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EDUCAÇÃO

A Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (Uerj) é pio-
neira no estado na forma-

ção de educadores do ensino espe-
cial tanto em nível de graduação 
quanto de pós-graduação. Desde 
seu início, em 1978, o Programa de 
Pós-Graduação em Educação (Pro-
PEd) mantém uma linha de pesqui-
sa intitulada Educação Especial 
(atualmente denominada Educação 
Inclusiva e Processos Educacio-
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nais), na qual foi criada, em 1995, 
o grupo de pesquisa Linguagem 
e Comunicação Alternativa, pela 
pro fessora Leila Regina d’Oliveira 
de Paula Nunes. Este grupo vem se 
dedicando sistematicamente ao en-
sino e à pesquisa sobre a linguagem 
e à comunicação de pessoas com 
de fi ciência, em especial, aquelas 
com paralisia cerebral, autismo, 
defi ciência intelectual severa, de-
fi ciência múltipla e surdocegueira. 
Posteriormente, agregou-se outro 
grupo de pesquisa, Linguagem, 
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Co municação Alternativa e Pro-
cessos Educacionais para pessoas 
com autismo e outras defi ciências, 
coordenado pela professora Cátia 
Crivelenti de Figueiredo Walter. 
O grupo vem desenvolvendo pes-
quisas que visam o processo de 
inclusão escolar e social de pessoas 
com autismo. Foram desenvolvidos 
quinze projetos de pesquisa fi nan-
ciados pelo Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científi co e 
Tecnológico (CNPq), Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes), Uerj 
e FAPERJ. Em 2005, foi fi rmado 
convênio entre o Programa de Pós-
-Graduação em Educação (ProPEd) 
da Uerj e o Instituto Helena Antipoff 
(IHA), centro de referência em 

Educação Especial da Secretaria 
Municipal de Educação do Rio de 
Janeiro, para o desenvolvimento 
conjunto de estudos e pesquisas 
em comunicação alternativa e pro-
gramas adaptados para a inclusão 
escolar de pessoas com defi ciência.

As atividades de pesquisa, ensino 
e extensão dos grupos de pesquisa 
são, em sua maioria, desenvolvidas 
no Laboratório de Tecnologia As-
sistiva/Comunicação Alternativa 
(Lateca), situado nas dependências 
do ProPEd. Em 2009, o Lateca foi 
remodelado e reequipado com os 
mais modernos instrumentos de 
Tecnologia Assistiva. A partir de 
2014, um novo projeto coordenado 
pela professora e fonoaudióloga 
Catia, deu origem a uma nova sala 

reorganizada para fi ns de atendi-
mento educacional especializado 
para alunos com defi ciências diver-
sas, denominada Sala de Aula do 
Amanhã. Tal projeto foi adaptado da 
pesquisa de doutorado da professora 
Carolina Schirmer, que atualmente 
integra a equipe de pesquisadoras 
do Lateca como professora adjunta 
da Faculdade de Educação da Uerj. 

Se para muitos a Sala de Aula do 
Amanhã pode ser descrita como 
um local de ensino equipado com 
aparatos tecnológicos de última 
geração e mobiliário com design 
arrojado, Cátia a vê com outros 
olhos. Para essa pesquisadora e 
professora de educação especial da 
graduação e do ProPEd, trata-se de 
espaço destinado ao ensino voltado 

Aluna com paralisia cerebral treina sua comunicação e dialoga com mancha alfabética desenvolvida pelos graduandos de Pedagogia
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para o processo de inclusão. Com 
o projeto Sala de Aula do Amanhã: 

Formação Inicial e Continuada 

de Professores em Tecnologias 

Assistivas, Cátia e equipe elabo-
raram um projeto em que ensinam 
futuros formandos em pedagogia 
a utilizar as principais ferramentas 
e conhecimentos específi cos para 
incluir crianças com defi ciências 
diversas em escolas comuns na rede 
regular de ensino. “O objetivo é, aos 
poucos, eliminar o discurso dos pro-
fessores que se dizem despreparados 
para receber alunos com defi ciên-
cia. É tarefa do educador ensinar a 
qualquer estudante, sem distinção. A 
educação não pode e nem deve ser 
um instrumento de exclusão”, diz a 
pesquisadora.

Foi em espaço cedido pela Faculda-
de de Educação da Uerj e adaptado 
com recursos da FAPERJ, por meio 
do Programa de Apoio ao Desenvol-

vimento de Tecnologias Assistivas, 
que ela criou a Sala de Aula do Ama-
nhã. Com capacidade para receber 
40 alunos e oferecer atendimento 
educacional especializado em tec-
nologia assistiva (TA), Comunica-
ção Alternativa (CA) e adaptação de 
materiais pedagógicos, o ambiente 

dispõe de recursos para proporcio-
nar ou ampliar a autonomia de pes-
soas com defi ciência: computadores 
equipados com teclados especiais 
(acionadores) para aqueles com 
difi culdade motora e softwares que 
auxiliam usuários com difi culdade 
intelectual, motora, de visão e au-
ditiva; mesas adaptadas para cadei-
rantes, impressora, material didático 
e pranchas de comunicação alterna-
tiva – ferramentas essenciais para 
promover a comunicação adequada 
às pessoas que não conseguem falar 
–, materiais diversos que facilitam a 
inclusão de crianças e adolescentes 
com defi ciência às turmas regulares 
na escola comum.

Durante o curso de formação ini-
cial, que tem duração de quatro 
semestres, os graduandos em Peda-
gogia aprendem, primeiro, as apti-
dões e as difi culdades de cada defi -
ciência específi ca, e também como 
estimular alunos com defi ciência 
a participar amplamente das aulas 
regulares. “Com esse conhecimen-
to, os futuros profi ssionais poderão 
reconhecer as dificuldades que 
determinada criança e adolescente 
apresenta, diminuindo a barreira da 
comunicação, avaliando a necessi-
dade específi ca de aprendizagem e 
investindo no potencial e interesse 
que esses estudantes possuem”, 
afi rma Cátia.

Um exemplo citado pela pesquisa-
dora são as crianças com paralisia 
cerebral, que geralmente apresen-
tam difi culdades motoras e de fala, 
mas têm sua capacidade de com-
preensão preservada. “Muitos pro-
fessores, não comprometidos com a 
inclusão de alunos com defi ciência, 
que não conhecem as limitações e a 
capacidade intelectual de cada caso, 

Prancha e caixa de comunicação 
alternativa, utilizados pelos alunos para 

desenvolver e estabelecer conversas com 
pessoas com difi culdade  em falar

Durante o curso de 
formação inicial, 
os graduandos 
aprendem como 
estimular alunos 
com deficiência a 
participar das
aulas regulares
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podem acabar desestimulando-os 
e aumentando a barreira existente 
para que esses estudantes especiais 
possam aprender conteúdos acadê-
micos no decorrer da vida escolar”, 
explica.

Por isso, entre outras coisas, os 
futuros professores aprendem a 
desenvolver as pranchas de co-
municação alternativa, que podem 
ser confeccionadas em papel ou 
madeira, ou simplesmente utilizar 
um tablet, um vocalizador e ce-
lulares como pranchas eletrônicas 
de comunicação. Basta um pedaço 
de papelão e as letras do alfabeto 
desenhadas ou fi guras impressas em 
papel plastifi cado, papelão ou outro 
material para compor uma prancha 

de comunicação alternativa. No 
mesmo tipo de material, também 
podem ser escritas mensagens 
ou desenhados símbolos, que são 
convencionados em mensagens 
para que os professores e os colegas 
possam comunicar e compreender 
um aluno incluído com difi culdades 
severas para falar. São os chamados 
cartões de comunicação. Também 
podem utilizar o alfabeto móvel 
que, sobre um plano inclinado, a 
criança ou adolescente junta com 
os dedos as letras disponibilizadas 
para formar palavras ou formar a 
mensagem desejada.

Também pode ser empregada a 
tela de um dispositivo eletrôni-
co, que, juntamente com a utiliza-
ção de softwa re especializados, ou 
com símbolos gráfi cos e pictóricos 
de sites específi cos, são organizadas 
mensagens que compõem a Comu-

nicação Alternativa. Os desenhos 
e imagens comunicam mensagens 
como “oi; posso ajudar?”; “eu”; 
“nós”; “você”; “beber”; “comer”; 
“água”; “maçã”; “praia”; entre 
outras imagens que podem faci-
litar a comunicação necessária a 
um estudante incluído em sala de 
aula regular, ou mesmo de jovens 
e adultos que não se encontram 
mais em processo escolar. Basta 
organizá-los para formar a men-
sagem – necessária para expressar 
desejos, necessidades, comentários 
e sentimentos. 

“A prancha é um instrumento da 
comunicação alternativa, uma área 
da tecnologia assistiva que se desti-
na especifi camente à ampliação de 
habilidades de comunicação, a fi m 
de tornar as pessoas com defi ciência 
mais competentes e independentes 
possível”, explica Cátia. Depois de 

Programa de educação inclusiva oferece 
atendimento educacional especializado 
para pessoas com defi ciência nas 
comunidades do entorno da Uerj

Foto: Divulgação
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aprendidos os ensinamentos bási-
cos, os graduandos de Pedagogia 
visitam uma escola municipal para 
crianças com deficiência, onde 
aplicarão seus conhecimentos e 
ajudarão esses alunos e professores 
a se comunicarem melhor, tornando 
o ambiente de aprendizado mais 
agradável e produtivo.

A Sala de Aula do Amanhã não é 
utilizada apenas por graduandos 
que poderão fazer das escolas do 
futuro um espaço sem diferenças. 
Ela também é visitada por pessoas, 
de todas as idades, que têm necessi-
dades especiais e moram no entorno 
da universidade. Elas participam 
do projeto de forma espontânea e 
recebem atendimento educacional 
especializado, pelos graduandos 
de Pedagogia, sob a supervisão da 
professora Cátia, todas as quartas-
-feiras, em dois turnos, na parte da 
manhã. Nesse trabalho, a equipe se 
divide em grupos para conversar e 
instruir a família dessas pessoas, 
avaliar a comunicação e a capa-
cidade pedagógica de cada um e 
desenvolver um currículo adaptado 
para promover o aprendizado em 
diferentes situações de vida. “São 
vários casos diferentes. Um exem-
plo é o de uma menina surda, de 16 
anos, com muita difi culdade em se 
alfabetizar. Nós a ajudamos com 
atividades didáticas para que desen-
volvesse melhor a escrita e a leitura. 
Em seis meses, ela evoluiu muito”, 
relata. “Outro caso é o de um rapaz 
de mais de 30 anos, com defi ciência 
intelectual, que tinha problema em 
pegar ônibus e acabava se perden-
do. Nós o ensinamos a reconhecer 
os números e a desenvolver noção 
espacial e, em alguns meses, ele 

já era capaz de se locomover com 
autonomia e comprar seu alimento 
na Uerj. Funcionamos como uma 
sala de atendimento educacional 
especializada.”

No fi nal do curso, todos os gra-
duandos descrevem os resultados 
obtidos durante os dois anos do 
curso da disciplina, relatando as ex-
periências vividas, principalmente 
durante o atendimento à comunida-
de e nas visitas à escola. “Com esses 
artigos, pretendemos, futuramente, 
organizar um livro para divulgar 
os métodos e os diversos produtos 

desenvolvidos em prol da inclu-
são escolar. Com a difusão desse 
conhecimento, acreditamos que o 
acesso de pessoas com defi ciência 
às escolas regulares não seja mais 
visto como algo difícil de ser con-
cretizado. Afi nal, a educação é para 
todos, sem diferenças”, fi naliza.

Pesquisadora: Cátia Crivelenti de 
Figueiredo Walter
Instituição: Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (Uerj)
Apoio: Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento de Tecnologias 
Assistivas

A Sala de Aula do Amanhã dispõe de livros 
adaptados com pictogramas, em particular, 

para pessoas com paralisia cerebral

As coordenadoras do Laboratório de Tecnologia Assistiva e Comunicação Alternativa 
(Lateca): a partir da esq., as pedagogas Leila Nunes, Cátia Walter e Carolina Schirmer
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