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Introdução
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) apresentam a ideia de que toda pessoa, 

independentemente de gênero, etnia, idade ou classe social, tem seu direito à educação resguardado pela 
política nacional de educação. Analogamente, o acesso à escola implica mais do que o ato da matrícula, 
sobretudo envolve a apropriação do saber e das oportunidades educacionais que são oferecidas a todos os 
alunos. É nesse contexto que se fundamentam os pressupostos da Inclusão Escolar.

O Estatuto Brasileiro da Inclusão explicita em seu art. 27 que:

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional 
inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a 
alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, 
sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de 
aprendizagem. (Brasil, 2015).

Assim sendo, o contexto atual da educação debate sobre uma escola inclusiva preparada para 
proporcionar um ensino de qualidade a todos e   as novas políticas públicas educacionais advogam a favor 
da inclusão, concomitante as escolas buscam um aperfeiçoamento da prática de ensino, compreendendo 
que a sala de aula deve ser um espaço de participação e promoção de todos os alunos, um espaço de 
combate à exclusão e de interação e colaboração dos estudantes nas atividades. 

Apesar das políticas públicas debaterem a favor da inclusão, as redes de ensino enfrentam o desafio 
de efetiva-la, pois, a inclusão, a serviço de uma educação de qualidade, exige que a escola aperfeiçoe sua 
prática, implicando numa reestruturação que visa um atendimento eficaz aos alunos com deficiência, que 
vai além da garantia de matrícula e inserção no espaço físico. 

As Diretrizes Curriculares discorrem acerca do atendimento às necessidades do aluno:

[...] flexibilizações e adaptações  que considerem o significado prático e instrumental dos 
conteúdos básicos, metodologias de ensino e recursos didáticos diferenciados e processos 
de avaliação adequados ao desenvolvimento dos alunos que apresentam necessidades 
educacionais especiais, em consonância com o projeto pedagógico da escola, [...] 
(BRASIL, 2001).

Cabe aqui destacar a ideia levantada por Mazotta (2011) de que todas as escolas e alunos 
dentro de suas características singulares são especiais. Portanto os alunos com deficiências físicas, sensoriais 
ou mentais, da mesma maneira que os demais alunos apresentarão necessidades educacionais comuns e 
especiais em relação ao que deles se espera e ao que lhes é oferecido na escola. Sendo assim, falar em 
necessidades educacionais especiais requer pensar não somente nas dificuldades específicas dos alunos, 
mas principalmente em buscar o que a escola pode fazer para responder a essas necessidades que são 
diferentes dos demais. 
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De acordo com Gil (2008), o desafio do professor na prática escolar é garantir que esses 
alunos com necessidades educacionais especiais participem de uma programação tão normal quanto 
possível, mas que suas especificidades e necessidades sejam atendidas, bem como seu desenvolvimento 
respeitado e valorizado.

Os alunos com deficiências físicas, sensoriais ou mentais, da mesma maneira que os demais 
alunos apresentarão necessidades educacionais comuns e especiais em relação ao que deles se espera e ao 
que lhes é oferecido na escola. Sendo assim, falar em necessidades educacionais especiais requer pensar não 
somente nas dificuldades específicas dos alunos, mas principalmente em buscar o que a escola pode fazer 
para responder a essas necessidades que são diferentes dos demais. 

 O desafio do professor na prática escolar é garantir que esses alunos com necessidades 
educacionais especiais participem de uma programação tão normal quanto possível, mas que suas 
especificidades e necessidades sejam atendidas, bem como seu desenvolvimento respeitado e valorizado. 

 A aprendizagem de todos os alunos envolve o esforço de toda a escola que segue os 
princípios da educação inclusiva. Um aspecto importante é lembrar que esses alunos têm capacidade para 
aprender, mas é preciso identificar as potencialidades e desenvolver estratégias e adaptações de recursos 
voltadas para o aluno, enquanto sujeito único.

Isto significa que não são todos os estudantes que tem que estar aprendendo exatamente o 
mesmo e ao mesmo tempo, mas que baseado num curriculum comum se planeja atividades distintas, com 
objetivos distintos, usando-se diferentes materiais, que permitem adequar-se aos distintos ritmos e modos 
de aprendizagem.

Dessa forma, uma problemática do processo de inclusão escolar se refere a adaptação das 
atividades pedagógicas. As adaptações curriculares e o emprego planejado e consistente de materiais 
didáticos adaptados e de recursos de Tecnologia Assistiva são apontados como componentes essenciais ao 
pleno desenvolvimento da educação inclusiva para todos os alunos. (Nunes, 2001).

Na perspectiva de  Oliveira e Nunes (2007), o trabalho feito com o auxílio dos sistemas de 
comunicação alternativa é uma possibilidade indispensável para favorecer a melhoria da qualidade de vida 
de pessoas que apresentem transtornos temporários ou permanentes na comunicação, bem como no que 
diz respeito a sua inclusão em ambientes escolares.

 Assim, uma educação de qualidade depende do desenvolvimento de propostas de 
intervenção que possibilitem a acessibilidade física, atitudinal e nas comunicações, tornando possível 
o acesso ao currículo. A Tecnologia Assistiva poderia oferecer o acesso à possibilidade do aluno com 
deficiência estar na escola e, também, favorecer o acesso ao currículo estabelecido pela escola aos diferentes 
alunos . 

Dessa forma, essa proposta de trabalho foi pensada em função da necessidade de um aluno, 
com paralisia cerebral sem fala articulada, matriculado no 4º ano no Ensino Fundamental I, turma 
regular, não alfabetizado, de comunicar-se em contexto escolar, sendo assim incluindo no processo de 
aprendizagem possibilitando participar da tarefa pedagógica.
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Objetivo

Sistematizar recursos e estratégias por meio do uso de Sistemas Suplementares e Alternativos 
de Comunicação para um aluno com deficiência não oralizado   participar da atividade pedagógica.

Método

O participante  se comunica, predominantemente, por gestos representativos e indicativos. 
Faz uso de vocalizações de vogais e sílabas, utiliza desenhos e a pasta de comunicação alternativa, para se 
comunicar com os diferentes interlocutores.

Os aspectos relacionados a este trabalho se vinculam à seleção da atividade a ser adaptada por 
meio dos recursos de CSA, na respectiva ordem:

1- O professor estabeleceu a rotina da semana;
2- 
2- O professor selecionou as atividades de leitura, interpretação e escrita da historia 

Chapeuzinho Amarelo  e forneceu à pesquisadora  com uma semana de antecedência;

3- A pesquisadora, junto com o professor do AEE, realizaram a leitura da historia e discutiram 
os aspectos relevantes para a adaptação da atividade:

•	 Aspectos visuais e motores: tamanho do recurso, tamanho das figuras, tamanho 
de letra, figuras coloridas, material impresso e plastificado.

•	 Adequação do vocabulário e da estrutura frasal.
•	 Confecção dos materiais por meio do software  Arasaac e imagens da internet.

Foram discutidas as estratégias e diferentes possibilidades de utilizar os materiais.

Os recursos foram levados para a sala de aula e utilizados pelo aluno, professor do AEE 
e pesquisadora. As discussões com relação ao uso do material  foram realizadas durante os encontros 
quinzenais, com a participação da equipe de profissionais que fazia parte da pesquisa.

A seguir aborda-se os procedimentos adotados em cada um dos passos para a adaptação dos 
materiais:
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Leitura da Historia selecionada pela professora

Exemplo do texto original da historia Chapeuzinho Amarelo:
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Exemplo da atividade original de estudo das sílabas:

JOGO DE SÍLABAS

Depois que perdeu o medo de tudo, Chapeuzinho Amarelo começou a brincar e  a transformar em companheiro cada 
medo que ela tinha.
Vamos ajudá-la a continuar essa brincadeira:

RAIO  - _________________                          BARATA - ______________________

BRUXA - _________________                        DIABO - ________________________

Agora, vamos fazer o contrário e ajudá-la a recordar seus antigos medos:

  GÃODRA - __________________       JACORU - __________________        

    BARÃO  TU - __________________   PÃO BICHOPÁ - ______________    

Aspectos visuais e motores
Aqui foram levadas em consideração as discussões com a professora do AEE, para a adaptação das 

atividades, tendo em vista os aspectos  visuais e motores, pontuando a forma do recurso.

Adequação do vocabulário e da estrutura frasal
Esses aspectos foram adequados de acordo com o desenvolvimento linguístico e condição 

acadêmica do aluno.

Segue texto adaptado pela pesquisadora:

 

CHAPEUZINHO AMARELO 
Chapeuzinho Amarelo  de medo. 
Não ria.  Não subia escada.  Não brincava  de amarelinha. 
Tinha medo de trovão. Tinha medo de minhoca. Tinha medo de Lobo. 
Chapeuzinho Amarelo encontrou o LOBO. 
Chapeuzinho Amarelo não teve medo do LOBO 
O Lobo ficou triste. 
O Lobo virou um bolo de lobo. 
Chapeuzinho Amarelo não tem mais medo de Lobo 
Chapeuzinho Amarelo  canta: 
O raio virou orrái; 
Barata é tabará; 
Bruxa virou xabru; 
Diabo é bodiá. 
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Resultados e discussão

A pesquisadora contou a história para os alunos, utilizando o livro adaptado, organizando a 

sequência do texto por meio das figuras. Em seguida,  elaborou na lousa perguntas referentes ao texto e 

solicitou aos alunos que respondessem às perguntas.

A pesquisadora ordenou as fichas de cada elemento do texto em tamanho 8cm x 8cm, em frases. 

Leu as frases organizadas por meio das fichas. Em seguida solicitou ao aluno leitura das frases, por meio 

do apoio da sequência de figuras. 

Nessa situação, o aluno tinha a figura como norteador da leitura e também o apoio da pesquisadora, 

caso não tivesse sucesso.

A professora solicitou a produção escrita do conteúdo, pela exposição das figuras já trabalhadas no 

tamanho 3cm x 3cm. As figuras foram dispostas no caderno pelo aluno, sem o auxílio do professor, para 

verificar a possibilidade de o aluno elaborar e produzir o texto já trabalhado. 

A atividade de  análise de palavras  com as sílabas fora de ordem, foi adaptada por meio das imagens 

coloridas. Foram recortadas em partes de acordo com a quantidade de sílabas, por exemplo tubarão em 

três parte, bruxa em duas. As figuras foram dispostas na carteira como um quebra cabeça, para ordená-las.

Os resultados do estudo identificaram que o aluno apresentou iniciativa no processo de realização 

da atividade pedagógica, interagindo com um número diferenciado de interlocutores em nesse contextos, 

sendo observadas situações de iniciar conversas por meio dos recursos de CSA.

Outro aspecto  observado  foi o uso dos materiais adaptados, pelos demais alunos da sala e da 

escola. Identificou-se por meio do relato da professora  o empréstimo de material para a professora do 

reforço.

O conhecimento prévio da rotina da sala e do planejamento pedagógico do professor ajudou a 

pesquisadora na busca de soluções e recursos que pudessem contribuir com o aprendizado do aluno com 

deficiência e amenizar as dificuldades vivenciadas pelo aluno na realização da atividade pedagógica.4. A 

aplicação do programa de CSA possibilitou capacitar as professoras no uso de sistemas de comunicação 

suplementar e alternativa, no ambiente escolar. 

Para garantir a aceitação e o uso de forma funcional dos sistemas de CSA, são necessárias ações que 

visem à adoção dos recursos não somente pelo interlocutor com deficiência sem linguagem falada, mas 

por todos interlocutores, em seus ambientes naturais. (SAMESHIMA, 2011 p.118).

Conclusão

Contudo, a escola Inclusiva é apresentada desde a Constituição Federal, de 1988, no Estatuto 

da Criança e do Adolescente, de 13 de julho de 1990, na LDB- Lei de Diretrizes e Bases (9394/96), na 

Declaração Mundial de Educação para Todos e Declaração de Salamanca, além de outras leis, decretos 

e portarias, que garantem a todos direito à educação e propõe uma mudança de valores que exigem 

adaptações na estrutura da educação e na sociedade como um todo.
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Dessa forma, garantir uma educação de qualidade para todos, significa pensar sobre como cada 

aluno aprende, considerar suas necessidades e potencialidades e a partir daí possibilitar o aprendizado. 

No momento da leitura de história para a turma  foi possível observar o grande interesse do aluno 

e a necessidade que tinha em participar, efetivamente, das atividades pedagógicas propostas na sala de aula.

A parceria com a professora do ensino regular e AEE propiciou o debate e a reflexão, diversos 

pontos de vista sobre o problema. Todo o esforço, foi dirigido para possibilitar ao aluno uma via de 

comunicação na qual ele poderá participar da atividade pedagógica e com isso passar de uma situação de 

sujeito passivo em sala de aula para sujeito ativo, participativo e autônomo. 

No entanto, em nossas escolas ainda predomina o método mais tradicional de ensino, a transmissão 

oral do professor e consequentemente do aluno, então fica a questão: como crianças que não possuem 

comunicação participam da tarefa em sala de aula?  Muitos professores se queixam das dificuldades de 

seus alunos referentes a habilidades comunicativas e se declaram desamparados por não saberem lidar com 

esses aspectos.
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