nas classes comuns; 

9. Indicar e orientar o uso de equipamentos e materiais específicos e de outros recursos existentes na 

família e na comunidade; 

10. Articular, com gestores e professores, para que o projeto pedagógico da instituição de ensino de 

ensino se organize coletivamente numa perspectiva de educação inclusiva; 

11. Participar das reuniões pedagógicas, dos conselhos de classe, da elaboração do projeto pedagógico, 

[...] 

ALVES, D. O. et al. Salas de recursos multifuncionais: espaços para atendimento educacional especializado. 

Brasília: Ministério da Educação Especial, 2006. p. 17 – 18 

 

 
 
25

 Texto de orientação redigido por Cristiane Correia Taveira a partir de discussão e estudo conjunto com os dez 
Coordenadores de Equipes de Acompanhamento do IHA./SME Rio de Janeiro. 

26 Resolução CNE/CEB Nº 4, de 2 de outubro de 2009 disponível para download em 
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf 



 

104 

Os professores de Sala de Recursos e de Itinerância são designados de profissionais de 

AEE no Município do Rio de Janeiro. Durante o ano letivo de 2010-2011, realizam permanente 

Formação e Atualização com os Serviços e as Oficinas disponíveis no Instituto Municipal Helena 

Antipoff (IHA) e/ou com as Equipes de Acompanhamento do IHA.  

O professor de Sala de Recursos possui um dia semanal para visita às escolas e/ou 

produção de materiais pedagógicos a serem utilizados com os alunos da Educação Especial. Este 

dia semanal recebe o nome de quinto dia de visitas e possui relatório apropriado de visita a ser 

preenchido pelo AEE. 

Os profissionais de AEE devem manter um Cronograma de Programação de Atividades 

(de atendimentos na Sala de Recursos) e de visitas (de Sala de Recursos e de Itinerância) afixado 

em local visível da secretaria escolar que o professor está vinculado. No caso da Sala de 

Recursos, o Cronograma fica divulgado na escola de funcionamento da própria Sala de Recursos 

e, no caso da itinerância, na escola onde está a matrícula do professor itinerante com o Registro 

de Freqüência do Professor.  É de responsabilidade da direção da escola de lotação dos 

profissionais de AEE proceder o arquivamento da documentação regularmente preenchida por 

estes professores, mantendo-a disponível na secretaria da escola. 

Na ocorrência de Formação e de Atualização realizado pelo Instituto Municipal Helena 

Antipoff, o professor de AEE necessita entregar na escola em que está vinculado a declaração de 

participação na capacitação, quando esta formação ocorrer no próprio IHA, e/ou entregar cópia 

da Folha de Rubricas de Visitas assinada pelo dinamizador do curso, assim como, quando a 

capacitação for realizada fora do IHA em espaços sediados nas escolas da Rede Municipal 

(ambas as documentações possibilitam a comprovação da presença). 

Tendo em vista a troca de informações entre o professor de AEE e o professor de Classe 

Comum, fica estabelecido o preenchimento bimestral do Relatório de Acompanhamento e do 

Planejamento individualizado para o aluno, sob a responsabilidade do AEE (Sala de Recursos e 

Itinerância), com encaminhamento de cópia para Equipe de Acompanhamento do IHA a cada 

Reunião. 

O Relatório de Acompanhamento do Atendimento Educacional Especializado (AEE), 

cumpre dois objetivos ao longo do ano de 2010-2011:  

1) Bimestralmente, estimular a troca de informações entre o professor de AEE e o 

professor de Classe Comuns para que essas informações embasem a construção do 

planejamento de ambos; 

 2) Bimestralmente, considerar os registros presentes nesses relatórios de avaliação das 

ações do AEE, em caráter de estudo e de pesquisa das Equipes de Acompanhamento do IHA, para 

que essas informações embasem a reformulação de ações da Educação Especial.  O relatório 

precisará ser finalizado e entregue à Equipe do IHA logo após o Conselho de Classe bimestral. 

O Relatório de Acompanhamento do AEE pode ser preenchido de duas maneiras, a saber:  

1) O Relatório pode conter as anotações realizadas pelo próprio professor de Classe 

Comum escritas de próprio punho (parte 2 e parte 3);  

2) O Relatório pode conter as considerações do professor de Classe Comum (respondidas 

as partes 2 e 3, ao AEE, de forma oral)  transcritas para relatório pelo professor de AEE. As 

respostas às perguntas (parte 2 e parte 3) por professores das disciplinas de 6º ao 9º anos e da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA II) precisam ser redigidas (folha nº 1 do Relatório) a partir de 

consenso repassado pelo Coordenador Pedagógico e/ou relato de professor representante (um 

ou dois representativos). 

As análises dos Relatórios de Acompanhamento do Atendimento Educacional 

Especializado e do Planejamento do AEE para o aluno da Educação Especial contam com a 
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possibilidade de verificação das condições descritas no relatório. Caso o IHA julgue necessário, 

realiza-se por meio de Visita de Acompanhamento das Equipes, dos Serviços do IHA e/ou dos 

Agentes de Educação Especial (por CRE), a observação em campo das condições descritas de 

modo a contribuir para discussão e encaminhamento de ações da Educação Especial.  

O Relatório de Acompanhamento do Atendimento Educacional Especializado e o 

Planejamento do AEE para o aluno da Educação Especial para fins de estudo e de pesquisa será 

utilizado exclusivamente para análise do Instituto Municipal Helena Antipoff. Caso o documento 

seja solicitado para outra finalidade de avaliação ou de estudo, a decisão pela divulgação e 

utilização do material por outros interessados cabe à Direção do Instituto Municipal Helena 

Antipoff sendo devidamente formalizada e arquivada a solicitação de uso por outras instâncias 

que firmem parecer ético com comissão instituída para este fim. 

 

Documentos de AEE 
 

Explicaremos, em ordem, os sete documentos de AEE organizados pelo Instituto 

Municipal Helena Antipoff (IHA). Os mesmos serão revisados pelos Coordenadores das Equipes 

de Acompanhamento do IHA no intuito de avaliar a manutenção ou o possível ajuste e/ou 

reorganização dos mesmos. Será necessária a utilização, pelos professores de AEE das dez 

Coordenadorias Regionais de Educação, da documentação apresentada a seguir. 

Procederemos a apresentação de cada documento de AEE: 

Documento 1: Para o  Planejamento do atendimento educacional especializado para o 

aluno da educação especial em classe comum, bimestralmente, o professor preencherá 

informações sobre o aluno e a escola (a partir de roteiro) e informações sobre o planejamento de 

ações do AEE (resumo). O documento será preenchido para cada aluno e arquivado na secretaria 

de lotação do professor de AEE. 

Documento 2: Para o  Acompanhamento do atendimento educacional especializado, 

bimestralmente, o professor preencherá o referido documento em parceria com o professor de 

classe comum. O documento nº 2 foi apresentado aos professores de AEE em abril de 2010. 

Houve modificação no documento, na parte 1, no item Caracterização do Aluno na Educação 

Especial. O documento é uma exploração sucinta (resumida) da troca de informações e das ações 

estabelecidas entre o professor de classe comum e o AEE. O documento será preenchido para 

cada aluno e servirá de base para acréscimos ao planejamento do AEE; o documento nº 2 

colabora na discussão e estudo de caso de alunos/escolas com a Equipe de Acompanhamento do 

IHA. 

Documento 3: O Relatório de visita do Atendimento Educacional Especializado para o 

aluno da educação especial em classe comum  é preenchido a cada visita do profissional de AEE e 

corresponde aos objetivos de observação do aluno em sala de aula (classe comum) e de 

orientação ao professor, coordenador pedagógico e direção da escola regular. A folha nº 1 do 

relatório precisa ser preenchida para cada aluno (individualmente) e a folha nº 2 poderá 

englobar as observações e orientações sobre mais de um aluno da mesma escola. A cópia do 

documento é arquivada na escola do aluno e o original arquivado em pasta/arquivo do AEE na 

secretaria da escola de lotação do profissional de AEE. 

Documento 4: A  Relação Nominal Unificada  (RNU) do Atendimento Educacional 

Especializado é preenchida mensalmente e enviado a Coordenadoria Regional de Educação. A 

cópia precisará ser entregue aos Coordenadores de Equipes em reuniões periódicas. A RNU 
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original é arquivada em pasta/arquivo do AEE na secretaria da escola de lotação do profissional 

de AEE. 

Documento 5: A  Entrevista com o responsável  é preenchida para cada aluno novo e 

atualizada anualmente. O original é arquivado em pasta/arquivo do AEE na secretaria da escola 

de lotação do profissional de AEE. 

Documento 6: O quadro de Atividades do Atendimento Educacional Especializado se 

destina à comprovação por meio de rubricas da direção ou da coordenação de escolas (e de 

outras instituições) das seguintes atividades do AEE: (1) Visita a Unidades Escolares; (2) 

Participação em Centros de Estudos, (3) Participação em Conselhos de Classe, (4) Reunião com 

Equipe de Acompanhamento do IHA, (5) Formação Continuada, (6) Encontros com Profissionais 

de Outras Áreas. O documento é entregue à direção da escola de lotação que faz a conferência 

mensal das atividades do AEE. O profissional de AEE arquiva cópia do documento em 

pasta/arquivo do AEE na secretaria da escola de lotação.2 

Documento 7: O quadro de Programação do atendimento educacional especializado 

pode ser confeccionado de formas variadas; é o documento que admite flexibilidade na forma de 

apresentação. Os dados do cronograma de Programação de Atendimentos da Sala de Recursos e 

de visitas de Sala de Recursos e de Itinerância é afixado em local visível da secretaria escolar que 

o professor está vinculado. É de responsabilidade da direção da escola de lotação dos 

profissionais de Sala de Recursos e de Itinerância (AEE) proceder ao arquivamento da 

documentação regularmente preenchida por estes professores, mantendo-a disponível na 

secretaria da escola. 

Os documentos são instrumentos de planejamento e de acompanhamento utilizados pelo 

AEE. Os documentos visam auxiliar os professores de AEE a corresponderem ao estabelecido nas 

atribuições dos profissionais de Atendimento Educacional Especializado, que encontram-se 

expressas no artigo 13 da Resolução CNE/CEB Nº 4, de 2 de outubro de 2009. 

Os Coordenadores das Equipes de Acompanhamento do IHA procederão à orientação 

sobre o preenchimento da documentação em reuniões periódicas que são realizadas com os 

profissionais de AEE. 
 

Para conhecer mais sobre o Programa de Implantação de Salas de Recursos, o professor pode acessar para 
downloada a publicação que informa aos sistemas de ensino sobre as ações para apoiar a organização do 
Atendimento Educacional Especializado (AEE) aos alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, matriculados no ensino regular. A publicação do 
Ministério da Educação (MEC) encontra-se em <http://ihainforma.files.wordpress.com/2010/10/manual-
de-orientac3a7c3a3o-programa-de-implantac3a7c3a3o-de-sala-de-recursos-multifuncionais.pdf> 

http://ihainforma.files.wordpress.com/2010/10/manual-de-orientac3a7c3a3o-programa-de-implantac3a7c3a3o-de-sala-de-recursos-multifuncionais.pdf
http://ihainforma.files.wordpress.com/2010/10/manual-de-orientac3a7c3a3o-programa-de-implantac3a7c3a3o-de-sala-de-recursos-multifuncionais.pdf


 

 

PLANEJAMENTO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO  

PARA O ALUNO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM CLASSE COMUM 
 

Identificação do aluno 
Bimestre: ___________  Ano: ____________ 

Nome completo do aluno:  

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Data de nascimento: _____/_____/_______ 

Caracterizaçãodo aluno na Educação Especial27:  

 

(      ) Deficiência Intelectual 

__________________________________________________________ 

(      ) Deficiência Visual  

__________________________________________________________ 

(      ) Deficiência Física  

__________________________________________________________ 

(      ) Deficiência Auditiva / Surdez 

__________________________________________________________ 

 

(      ) Surdocegueira 

__________________________________________________________ 

(      ) Deficiência Múltipla  

__________________________________________________________ 

(      ) Transtornos Globais do Desenvolvimento  

__________________________________________________________ 

(      ) Altas Habilidades / Superdotação 

__________________________________________________________ 

 

 

Na Caracterização do Aluno na Educação Especial fica estabelecido especificar a deficiência ou transtornos (siglas em 
negrito: DI, DV, DF, DA, DMU, TGD, AH) e acrescentar complemento no preenchimento (especificações explicitadas): 

1) Deficiência Intelectual (DI) – acrescentar complemento, nos casos de detalhamento de síndrome, por 
exemplo,  especificar que é síndrome de Down;  

2) Deficiência Visual (DV) – acrescentar complemento:  Cego ou baixa visão; 
3) Deficiência Física (DF) – acrescentar complemento: Paralisia Cerebral (PC), Mielomenigocele (mielo), 

amputação ou ausência de membro, malformações (especificar o membro  afetado e /ou  a ocorrência de 
síndromes) , paraplegia, tetraplegia, especificar se cadeirante;  

4) Deficiência Auditiva (DA) Surdez – acrescentar complemento, nos casos de detalhamento, por exemplo, se 
possui implante coclear; utiliza e/ou necessita do uso de Libras; 

5) Surdocegueira  
6) Deficiência Múltipla (DMU) – acrescentar complemento delimitando as deficiências primárias associadas, por 

exemplo, Deficiência Física (DF) associada a Deficiência Visual (DV). 
7) Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) – acrescentar  complemento: Autismo, síndrome de 

Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos invasivos sem outra 
especificação; 

8) Altas Habilidades/Superdotação (AH) 

 

Ano de escolaridade: _______________ Turma: ______________ Turno: _________________ 
Nome da escola de classe comum: ______________________________________________________________________________ 
Nomes de Professores de classe comum envolvidos no acompanhamento/ disciplinas (áreas): 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
Frequência do aluno a escola de classe comum: ________________ nº de faltas: ___________ 
Justificativa para faltas a escola:____________________________________________________________________________________ 

 
 
27Resolução nº 4 de 2 de outubro de 2009 em  Art. 4º delimita o público-alvo do AEE: I - Alunos com deficiência: 
aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial. II - Alunos com 
transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento 
neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa 
definição alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância 
(psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação. III - Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles 
que apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou 
combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade.  

 



 

 

Organização do AEE (Sala de Recursos e Itinerância) 
 
Nome do Professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE): ____________________________________  
(     ) Sala de Recursos   ou  (     ) Itinerância 
Número de vezes por semana do aluno na sala de recursos: _________________________________________________ 
Horário do aluno na sala de recursos: __________________________________________________________________________ 
Frequência do aluno a sala de recursos no bimestre: _____________________nº de faltas: ______________________ 

Justificativa para faltas a sala de recursos:______________________________________________________________________ 

Número de vezes por mês de acompanhamento da itinerância:______________________________________________ 

Tempo do atendimento (número de horas):____________________  (     ) apoio individual   ou   (     ) no grupo 

Informações sobre o aluno e a escola – Roteiro Bimestral 
Roteiro sugerido 

 O aluno expressa suas necessidades, desejos e interesses? De que maneira? Quais são os interesses, 
desejos e necessidades do aluno? Escreva novas alterações sobre esses aspectos quando ocorrerem. 

 Para o aluno, quais as atividades escolares são mais difíceis? Por quê?  A cada bimestre descreva 
alterações nesse aspecto. 

 Quais as atividades escolares que ele mais gosta de fazer?  Quais as habilidades do aluno? A cada 
bimestre descreva modificações e/ou inovações nas propostas que ressaltam e/ou aproveitam as 
habilidades do aluno. 

 Quais as parcerias realizadas pelo aluno com colegas, professores e outros agentes da escola?  
Descreva ampliações de parcerias sempre que ocorram. 

 Que tipo de atendimento educacional e/ou clínico o aluno possui? Quais as parcerias e informações 
que foram necessárias para o AEE? Relate informações importantes, sempre que houver. 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

Informações sobre o planejamento – Resumo Bimestral 
Roteiro sugerido 

 Quais os apoios (material pedagógico especializado, equipamentos, outros atendimentos) que o 
aluno faz uso? Sinalizar materiais a serem produzidos para o aluno. Indicar materiais e equipamentos a 
serem adquiridos e/ou providenciados. 

 Quais os aspectos curriculares que precisam de prioridade e/ou necessitam de adequações para 
atenderem as necessidades do aluno? Apontar aspectos a serem discutidos com a escola para possibilitar 
acessibilidade ao currículo. Delimite atividades a serem desenvolvidas na sala de recursos e/ou na classe 
comum. 

 Quais os principais objetivos do AEE para o aluno? Quais os profissionais da escola receberão 
orientações do AEE?   
 
__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Data:  ___/____/_______  

Assinatura do Professor de AEE: 

_________________________________________________________________________________________ 

Assinatura da Direção da escola de lotação: 

____________________________________________________________________________ 



 

 

 

ACOMPANHAMENTO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO 

 

Nome da Escola Municipal de (   ) Sala de Recursos (   ) Itinerância : ________________________________ 

Nome do professor da (   ) Sala de Recursos  (   ) Itinerância: _________________________________________ 

Nome completo do aluno:__________________________________________Ano de Escolaridade: ____________ 

Parte 1 | Caracterização do Aluno na Educação Especial28:  

(      ) Deficiência Intelectual 

(      ) Deficiência Auditiva 

(      ) Deficiência Visual 

(      ) Surdocegueira 

(      ) Deficiência Física 

(      ) Deficiência Múltipla 

(      ) Transtornos Globais do Desenvolvimento  

(      ) Altas Habilidades / Superdotação 

 

Parte 2 | Perguntas ao Professor de Classe Comum: 

O professor de Classe Comum está satisfeito com os materiais pedagógicos indicados pelo 

professor de Sala de Recursos / de Itinerância e com as orientações oferecidas por este 

acompanhamento?  

(    ) Sim, integralmente satisfeito (    ) Parcialmente satisfeito (    ) Insatisfeito 

Motivo: ___________________________________________________________________________________________________ 

 

O professor desejaria ter outros materiais pedagógicos para uso com o aluno e orientações sobre 

o trabalho em sala de aula? Quais?  

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Parte 3 | Perguntas ao Professor de Classe Comum: 

O aluno interage em todos os espaços da escola? Se não interage, por quê?  

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Das atividades propostas para a turma, quais ele realiza com facilidade? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Das atividades propostas para a turma, quais ele realiza com apoio do professor ou de colega de 

turma comum?  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
28 Resolução nº 4 de 2 de outubro de 2009 em  Art. 4º delimita o público-alvo do AEE: I - Alunos com deficiência: 
aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial. II - Alunos com 
transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento 
neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa 
definição alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância 
(psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação. III - Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles 
que apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou 
combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade.  



 

 

Das atividades propostas para a turma, quais ele não realiza? Por quê?  

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Das atividades propostas para o aluno ou para a turma, houve inovação (inovações) que tenha 

(tenham) partido da iniciativa do professor de turma comum sem o suporte do AEE? Quais? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Parte 4 | Relatório do Professor de Sala de Recursos ou de Itinerância: 

Descreva o que foi realizado na Sala de Recursos ou em Itinerância para promover as adaptações 

pedagógicas para o aluno: 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sinalize de que forma o Professor de Classe Comum produz e/ou gerencia as adaptações 

pedagógicas em sala de aula: 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Informe como foi a aplicação de provas a partir das orientações sobre adaptações realizadas 

pelo IHA. Relate como foi realizado o processo de avaliação do desempenho escolar do aluno 

durante o bimestre e que conceito foi atribuído ao aluno: 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Assinatura do Professor de AEE: _______________________________________________  

Data: _____/_____/_______ 

 

Assinatura do Professor de Classe Comum: ____________________________________  

Data: _____/_____/_______ 

 



 

 

RELATÓRIO DE VISITA DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO PARA O ALUNO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

EM CLASSE COMUM 

 
Data da Visita: _____/______/______    Horário da Visita: das _________ às __________ 

 

Identificação do aluno/ da escola 

Nome completo do aluno:  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Caracterização do aluno na Educação Especial:  

(      ) Deficiência Intelectual 

(      ) Deficiência Auditiva 

(      ) Deficiência Visual  

(      ) Surdocegueira 

(      ) Deficiência Física 

(      ) Deficiência Múltipla 

(      ) Transtornos Globais do Desenvolvimento  

(      ) Altas Habilidades / Superdotação 

 

Complemento sobre a caracterização: 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ano de escolaridade: _______________ Turma: ______________ Turno: ________________ 

Nome da escola de classe comum: __________________________________________________________________________________ 

Nome do Professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE): _________________________________________ 

(      ) Sala de Recursos   ou  (     ) Itinerância 

Objetivo (s) da visita: 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nomes de Professores de classe comum envolvidos no acompanhamento/ disciplinas (áreas): 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Nome do Coordenador 

Pedagógico:________________________________________________________________________________________ 

 

Dados coletados pelo professor de AEE sobre o desenvolvimento da aprendizagem do aluno na classe 

comum:  



 

 

Relatar as atividades observadas, a inserção do aluno nas atividades individualmente e com a colaboração 

de outros alunos. Relatar o apoio do professor de classe comum durante as atividades. 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Orientações dadas ao professor e solicitações da escola: 

Registre as orientações do AEE ao professor, ao coordenador pedagógico e à direção escolar. Registre os 

materiais disponibilizados e/ou as adequações pedagógicas discutidas para o aluno. Informa as 

necessidades para a próxima visita. 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Assinatura do Professor de AEE: 

___________________________________________________________________________________________ 

Assinatura do Professor de Classe 

Comum:________________________________________________________________________________ 

Assinatura do Coordenador Pedagógico: 

__________________________________________________________________________________________ 

Assinatura do Diretor: 

_______________________________________________________________________________________________________



 

 

Escola Municipal (______.______.______) ________________________________________________________________________  CRE: _________________________ 

Professor: _____________________________________________________________ Matricula: _______________________E-mail: _____________________________________ 

Dias letivos: ______  Atendimentos realizados: ______ Licenças: ______  Período do Afastamento: ____/ ____a ____/____   

Modalidade: (    ) Sala de Recursos (    ) Itinerância 

 

RELAÇÃO NOMINAL UNIFICADA (RNU) DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO29 

Nº Nome completo do aluno Nascimento 

Id
a

d
e

 

Caracterização 
do aluno na 

Educação 

Especial* 

Escola de 
matrícula em 

Classe Comum 

Ano de 
Escolar
idade 

 
Atendimento AEE 

 
 

Dias da semana e 
horários 

(Sala de Recursos 
ou Itinerante) 

 
 

Indiv 
ou 

Grup 

 

Frequência 
do aluno no 

contra-
turno 

(Presenças 
na Sala de 
Recursos) 

 
 

Frequência 
do aluno na 

escola 
regular 

(Presenças 
na Classe 
Comum) 

Conceito 
Bimestre 

01       
  

   

02       
  

   

03       
  

   

04       
  

   

 
 
29 Resolução nº 4 de 2 de outubro de 2009 em  Art. 4º delimita o público-alvo do AEE: I - Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, 
mental ou sensorial. II - Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas 
relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da 
infância (psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação. III - Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam um potencial elevado e grande envolvimento 
com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade. 



 

 

05       
  

   

06       
  

   

07       
  

   

08       
  

   

09       
  

   

10       
  

   

11       
  

   

12       
  

   

13       
  

   

14       
  

   

15       
  

   

16       
  

   

17       
  

   

18       
  

   

19       
  

   

20       
  

   



 

 

Alunos faltosos na sala de recursos (justificativa): 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

Evasão de alunos (procedimentos realizados): 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Assinatura do AEE: _____________________________________________________________           Assinatura da Direção: ____________________________________________________________________ 
 

* Na Caracterização do Aluno na Educação Especial fica estabelecido especificar a deficiência ou transtornos (siglas em negrito: DI, DV, DF, DA, DMU, TGD, AH) e acrescentar 
complemento no preenchimento (especificações explicitadas): 
 

1) Deficiência Intelectual (DI) – acrescentar complemento, nos casos de detalhamento de síndrome, por exemplo,  especificar que é síndrome de Down;  
2) Deficiência Visual (DV) – acrescentar complemento:  Cego ou baixa visão; 
3) Deficiência Física (DF) – acrescentar complemento: Paralisia Cerebral (PC), Mielomenigocele (mielo), amputação ou ausência de membro, malformações 

(especificar o membro  afetado e /ou  a ocorrência de síndromes) , paraplegia, tetraplegia/ especificar se cadeirante;  
4) Deficiência Auditiva (DA) Surdez – acrescentar complemento, nos casos de detalhamento, por exemplo, se possui implante coclear; utiliza e/ou necessita do uso de 

Libras; 
5) Surdocegueira  
6) Deficiência Múltipla (DMU) – acrescentar complemento delimitando as deficiências primárias associadas, por exemplo, Deficiência Física (DF) associada a Deficiência 

Visual (DV). 
7) Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) – acrescentar  complemento: Autismo, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da 

infância (psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação; 
8) Altas Habilidades/Superdotação (AH) 

 
Observação sobre o preencimento da 4ª coluna da RNU:  
 
Caso a caracterização do aluno na Educação Especial não esteja clara, solicite a orientação da Equipe de Acompanhamento da Educação Especial IHA/SME e das Agentes de 
Educação Especial CRE para o estudo de caso.  
 



 

 

ENTREVISTA COM O RESPONSÁVEL 
 

Identificação do aluno 
 

Nome completo do aluno:  __________________________________________________Data de nascimento: _____/_____/_____        

Filiação:________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Endereço:______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Telefones para contato: ___________________________________e-mail: __________________________________________________ 

 

Caracterização do aluno na Educação Especial30:  

(      ) Deficiência Intelectual 

__________________________________________________________ 

(      ) Deficiência Visual  

__________________________________________________________ 

(      ) Deficiência Física  

__________________________________________________________ 

(      ) Deficiência Auditiva / Surdez 

__________________________________________________________ 

 

(      ) Surdocegueira 

__________________________________________________________ 

(      ) Deficiência Múltipla  

__________________________________________________________ 

(      ) Transtornos Globais do Desenvolvimento  

__________________________________________________________ 

(      ) Altas Habilidades / Superdotação 

__________________________________________________________ 

 

Na Caracterização do Aluno na Educação Especial fica estabelecido especificar a deficiência ou transtornos (siglas em 
negrito: DI, DV, DF, DA, DMU, TGD, AH) e acrescentar complemento no preenchimento (especificações explicitadas): 

1) Deficiência Intelectual (DI) – acrescentar complemento, nos casos de detalhamento de síndrome, por 
exemplo,  especificar que é síndrome de Down;  

2) Deficiência Visual (DV) – acrescentar complemento:  Cego ou baixa visão; 
3) Deficiência Física (DF) – acrescentar complemento: Paralisia Cerebral (PC), Mielomenigocele (mielo), 

amputação ou ausência de membro, malformações (especificar o membro  afetado e /ou  a ocorrência de 
síndromes) , paraplegia, tetraplegia; especificar se cadeirante;  

4) Deficiência Auditiva (DA) Surdez – acrescentar complemento, nos casos de detalhamento, por exemplo, se 
possui implante coclear; utiliza e/ou necessita do uso de Libras; 

5) Surdocegueira  
6) Deficiência Múltipla (DMU) – acrescentar complemento delimitando as deficiências primárias associadas, por 

exemplo, Deficiência Física (DF) associada a Deficiência Visual (DV). 
7) Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) – acrescentar  complemento: Autismo, síndrome de 

Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos invasivos sem outra 
especificação; 

8) Altas Habilidades/Superdotação (AH) 

 

Ano de escolaridade: _______________ Turma: ______________ Turno: ________________ 

Nome da escola de classe comum: __________________________________________________________________________________ 

Nome do Professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE): _________________________________________ 

(      ) Sala de Recursos   ou  (     ) Itinerância 

 
 
30Resolução nº 4 de 2 de outubro de 2009 em  Art. 4º delimita o público-alvo do AEE: I - Alunos com deficiência: 
aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial. II - Alunos com 
transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento 
neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa 
definição alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância 
(psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação. III - Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles 
que apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou 
combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade.  

 



 

 

 
 

Relato sobre a vida do(a) filho(a) em família: como é o dia a dia da criança ou do jovem 
 

Roteiro sugerido 
 Contexto em que vive | mora com que pessoas da família; com que pessoas fica em casa; com que 
pessoas convive mais em casa e na vizinhança; distância da escola e da sala de recursos; anda sozinho; faz 
compras; 
 Atividades diárias | como é a higiene pessoal, a alimentação, a utilização do banheiro, o estudo em casa, 
as atividades extras (tipo e local), o descanso; anotar os horários e/ou as rotinas estabelecidas em família;  
 Opções de diversão | como e com quem brinca; jogos e/ou brinquedos preferidos; preferências e gostos 
por música, dança, esportes, pintura e desenho; passeios e visitas aos familiares;  
  Atendimentos clínicos | local, tipo, frequência, profissionais para contato/telefones 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 



 

 

Questionamentos sobre comunicação, socialização e aprendizagem 

Roteiro sugerido 
 Como o (a) filho(a) se comunica e interage com outros pares (colegas, parentes)? Compreende regras, 
limites e ordens? Dialoga com seus pares?  
 A família identifica habilidades, necessidades e dificuldades na vida pessoal e escolar do aluno? Quais? 
 Quais as expectativas da família em relação ao desenvolvimento e a escolarização de seu (sua) filho (a)? 
 Qual a opinião da família sobre a vida escolar do aluno? 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Data:  ___/____/____  

Assinatura dos Responsáveis: 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Assinatura do Professor de AEE: 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 



 

 

 ATIVIDADES DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

 

Mês: ____________ 

Modalidade de atendimento __________________________ Professor ______________________________ 

Escola de Lotação: __________________________________________________________________ CRE ________ 

Data Escola Turno Aluno 
Atividade 

 AEE* 

Rubrica 

Professor Diretor 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

(*) Opções de preenchimento:  
(1) Visita a U.E. (2) Participação em CE (3) Participação em COC  
(4) Reunião com Equipe IHA (5) Formação Continuada (6) Encontros com Profissionais de Outras Áreas 

_____________________________________________ 
Assinatura do professor sala de recursos ou itinerância 

___________________________________________ 
Assinatura do diretor da Unidade Escolar de lotação 



 

 

Escola Municipal (_______._______._______) _________________________________________________________________________________________________  CRE: _______________ 

Professor: __________________________________________________________ Matricula: ____________________________E-mail: _________________________________________________________ 

Período para programação:  de ________/__________/__________  a ________/_________/______________ 

Modalidade: (      ) Sala de Recursos    (      ) Itinerância 

 

PROGRAMAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

 

Escola: ____________________________ 

Aluno(S)/ Horários: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Escola: ____________________________ 

Aluno(S)/ Horários: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Escola: ____________________________ 

Aluno(S)/ Horários: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

Escola: ____________________________ 

Aluno(S)/ Horários: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Escola: ____________________________ 

Aluno(S)/ Horários: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Escola: ____________________________ 

Aluno(S)/ Horários: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Escola: ____________________________ 

Aluno(S)/ Horários: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Escola: ____________________________ 

Aluno(S)/ Horários: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Escola: ____________________________ 

Aluno(S)/ Horários: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Escola: ____________________________ 

Aluno(S)/ Horários: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Escola: ____________________________ 

Aluno(S)/ Horários: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Escola: ____________________________ 

Aluno(S)/ Horários: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Escola: ____________________________ 

Aluno(S)/ Horários: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Escola: ____________________________ 

Aluno(S)/ Horários: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Escola: ____________________________ 

Aluno(S)/ Horários: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 
___________________________________________________________ 

Assinatura do Professor de AEE 

 
___________________________________________________________ 

Assinatura do Diretor 
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ANEXO  
 

Estes roteiros foram oferecidos nos cursos de especialização em AEE desenvolvidos pela 

Universidade Federal do Ceará (UFC) com apoio da SEESP/MEC. Os roteiros estão neste anexo, 

na íntegra e fazem parte do fascículo “A educação especial na perspectiva da inclusão escolar: a 

escola comum inclusiva” (51 págs.).  

Estes roteiros fazem parte do material de estudo, de pesquisa e de prática pedagógica 

que está sendo utilizado e ajustado pelos professores de AEE e pelos profissionais das Equipes 

de Acompanhamento do IHA à realidade do Município do Rio de Janeiro. 

 

ROTEIRO PARA PROPOSIÇÃO DE UM CASO 
 

As questões abaixo têm por objetivo orientar o professor do Atendimento Educacional 
Especializado - AEE para propor um caso. Trata-se de um roteiro e, portanto, o professor irá 
utilizá-lo sem a preocupação de responder pontualmente às perguntas e nem mesmo limitar- se a 
elas. 

A proposição do caso não deverá abordar apenas a queixa do professor e o tipo de deficiência do aluno, 
ou dados clínicos a seu respeito. Ele deverá conhecer e descrever o contexto educacional ao qual está 
inserido o aluno, abordando suas dificuldades, habilidades, desejos, preferências, entre outras questões 
relacionadas ao seu cotidiano escolar. 

A coleta de dados para a descrição do caso pode ser feita por meio de observações diretas, entrevistas, 
gravações, avaliação escrita, análise de documentos, pareceres pedagógicos e clínicos, entre outros. Esse 
material também é importante para a 2ª. Etapa do estudo de caso: análise e clarificação do problema.O 
roteiro não deve ser respondido como um questionário. 
A – Informações referentes ao aluno: idade, série, escolaridade, tipo de deficiência, outros. 
B – Informações coletados do/sobre o aluno: 

· O aluno gosta da escola? 
· Tem amigos? 
· Tem um colega predileto? 
· Quais as atividades que ele gosta mais de fazer? 
· Para ele, que tarefas são mais difíceis? Por quê? 
· O aluno é capaz de expressar suas necessidades, desejos e interesses? De que maneira? 
· O aluno costuma pedir ajuda aos professores? Por quê? Qual é a opinião do aluno sobre seus 
professores? 
· Por que ele acha importante vir à escola e estudar nela? 
· Está satisfeito com os apoios (material pedagógico especializado, equipamentos, informática 
acessível, intérprete, outros atendimentos) que dispõe no momento? 
Desejaria ter outros? Quais?* 

C – Informações coletas da/sobre a escola: 
· O aluno participa de todas as atividades e interage em todos os espaços da escola? 
Como? Se não participa, por quê? 
· Das atividades propostas para a turma, quais ele realiza com facilidade e quais ele não realiza ou 
realiza com dificuldades? Por quê? 
· Como é a participação do aluno nas atividades propostas à sua turma? Participa das atividades 
integralmente, parcialmente ou não participa? 
· Quais são as necessidades específicas do aluno, decorrentes da deficiência? Quais são as 
barreiras impostas pelo ambiente escolar? 
· Que tipo de atendimento educacional e/ou clínico o aluno já recebe e quais são os profissionais 
envolvidos? 
· O que os professores pensam sobre interesses e expectativas do aluno em relação à sua 
formação escolar? 
· Como é esse aluno do ponto de vista social, afetivo, cognitivo, motor, familiar e outros? 
· Qual a avaliação que o professor de sala de aula faz sobre o desempenho escolar desse aluno? 
· Quais as preocupações apontadas pelo professor de sala de aula e quais os apoios que ele sugere 
para que o aluno atinja os objetivos educacionais traçados para sua turma? 
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· Como a comunidade escolar percebe a interação do aluno com seus colegas de turma? 
· Quais as expectativas escolares do professor em relação a esse aluno? 
· Quais são as principais habilidades e potencialidades do aluno, segundo os professores? 
· Qual é o motivo que levou o professor de sala de aula solicitar os serviços do AEE para esse 
aluno? 
· A escola dispõe de recursos de acessibilidade para o aluno, tais como: mobiliário, materiais 
pedagógicos, informática acessível, outros? Quais os recursos humanos e materiais de que a 
escola não dispõe e que são necessários para esse aluno? 
· Quem avaliou os recursos utilizados por esse aluno? Eles atendem às suas necessidades? 
· Como é o envolvimento afetivo, social da turma com o aluno? 
· Qual é a opinião da escola (equipe pedagógica, diretor, professores, colegas de turma) sobre seu 
desenvolvimento escolar? 

 
D. Informações coletadas da/sobre a família: 

· Qual é a opinião da família sobre a vida escolar do aluno? 
· A família se envolve com a escola? Participa de reuniões, de comemorações entre outras 
atividades da escola? 
· Tem consciência dos direitos de seu filho à educação inclusiva? Exige a garantia de seus direitos? 
· A família identifica habilidades, necessidades e dificuldades na vida pessoal e escolar do aluno? 
Quais? 
· Quais as expectativas da família com relação ao desenvolvimento e escolarização de seu filho? 

 

ROTEIRO PARA PLANO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO 
 
A. Plano de AEE: são as ações desenvolvidas para atender as necessidades do aluno. São específicas 
do AEE para que o aluno possa ter acesso ao ambiente e a conhecimentos escolares de forma a 
garantir com autonomia o acesso, a permanência e a participação dele na escola. 
1. Objetivos do plano: _______ 
2. Organização do atendimento: 

· Período de atendimento: de (mês)... a (mês) ... 
· Freqüência (número de vezes por semana para atendimento ao aluno): ____ 
· Tempo de atendimento (em horas ou minutos): ____ 
· Composição do atendimento: (  ) individual (  ) coletivo 
· Outros: _______ 

3. Atividades a serem desenvolvidas no atendimento ao aluno: Consulte os fascículos desta coletânea para 
selecionar atividades relativas aos objetivos do Plano de AEE. 
4. Seleção de materiais a serem produzidos para o aluno. 
5. Adequações de materiais: liste os materiais que necessitem de adequações para atender às necessidades 
do aluno (exemplo: engrossadores de lápis, papel com pautas espaçadas e outros). 
6. Seleção de materiais e equipamentos que necessitam ser adquiridos: liste os recursos materiais que 
precisam ser encaminhados para compra e /ou que já existem na sala de recursos multifuncionais. 
7. Tipos de parcerias necessárias para aprimoramento do atendimento e da produção de materiais: 
terapeuta ocupacional para criar uma tesoura adaptada, marceneiro para executá-la, costureira para fazer 
uma calça com enchimento para trabalhar com a criança e outros. 
8. Profissionais da escola que receberão orientação do professor de AEE sobre serviços e 
recursos oferecidos ao aluno: 

· Professor de sala de aula 
· Professor da Educação Física 
· Colegas de turma 
· Diretor escolar 
· Equipe pedagógica 
· Outros. Quais: _________ 

B. Avaliação dos resultados: 
1. Indicação de formas de registro 
O plano deverá ser avaliado durante toda a sua execução. 
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O registro da avaliação do plano deverá ser feito em um caderno ou ficha de acompanhamento, onde serão 
descritos pelo professor do AEE o uso do serviço e do recurso em sala de aula, durante o AEE e no 
ambiente familiar. 
No registro, deverão constar as mudanças observadas em relação ao aluno no contexto escolar: o que 
contribuiu para as mudanças constatadas; repercussões das ações do plano de AEE no desempenho 
escolar do aluno. 
2. Resultados obtidos diante dos objetivos do Plano de AEE. 
C. Reestruturação do Plano: liste os pontos de reestruturação do Plano de AEE, caso os objetivos do 
Plano não tenham sido atingidos. 

· Pesquisar e implementar outros recursos. 
· Estabelecer novas parcerias. 
· Outros. 

 
Fonte: ROPOLI, Edilene Aparecida; MANTOAN, Maria Teresa Eglér; SANTOS, Maria Terezinha da Consolação Teixeira dos & 

MACHADO, Rosângela A educação especial na perspectiva da inclusão escolar: a escola comum inclusiva, UFC, s/d, 51 
págs. 

 
 

Resolução nº 4 de 2 de outubro de 2009 em  Art. 4º delimita o público-alvo do AEE: I - Alunos com deficiência: aqueles 

que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial. II - Alunos com transtornos 

globais do desenvolvimento: aqueles que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, 

comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição alunos 

com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e 

transtornos invasivos sem outra especificação. III - Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que 

apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou 

combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade.  
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Perguntas frequentes sobre a Sala de Recursos 
 

Cristiane Correia Taveira, IHA/SME-Rio 

Elisa de Fatima Cardoso Barbosa de Magalhães, IHA/SME-Rio 
 

Como solicitar o Atendimento Educacional Especializado (AEE) em Sala de 

Recursos? 

  

O aluno com deficiência tem direito à educação em classe comum em seu turno, junto aos 

seus colegas de turma e ele também tem direito ao Atendimento Educacional Especializado 

(AEE) no contraturno.  

O Atendimento Educacional Especializado se dará nas Salas de Recursos da própria 

escola ou da escola mais próxima. No ato da matrícula, os agentes de educação especial já 

organizam os encaminhamentos dos alunos da Educação Especial para as Salas de Recursos 

existentes na CRE. 

O aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

também podem ser encaminhados para as Salas de Recursos por solicitação dos diretores das 

escolas. Toda criança, jovem ou adulto público-alvo da Educação Especial, matriculado na rede 

municipal, possui este direito. 

Caso o aluno tenha (ou não) um laudo que defina a deficiência e/ou transtorno, os 

agentes de educação especial podem ser acionados por meio de Relatório sobre o Aluno enviado 

à CRE com a devida solicitação de avaliação e estudo do caso para Educação Especial.   

Os agentes de educação especial e os professores de AEE não são médicos, portanto, não 

fecham quadros diagnósticos. Deste modo, solicitam aos profissionais especializados na área da 

saúde esclarecimentos quanto ao quadro, quando há necessidade. 

A parceria educação e saúde é sempre bem-vinda e necessária, resguardadas as áreas de 

atuação e as responsabilidades de cada um. 

Feita a análise e o acompanhamento do caso (a partir de dados da escola, da família e dos 

profissionais da saúde) o agente de educação especial definirá a escola com sala de recursos 

mais próxima e mais adequada e redigirá o encaminhamento do aluno enviando o documento 

em duas vias, uma delas para sala de recursos e outra para escola de classe comum do aluno. 

 

O que fazer se a família optar por não levar o aluno à Sala de Recursos? 

 

O professor de sala de recursos precisa quebrar a resistência ao atendimento 

educacional especializado convidando a família e o aluno para conhecer a sala para que o 

responsável converse com outros pais e observe os benefícios do atendimento. 

Funciona também fazer um atendimento experimental com o aluno, começar aos poucos 

com o horário mais adequado (para que seja possível atender ao horário para deslocamento, o 

horário de medicamento que torna a criança ou jovem mais sonolento em determinados 

momentos do dia, o conflito de carga horária com outros atendimentos). 

Mesmo que o pai do aluno expresse que deseja desistir da sala de recursos, o aluno ainda 

assim continua sendo aluno da escola e aluno do AEE para acompanhamento em visitas (no 5º 

dia de visita, com certa regularidade, precisará verificar como anda o aproveitamento do aluno 

na classe comum).  
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Visitas serão importantes para mostrar a presença da Educação Especial e uma atuação 

mais direta com o aluno dentro da sala de aula comum. Mesmo assim sem interromper e buscar 

nos professores e na direção da escola os aliados para o convencimento da importância da sala 

de recursos. A tentativa de convencimento não terá um fim expresso em documento de 

desistência. Outros apoios podem ser solicitados durante estas visitas (estagiário, intérprete de 

LIBRAS, instrutor, itinerância). 

De nada adianta termos um documento de desistência porque de qualquer forma, a 

responsabilidade por este aluno ainda será da Rede Municipal de Ensino e isso envolve TODOS 

os profissionais da escola e da sala de recursos 

Necessário fazer ata de reunião sobre os encontros de convencimento na presença de 

Coordenador Pedagógico e/ou da Direção da Escola. Estas reuniões são em caráter conciliador. 

No caso de faltas na sala de recursos e na classe comum, necessário fazer a reunião com ata e, se 

necessário, em caso de faltas ainda mais freqüentes, recorre-se ao Conselho Tutelar. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 

Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro 

IHA | Instituto Municipal Helena Antipoff 

Rua Mata Machado, 15 

Maracanã – Rio de Janeiro – RJ 

Telefones: (21) 22347962 | (21) 22348709 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este livro foi impresso no segundo semestre de 2011.  

Utilizou-se a fonte Cambria corpo 11 para o texto e corpo 14 e 18 para títulos  

e a fonte Arial para elaboração da capa e título interno.   



 

 

 




