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PREFEITURA 
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

Secretaria Municipal de Educação  
Subsecretaria de Ensino :: Coordenadoria de Educação 

Srs. Diretores, Coordenadores Pedagógicos e Professores 
 

Apresentamos o 1º Texto de Orientações sobre a Deficiência Física (DF) produzido pelo Grupo 

de Estudos Específico de DF, focado na prática pedagógica e na acessibilidade . 

 
Acessibilidade ao meio físico e as tecnologias assistivas promovem a inclusão e por isso devem 

ser vistas como ferramentas para que as pessoas com deficiência física atinjam a vida independente e a 

autonomia, em processo que equipara direitos e iguala oportunidades. 

 

Acessibilidade na arquitetura acontece  através da remoção de barreiras físicas, possibilitando 

o direito de ir e vir e usufruir dos bens públicos e sociais em igualdade de condição. A escola com 

acessibilidade arquitetônica é aquela que elimina barreiras, possibilitando ao aluno usuário de cadeira 

de rodas e com mobilidade reduzida a participação com relativa independência e autonomia. 

 

Acessibilidade na comunicação acontece através do uso da LIBRAS, do computador, do sistema 

Braille e de todas as formas de comunicação alternativa que se fizerem necessárias, com a utilização de 

adaptações pedagógicas e demais recursos existentes. 

 

Acessibilidade nos conceitos, programas e projetos da escola, envolvendo teorias e práticas 

com formas que se adequem ao aluno com deficiência devem, de preferência, ser utilizadas por todos 

os alunos. 

 

Acessibilidade atitudinal  transformando a cultura e eliminando barreiras interpostas pela falta 

de informação. 

 

Nesse sentido, a forma de lidar com a diferença, o que implica inclusive no uso das 

terminologias adequadas, é essencial para que as novas gerações abracem a cultura da inclusão. 

 

  

 

Claudia Grabois  

 Diretora do Instituto Municipal Helena Antipoff  (IHA) 

Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro 
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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 

 

INTRODUÇÃO 

 

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 física1 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. 

 

                                                             
1 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) 
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Chegando à escola...  

 

 

 

É preciso providenciar a acessibilidade2 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.  

O que observar? 
 

 De que maneiras o aluno tem acesso ao prédio?  

 Há rampas?  

 Os diferentes espaços (salas de aula, sala de leitura, laboratório de informática, quadra, 

banheiros e refeitórios) são acessíveis?  

  A cadeira de rodas passa pelas portas?  

                                                             
2
 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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Figura 1 Banheiro Adaptado 

 
Figura 2 Balanço adaptado 

 

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

Universal3, 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. 

 

Outro aspecto a considerar:  

a adequação do mobiliário escolar e da postura 

 

                                                             
3 Conceito de Desenho Universal presente no artigo 8º do Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, concepção de espaços, 

artefatos e produtos que visam atender simultaneamente todas as pessoas, com diferentes características antropométricas e 

sensoriais, de forma autônoma, segura e confortável, constituindo-se nos elementos ou soluções que compõem a acessibilidade. 

Conceitos e termos interligados e que possuem conexão: Acessibilidade; Ambientes acessíveis; Desenho Universal.  
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Figura 3 Mobiliário escolar com almofada de assento e 

encosto anatômico com apoio de pés 

 
Figura 4 Mesa em U (madeira ou 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. 

 

Vejamos 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 para Ação Educativa do Instituto Municipal Helena Antipoff4 é realizado por intermédio do 

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

 

                                                             
4  Oficina Vivencial de Ajudas Técnicas para a Ação Educativa/ Instituto Municipal Helena Antipoff IHA/SME Rio de Janeiro – 

telefone: (21) 2204-2150 ofvivencialiha@riorj.gov.br 
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Chegando à sala de aula | Parte 1 

  

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; 

 Dê-lhe a opção de responder oralmente; 

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

 



 

 

 

7  
http://ihainforma.wordpress.com 

PREFEITURA 
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

Secretaria Municipal de Educação  
Subsecretaria de Ensino :: Coordenadoria de Educação 

 
Figura 5 Uso de prancheta 

 

 
Figura 6 Uso de caneta hidrocor grossa Pilot 

 

 
Figura 7 Uso de lápis com 

aranha mola 

 

 

 

O aluno não consegue pintar usando lápis de cor? 

 

 Ofereça 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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Figura 8 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. 

 

O aluno não participa dos jogos e brincadeiras?  

 Estar numa cadeira de rodas não impede que o aluno participe de piques, galinha choca, 

mamãe posso ir e outras brincadeiras do gênero. Encontre um colega que o empurre e 

interaja com o aluno nas atividades, ou o próprio professor, que poderá ajudá-lo durante a 

brincadeira;  

 Experimente adaptar algumas brincadeiras para a modalidade sentada (basquete, vôlei, 

bobinho, handball, pênalti, etc.);  

 Em jogos de tabuleiro, os alunos podem ser as peças, ou faça peças maiores e adequadas às 

possibilidades do seu aluno.  
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A prática pedagógica | Parte 2 

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?  

 

 

 CARBONO (para um amigo copiar a matéria) 

 GRAVADOR (para gravar o necessário na aula) 

 MÁQUINA ELÉTRICA OU COMPUTADOR (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) 
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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. 

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. 
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Tecnologia Assistiva5 (TA): entre facilidades e possibilidades | Parte 3 

 

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, controle remoto 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. 

                                              

 

                                                             
5 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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 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 TA a partir das necessidades peculiares a 

cada sujeito e grupo e a opção de escolha do aluno com deficiência.  

 

Ele não usa tesoura? 
  

 Agrupar o aluno com um colega para realizarem o exercício coletivamente; 

 Verificar se ele tem possibilidade de rasgar e auxiliá-lo nessa tarefa; 

 Verificar se ele pode usar uma tesoura adaptada. 

 

 

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 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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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 AEE  (Professor de Sala de Recursos e  Itinerante) 

 A Equipe de Acompanhamento da Oficina Vivencial de Ajudas Técnicas 

  

 É necessário dar voz a 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).  



 

 

 

14  
http://ihainforma.wordpress.com 

PREFEITURA 
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

Secretaria Municipal de Educação  
Subsecretaria de Ensino :: Coordenadoria de Educação 

 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.  

 

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. 

 

 
Figura 9 Cartões de atividades (com uso de objetos reais) para 

o varal coletivo 

 
Figura 10 fichário com pranchas individuais (uso de símbolos 

gráficos) 
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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).  

 

 
Figura 11 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 
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Figura 12 sequência de fotos de parentes na prancha do aluno 

 

 
Figura 13 prancha de atividades  

(opções de respostas para marcar “X”) 

 

 
Figura 14 sequência de fotos de revistas no fichário do aluno 

(opções preferidas de lanche) 

 
 

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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Figura 15 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. 

 

 
 

 

Figura 16 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. 
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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/ 

 
 
Lembre-se:  

 

  Converse com o seu aluno, ofereça ajuda e mostre-lhe que em determinadas situações poderá 

precisar de ajuda e que pode contar com os profissionais da escola e colegas de turma.  

  Combine alguns códigos de comunicação e peça ajuda à família na elaboração desses códigos. 

Muitas vezes eles já sabem como suas crianças e jovens sinalizam determinadas situações.  

 Deixe claro quando não o estiver compreendendo o que deseja comunicar e demonstre que 

está tentando entendê-lo.  

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/ajudas_tec.pdf
http://www.comunicacaoalternativa.com.br/adcaa/
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Observando o aluno: Pistas para o trabalho com CAA | Parte 4 

 

 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). 

 Poucos símbolos precisam der 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 fotos, figuras, símbolos, pictogramas, 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. 
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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)? 

 O aluno 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 emiti 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  

 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. 
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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 

Sala de Recursos e de Itinerância introduzem os recursos de CAA utilizando baixa e alta tecnologia. As 

fotos abaixo mostram periféricos construídos na parceria IHA (sob orientação da oficina vivencial de 

Ajudas Técnicas) e CEFET Rio6 (sob orientação do Professor Paulo Lúcio Silva de Aquino) Maracanã 

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

 

  

Figura 17 Teclados adaptados 

 

 
Figura 18 Mouse adaptado 

 

                                                             
6
 Acionadores, mouses e teclados disponibilizados aos alunos com deficiência física/ paralisia cerebral atendidos pelo IHA 

são criados e montados pelo professor Paulo de Aquino, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de 

Janeiro (antigo Cefet/RJ). Professor Paulo Aquino ensina a seus alunos da disciplina Introdução à Engenharia Elétrica como 

elaborar um acionador. Os melhores projetos são encaminhados ao IHA. Matéria disponível em: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/conteudoJornal.html?idConteudo=905 
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A urgência de mostrar quem sou, o que sei e do que o outro precisa saber 

para me ajudar a ter autonomia... 

 

 

 

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 ou uma aluna que não fala pode ser considerado (a) como somatório de deficiências 

e de transtornos ou avaliado que demonstre desatenção ou preguiça (na visão do outro), 

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

(movimentação descoordenada ou involuntária) para a escrita.  

Muitas vezes 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). 

Professora Ana Rita de Paula, PRÊMIO USP DE DIREITOS HUMANOS – 2001 - possui deficiência 

física, e na Jornada de Educação Inclusiva no Município Rio de Janeiro, em que proferiu palestra em 

2008, fez um desafio as velhas questões sobre a tão proclamada autonomia. Ana Rita de Paula explicou 

que autonomia, para ela, significava poder contar com a ajuda de qualquer pessoa, não mais ser 

ajudado (a) ou compreendido (a) somente/apenas pelos familiares. 
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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 municipais do Rio de Janeiro, cenas de crianças e jovens que 

não mostram acomodação 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. 

 

Instituto Municipal Helena Antipoff 
Rua Mata Machado, nº 15  

Maracanã – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20.271-260 
Telefone: (21) 2569 6806–  Fax: (21) 2569 0378 

Correio Eletrônico: smeiha@pcrj.rj.gov.br 

 

Texto de orientação redigido pelos integrantes do Específico de Deficiência Física do IHA e organizado por Cristiane Correia 
Taveira. Os seguintes professores compõem o grupo de estudo em 2010: Cristiane Correia Taveira, Deise Alves Rodrigues, 

Luciana Torres de Araujo, Maristela Siqueira e Ricardo Micelli Costa. 
 Profª Dra Miryam Pelosi contribuiu com parecer favorável quanto ao conteúdo do texto e realizou revisão do mesmo.  

Parecer final do texto da Diretora do Instituto Municipal Helena Antipoff (IHA), Claudia Grabois, que autoriza a divulgação do 
mesmo em 20 de abril de 2010.

 

mailto:smeiha@pcrj.rj.gov.br
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