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"Às crianças, jovens e adultos com deficiência 
intelectual. Meus alunos/pacientes que na sua 

inocência nos cativa todos os dias. O brilho em seus 
olhos nos induz a reflexão de que viver vale a pena 
pelo simples prazer de suas companhias". Ao lindo 

trabalho e dedicação dos docentes que são os anjos 
vestidos de paciência, sabedoria, compaixão e amor. 
Um grande autor escreveu; "O professor é a pessoa. 

E uma parte importante da pessoa é o professor" 
(Nias, 1991). 
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RESUMO 

Introdução: Partindo do pressuposto de que a linguagem e as interações sociais 
são constitutivas dos sujeitos, pretendemos com esse estudo oferecer elementos 
que permitam analisar aspectos envolvidos com o desenvolvimento de sujeitos com 
significativas restrições da fala oralizada. Objetivo: o estudo teve por objetivo 
analisar aspectos relacionados ao uso e não uso da CSA, por parte de professores 
inseridos no contexto da educação especial, junto a sujeitos com limitações na 
produção da fala oralizada. Para tanto, foram abordados aspectos relacionados: - às 
conceituações formuladas pelos professores acerca da CSA; os usos que estabelecem 
com a CSA; - a formação inicial e continuada dos professores acerca da referida 
temática. Método: Fizeram parte desse estudo 50 professores inseridos em três 
escolas especiais da Região Metropolitana de Curitiba. Para levantamento dos 
dados os sujeitos responderam, por escrito, questionário com perguntas abertas e 
fechadas.  Resultados: dentre os resultados obtidos, chama atenção o fato de 
dentre os 50 professores questionados apenas 36% relataram fazer uso do recurso 
de CSA, enquanto 64% responderam não fazer uso da mesma embora 88 % terem 
manifestado o desejo de usar tais recursos. Um número significativo 52%, não a 
conceituaram como um recurso que favorece o ensino e aprendizagem e outros 24% 
optaram por não conceituar.  Apenas 2% referiram que o tema foi abordado durante 
a graduação e outros 26% realizaram algum curso depois de graduado. Pode-se 
apreender que 26% dos professores que já realizaram cursos de pós-graduação e 
46% que participaram de formação em serviço não responderam acerca dos 
conteúdos abordados. Os dados evidenciam que tais cursos tiveram um caráter 
informativo e foram realizados com carga horária restrita e conduzidos a partir de 
palestras e orientações pontuais, não permitindo aos mesmos apropriação do 
conhecimento acerca do tema. Conclusão: Os achados desta pesquisa apontam 
para a necessidade de incluir nas grades curriculares dos cursos de licenciaturas e 
pedagogia disciplinas que tematizem aspectos conceituais e práticos envolvidos com 
a tecnologia assistiva. Conclui-se também a importância do implemento de formação 
continuada em serviço envolvendo educadores e fonoaudiólogos comprometidos com à 
sistematização teórico-prática em torno do uso da CSA como recurso linguístico 
capaz de favorecer o desenvolvimento da linguagem e a aprendizagem escolar. 
 

Palavras-chave: Comunicação Suplementar e/ou Alternativa (CSA). Educação 
Especial. Educação Inclusiva. Formação de Professores. 
 



 

ABSTRACT 

Introduction: considering that language and social interactions are substantial parts 
of our character, the goal of this study is to present elements that allow an analysis of 
the aspects related to the improvement of oral language in persons with severe 
impairments in oral communication. Objective: This study has the purpose of analyzing 
aspects related to the use or not of CSA by teachers working in special education 
with students who present serious limitations with regard to oral language, such as: 
the concept of CSA as formulated by the teachers; the use of CSA by the teachers; 
the teachers' initial and continued education on CSA. Method: Fifty teachers from 
three different special schools within Curitiba's Metropolitan Area took part of the 
study. The survey comprised questionnaires wish open and closed questions. 
Results: From the total sample, only 36% reported that they use CSA, although 88% 
of them showed some interest in using it should there be any support for that. 
A significant 52% did not consider CSA as a relevant resource for improving the 
teaching and learning processes; and another 24% did not have any preconception 
of CSA. Only 2% referred that CSA was part of their undergraduate curriculum and 
26% took additional courses on CSA after graduation. It became clear that such 
courses provided only superficial information on CSA, with a small teaching load, thus 
not providing in-depth knowledge on the subject matter. Conclusion: it is concluded 
that there is a general predisposition and willingness from the teachers towards the 
use of CSA. But the study shows that there are large gaps in formal knowledge on 
CSA at undergraduate level of those who use CSA.   
 

Keywords: Supplementary and/or Alternative Communication (CSA). Special Education. 
Inclusive Education. Teachers Formation.. 



 

LISTA DE GRÁFICOS 

GRÁFICO 1 - DIFICULDADES PARA USO DA CSA NA ESCOLA .....................  47 

GRÁFICO 2 - DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS PARA O 

USO DA CSA ................................................................................  48 

GRÁFICO 3 - INTERVENÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA PROMOVIDA PELA 

ESCOLA ACERCA DA CSA .........................................................  49 

GRÁFICO 4 - AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO REALIZADA PELOS 

DOCENTES ..................................................................................  51 

GRÁFICO 5 - CONHECIMENTO PARA CONFECCIONAR UMA PRANCHA 

DE CSA .........................................................................................  53 

GRÁFICO 6 - PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE CSA DEPOIS DE 

GRADUADO .................................................................................  54 

 



 

LISTA DE TABELAS 

TABELA 1 - USO DA CSA NO CONTEXTO ESCOLAR ...................................  45 

TABELA 2 - FINALIDADE ATRIBUÍDA AO USO DA CSA NO CONTEXTO 

ESCOLAR .....................................................................................  45 

TABELA 3 - OS DOCENTES QUE NÃO FAZEM USO DA CSA NO 

CONTEXTO ESCOLAR TAMBÉM ATRIBUÍRAM UMA 

FINALIDADE .................................................................................  46 

TABELA 4 - INTERESSE PELO USO DA CSA NO CONTEXTO ESCOLAR ...  46 

TABELA 5 - MOTIVOS DO INTERESSE PELO USO DA CSA NO 

CONTEXTO ESCOLAR ................................................................  47 

TABELA 6 - DIFICULDADES QUANTO AO USO DA CSA NA ESCOLA .........  48 

TABELA 7 - TIPOS DE RECURSOS MATERIAIS DISPONIBILIZADOS 

PELA ESCOLA PARA O USO DA CSA ........................................  49 

TABELA 8 - TIPO DE INTERVENÇÃO PROMOVIDA PELA ESCOLA 

ACERCA DA CSA .........................................................................  50 

TABELA 9 - PROFISSIONAL QUE COORDENA A INTERVENÇÃO 

NA ESCOLA ..................................................................................  50 

TABELA 10 - CONTEÚDOS ABORDADOS DURANTE AS INTERVENÇÕES .....  51 

TABELA 11 - JUSTIFICATIVAS DA AVALIAÇÃO POSITIVA DOS 

PROFESSORES QUANTO À INTERVENÇÃO .............................  52 

TABELA 12 - CONCEITUAÇÃO ACERCA DA CSA ...........................................  52 

TABELA 13 - MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE 

PRANCHA DE CSA SEGUNDO OS DOCENTES .........................  53 

TABELA 14 - ABORDAGEM DA CSA DURANTE FORMAÇÃO NO CURSO 

DE GRADUAÇÃO .........................................................................  54 

TABELA 15 - TEMAS ABORDADOS DURANTE OS CURSOS ACERCA 

DA CSA .........................................................................................  55 

TABELA 16 - CARGA HORÁRIA DOS CURSOS REALIZADOS ........................  55 

TABELA 17 - NÚMERO DE CURSOS FREQUENTADOS SOBRE CSA 

APÓS O TÉRMINO DA GRADUAÇÃO .........................................  56 

TABELA 18 - RELAÇÃO ENTRE O USO DA CSA E PARTICIPAÇÃO DE 

CURSO SOBRE O TEMA APÓS A CONCLUSÃO DA 

GRADUAÇÃO ...............................................................................  56 



 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ...............................................................................................  11 

2 INTERAÇÕES SOCIAIS, LINGUAGEM E DESENVOLVIMENTO DOS 

SUJEITOS E O USO DA CSA .......................................................................  15 

2.1 LINGUAGEM, INTERAÇÃO VERBAL E RELAÇÕES DIALÓGICAS NA 

CONSTITUIÇÃO DOS SUJEITOS ...............................................................  15 

2.2 CONCEITUAÇÕES ACERCA DA CSA .......................................................  19 

3 EDUCAÇÃO INCLUSIVA E COMUNICAÇÃO SUPLEMENTAR E/OU 

ALTERNATIVA ..............................................................................................  22 

3.1 EDUCAÇÃO INCLUSIVA E A CSA ..............................................................  22 

4 MÉTODOLOGIA ............................................................................................  43 

5 RESULTADOS ..............................................................................................  45 

6 ANÁLISE DOS RESULTADOS .....................................................................  57 

6.1 USOS, CONCEITUAÇÔES E FINALIDADES ATRIBUÍDAS À CSA ............  57 

6.2 O USO DA CSA E A FORMAÇÃO ACADÊMICA E EM SERVIÇO DOS 

DOCENTES .................................................................................................  61 

7  CONSIDERAÇÕES FINAIS ..........................................................................  66 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................  68 

ANEXO - QUESTIONÁRIO ..................................................................................  75 

 

 



 11

1 INTRODUÇÃO 

A escolha do tema Comunicação Suplementar Alternativa (CSA) no contexto da 

educação especial, como foco deste estudo, é fruto de experiência profissional como 

fisioterapeuta com pessoas portadoras de necessidades educacionais especiais 

(PNEE), que apresentam algumas dificuldades na fala oralizada, escrita ou gestual. 

Atuando em uma escola especial na região metropolitana de Curitiba, desde o ano 

de 2000, foram observadas várias situações em que a intervenção terapêutica foi 

prejudicada, bem como as interações com o paciente/aluno não foram estabelecidas 

satisfatoriamente, devido a alterações funcionais congênitas ou adquiridas que limitam 

a produção da fala oralizada. Para estes alunos, a dificuldade de fala articulada 

parece limitar a aprendizagem dos conteúdos escolares, pois as interações estabelecidas 

entre professor/aluno em geral estão prejudicadas.  

O comprometimento com o trabalho junto aos pacientes e a percepção da 

dificuldade que alguns profissionais encontravam em estabelecer interações com 

crianças portadoras de graves comprometimentos da fala, apontaram para a CSA como 

um recurso importante, no desenvolvimento da linguagem e das interações, bem como 

no desenvolvimento global dos alunos inseridos em processos de ensino/aprendizagem. 

Diante desta problemática, o programa de pós-graduação em Distúrbios da 

Comunicação, da Universidade Tuiuti do Paraná, se mostrou apropriado para o 

aprofundamento teórico sobre questões da linguagem, proporcionando acesso à 

perspectiva sócio-histórica e, em especial, ao conhecimento sistematizado por 

Bakhtin (1997), cujo trabalho evidencia a linguagem como ponto de partida para a 

pessoa se constituir como sujeito, reforçando a importância de estudos acerca da 

comunicação alternativa no desenvolvimento da criança. 

Desta forma, surgiu a busca direcionada por questões voltadas para o campo 

da linguagem, bem como da educação, com enfoque no conhecimento e em práticas 

desenvolvidas por parte de professores, que atuam com os referidos sujeitos, acerca 

da CSA. Nessa direção, buscamos, com este estudo, elementos teóricos que nos 

permitam enfrentar as seguintes questões: 

- No caso de pessoas com comprometimento significativo da linguagem oral, 

como ocorrem as interlocuções com o outro?  

- Como são estabelecidas, com tais pessoas, as relações dialógicas 

fundamentais para o processo de ensino/aprendizagem? 
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- A CSA vem sendo concebida e adotada por professores como recurso que 

pode favorecer o estabelecimento de interações entre e com tais pessoas? 

- Que conhecimentos e práticas professores estabelecem acerca da CSA? 

Para o enfrentamento de tais questões, conforme colocações de Bakhtin 

(1997) partimos do reconhecimento da importância da linguagem e das interações 

sociais no desenvolvimento dos sujeitos. Tal autor concebe que somos constituídos 

na e pela linguagem e que, mediante as relações dialógicas e, portanto, interações 

sociais são construídas as nossas condições materiais e subjetivas da vida. Partindo 

de uma dimensão histórica e social, Bakhtin (1997) relata que a consciência de si se 

constitui por meio da palavra do outro, ou seja, o sujeito não fala sozinho, ele precisa 

da fala do outro para construir a sua própria e constituir-se nela. 

Com base nessa perspectiva e recorrendo a Vasconcellos (1999) e 

Carnevale et al. (2013) entendemos que os recursos de CSA podem entrar em jogo 

na dialogia que se estabelece entre sujeitos que apresentam limitações para oralizar 

e outros "falantes" a partir da "leitura" que esses fazem das manifestações orais, 

corporais e escritas produzidas pelos primeiros.  

Como postula Bakhtin (1997) que concebe o sujeito como um ser histórico e 

social assumindo que a linguagem tem um papel fundamental no desenvolvimento 

do ser humano, neste caso da criança, pode-se refletir que quando a fala oralizada 

esta comprometida é na fala do outro que manifestações corporais, orais e símbolos 

são interpretados. Tais manifestações funcionam como significantes que quando 

postos em movimento na linguagem, ganham significados (VASCONCELLOS, 1999; 

PASSOS, 2007).  

No decorrer desta pesquisa, podemos acompanhar como a CSA tem se 

destacado como uma possibilidade de avanço no desenvolvimento da linguagem ou 

da comunicação, como aponta a definição predominantemente adotada no contexto da 

saúde e educação, elaborada pela American Speech-Language-Hearing Association 

(ASHA) – associação norte-americana. Com mais de 150 mil membros, para tal 

associação o objetivo da CSA é capacitar e apoiar fonoaudiólogos e cientistas na 

área da fala, linguagem e audição.  

A ASHA define CSA como o campo do conhecimento envolvido com a prática 

clínica, educacional e pesquisa, a partir do qual profissionais da área da saúde e 

educação fazem uso de tal recurso para compensar e facilitar, temporária ou 
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permanentemente, padrões de prejuízos e inabilidade de indivíduos com severas 

desordens expressivas e compreensão de linguagem.  

Embora, ao longo do estudo aprofundaremos nossas reflexões em torno das 

conceituações acerca da CSA, consideramos importante esclarecer já no início que 

esta vem sendo abordada como; um recurso alternativo, quando se refere ao uso 

permanente com sujeitos em que a fala é severamente comprometida, ajudando-os 

a superar suas dificuldades e limitações; e de forma suplementar, quando usada 

temporariamente por sujeitos que necessitam de um auxílio extra que complemente 

a fala oralizada.  

Além desta definição, existem grupos de profissionais de diferentes áreas 

que compreendem a CSA como um recurso linguístico que pode ser utilizado de 

forma alternativa e suplementar, auxiliando tanto no estabelecimento das interações 

linguísticas, como na aprendizagem dos conteúdos educacionais pedagógicos (BEZ, 

2010; LAPLANE; SILVA, 2009). 

 Alinhados ao ponto de vista dos autores acima referidos, entendemos que, 

no contexto da educação, a CSA pode contribuir para o estabelecimento de mediações 

significativas entre crianças com limitações na produção oral, professores e os 

conhecimentos academicamente constituídos. A escola ao promover interações que 

favoreçam a apropriação desses conhecimentos, pode oportunizar a tais crianças 

uma participação social mais efetiva e, portanto, o exercício da cidadania. 

Nessa direção, vários autores, como Oliveira e Nunes (2007), De Paula (2007), 

Deliberato (2008) realizaram estudos demonstrando o favorecimento do uso da CSA 

como recurso para a inclusão escolar de alunos com graves comprometimentos da 

linguagem oral.  

Ainda assim, no Brasil, a prática e as pesquisas em torno do recurso são 

restritas. O seu uso ainda é limitado, tanto no ambiente familiar quanto no contexto 

educacional, pois alguns educadores e profissionais de outras áreas possuem 

entendimento equivocado, questionando o benefício do uso da CSA. Alguns consideram 

a possibilidade de usar tal recurso e o mesmo inibir o futuro desenvolvimento da 

oralidade do sujeito.  

Contrariando tal posição, vários autores como Reily (2006); Krüger (2009), 

e Chun (2009) demonstram que o uso da CSA não inibe as manifestações orais, 

pelo contrário, na maioria dos casos amplia o número de vocalizações. Os autores 

apontam para o fato de que tal recurso contribuiu para a melhora do fluxo discursivo, 
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incentiva à participação e produção oral de pessoas com dificuldade de oralizar em 

situações dialógicas.  

De qualquer forma, podemos observar que apesar do predomínio de visões 

que reconhecem os benefícios da CSA, no campo da educação, alguns professores 

a utilizam, enquanto outros não. Esta é a questão norteadora desse estudo: 

- Como e até que ponto aspectos relacionados a formação e concepção dos 

professores acerca da CSA, interferem no uso e não uso estabelecido 

com a mesma, no processo de ensino e aprendizagem de sujeitos com 

limitações significativas de oralidade? 

A fim de responder tal questão, o objetivo deste estudo é analisar aspectos 

relacionados ao uso e não uso da CSA, por parte de professores inseridos no 

contexto da educação especial. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de campo 

junto a professores de três escolas especiais de Curitiba e Região Metropolitana.  

O trabalho foi estruturado em três capítulos. No primeiro será abordada a 

importância das interações verbais no desenvolvimento da criança, com ênfase no 

uso dos recursos da CSA para viabilizar as interações de sujeitos com linguagem 

oral comprometida. No segundo capítulo, apresentaremos um breve histórico da 

educação inclusiva no Brasil e no Estado do Paraná, Também será abordada a 

concepção acerca da CSA e sua importância no contexto da educação. No terceiro 

capítulo trataremos dos procedimentos metodológicos envolvidos com a coleta, 

apresentação dos resultados, análise e discussão dos dados levantados durante a 

pesquisa de campo.  

Finalmente, abordaremos as considerações finais, seguidas das bibliografias 

norteadoras deste trabalho e seus apêndices.  
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2 INTERAÇÕES SOCIAIS, LINGUAGEM E DESENVOLVIMENTO DOS SUJEITOS 

E O USO DA CSA 

Neste capítulo serão abordados aspectos acerca da perspectiva sócio-histórica, 

a partir de pressupostos formulados por Bakhtin (1997), Vygotsky (2007) entre outros 

autores que alinhados a tais pressupostos contribuem para a compreensão e o papel 

da linguagem na constituição dos sujeitos em suas diferentes dimensões e, mais 

especificamente, no desenvolvimento da criança.  

Posteriormente, será realizada uma reflexão acerca do uso da CSA junto a 

sujeitos com dificuldades na fala oralizada e apresentados estudos que permitem 

conceber a CSA como facilitadora e promotora da linguagem e das interações sociais 

e, nessa medida, abordada como recurso linguístico. 

2.1 LINGUAGEM, INTERAÇÃO VERBAL E RELAÇÕES DIALÓGICAS NA 

CONSTITUIÇÃO DOS SUJEITOS 

Na constituição da linguagem, a palavra do interlocutor faz com que a criança 

caminhe em direção à formação de sua consciência e do conhecimento de si própria, 

do outro e do mundo. Bakhtin (1997) refere que a consciência não se organiza no 

interior da criança, mas fora dela, a partir da palavra que escuta. O autor ainda 

esclarece que toda palavra, todo enunciado orienta-se para um destinatário, ou seja, 

sempre para o outro. 

 Na concepção de linguagem sistematizada por Bakhtin (1997), a realidade 

fundamental da língua é a interação verbal constituída pelos enunciados produzidos 

no diálogo. O homem, a partir dessa perspectiva, é visto como um ser social, histórico e 

cultural, autor das transformações sociais. Sendo assim, a linguagem é a sua marca 

na realidade, pois é por ela que o ser humano se constitui e estabelece as relações 

e formas de organização sociais.  

Embora Bakhtin não tenha analisado a linguagem especificamente no período 

da sua apropriação, as conceituações e os pressupostos por ele formulados nos 

permitem compreender o papel determinante tanto das interações verbais, materializadas 

nas enunciações, quanto do outro nesse processo. Enfim, a partir de suas formulações 

e de Vygotsky, é possível analisarmos como as crianças adquirem a linguagem e 

como são importantes às interações sociais para sua constituição. 
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Segundo Vygotsky (2007) o sujeito é constituído por um processo histórico, 

a partir do qual os conhecimentos, as experiências, os valores, dentre outros aspectos 

são compartilhados pelas crianças nas relações sociais que estabelecem e por ela 

são internalizados ao longo de seu desenvolvimento. Nesse aspecto, a linguagem 

tem um papel constitutivo e organizador da cognição, do pensamento, da psique, da 

cultura, enfim, de todas as dimensões que constituem o sujeito. Evidenciando o papel 

fundamental das interações nesse processo, recorremos às palavras de Vygotsky 

(2007, p.19 e 20): 

Desde os primeiros dias do desenvolvimento da criança, suas atividades 
adquirem um significado próprio num sistema de comportamento social e, 
sendo dirigidos para objetivos definidos, são refratadas através do prisma 
do ambiente da criança. O caminho do objeto até a criança e desta até o 
objeto passa através de outra pessoa. Essa estrutura humana complexa é o 
produto de um processo de desenvolvimento profundamente enraizado nas 
ligações entre história individual e historia social. 

Uma ideia central para a compreensão das posições de Vygotsky (2007), 

especialmente, no que se refere ao desenvolvimento humano como processo sócio-

histórico é a noção de mediação. O autor enfatiza, por exemplo, que a construção do 

conhecimento acontece a partir de várias relações estabelecidas pela criança e, 

portanto, não resulta de uma ação do sujeito sobre a realidade, e sim da mediação feita 

por outros sujeitos. Tal posição permite compreender o papel de mediador que cabe 

àqueles que participam da vida da criança e, em especial, do professor, no caso da 

apropriação dos conhecimentos academicamente por ela produzidos. 

Para o entendimento da noção de mediação acima referida, vale ressaltar 

que a criança ao nascer manifesta suas necessidades por meio do choro, de sons e 

do corpo, manifestações essas que produzem efeitos nos adultos e lhes convocam a 

formular interpretações e atribuir sentido.  

Interessante observar que é por meio dessas primeiras manifestações que se 

inicia a construção da linguagem, uma vez que é por conta delas que o bebê passa 

a ser reconhecido como um parceiro comunicativo do adulto. Diante de um modo de 

olhar, de movimentos corporais, de tipos de choro ou de balbucio, os adultos passam a 

interpretar e responder a tais manifestações, como se estas já se constituíssem em 

enunciados. Nessa visão, ou seja, quando a criança apreende os significados que o 
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outro lhe atribui, passa a elaborar enunciados diferenciados e a ocupar lugar de 

sujeito no jogo dialógico estabelecido entre ela e o adulto. 

Ressalte-se, portanto, que no momento em que os desejos e as necessidades 

da criança são "mediados pelo adulto" e "respondidos" a partir de suas manifestações, 

ela passa a assumir um lugar de interlocutor. O adulto, reconhecendo-a como tal, 

espera que a criança elabore enunciados cada vez mais complexos e, como interlocutor 

ativo, o sujeito avança em seu processo de apropriação da linguagem, adquirindo 

maior autonomia nas relações dialógicas que participa.  

É pelo enunciado que a criança se constitui em "sujeito da fala" e a partir das 

relações dialógicas que ocorre o encontro da linguagem com a vida, pois "a língua 

penetra na vida através dos enunciados concretos que a realizam e é também através 

dos enunciados concretos que a vida penetra na língua." (BAKHTIN, 1997, p.282). 

Evidenciando como se dá o jogo dialógico, nota-se que nos primeiros anos 

de vida o outro fala pela criança, mas, pela palavra do outro, ela desenvolve sua 

própria linguagem e torna-se sujeito. Nesse jogo, primeiramente a criança toma a 

palavra do outro como sua, tornando-se, posteriormente, autora nesse contexto, 

participando do diálogo e constituindo sua própria linguagem. 

Reiterando a dimensão social constitutiva do sujeito, Bakhtin (1997) afirma que: 

tudo o que povoa a consciência vem do mundo externo, da palavra do 
outro, do que ele fala, e recebe com o tom e a emoção peculiar do momento 
juntamente com seus valores. Assim como o corpo se forma originalmente 
dentro do seio materno, a consciência do homem desperta envolta na 
consciência do outro (BAKHTIN, 1997, p.379). 

Bakhtin (1997) aborda a questão da autoria, entendendo que a palavra pertence 

em parte ao autor, mas, também, ao interlocutor que participa da relação dialógica, bem 

como de outras vozes que estiveram presentes em atos de falas anteriores. O autor 

afirma que tudo o que é dito está situado fora da alma do falante e não pertence 

somente a ele (BAKHTIN, 1997, p.45). 

Tendo em vista a importância de a criança ser posta no lugar de interlocutor, 

conforme acima explicitado, cabe indagarmos acerca de situações em que ela 

predominantemente é falada pelo outro, especialmente, quando tem dificuldades 

significativas de produção oral (VASCONCELLOS, 1999; CARNEVALE et al., 2013). 
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Podemos acompanhar que sujeitos com tais características, muitas vezes, 

atingem a idade adulta ainda sem autonomia e sem a mudança de posição no discurso, 

ou seja, sem a participação efetiva no diálogo como autor e interlocutor. Para o 

entendimento de tal situação, cabe citar que o estabelecimento de interações familiares, 

tão esperadas pelos pais nos primeiros anos de vida da criança, não se desenvolve 

conforme as expectativas em função de pelo menos dois fatores: - os pais não 

saberem se a criança está compreendendo o que dizem e terem dúvidas sobre o 

que interpretam e compreendem acerca do que a criança manifesta (KRÜGER, 2009; 

PASSOS, 2007). 

No entanto, estudos como o de Panhan (2006) ressaltam que crianças com 

comprometimentos significativos da fala oralizada, ainda assim estão inseridas no 

contexto da linguagem. Isso porque, tais crianças também se encontram imersas 

no mundo da linguagem e, mesmo que pareçam estar em um estado parcialmente 

"mudo/passivo", elas produzem sons e "falam" pelo corpo, por meio de expressões 

faciais, dentre outras, manifestações gestuais. 

Partindo deste pressuposto, o uso da CSA pode representar uma possibilidade 

para esses sujeitos "falarem", pois, a partir da valorização e da incorporação de 

outros recursos nas interações sociais, para além da fala, podem ganhar "voz" e 

ampliar suas condições de compartilhar e constituir novas emoções, sentimentos, 

desejos, enfim, experiências. 

Evidenciando tal possibilidade, ou seja, oferecendo fundamentos teóricos 

para o entendimento da CSA como favorecedor do desenvolvimento da linguagem e 

das interações em sujeitos com dificuldades de oralização, podemos recorrer a estudos 

e pesquisas realizadas, nacionalmente, a partir da concepção da linguagem como 

constitutiva do sujeito e da CSA como recurso linguístico.  

Nesta direção, destacamos o estudo de Trevizor e Chun (2004), em que os 

autores analisam a utilização da CSA, como instrumento de mediação em atividades 

de recontar histórias, com uma criança com comprometimento grave de oralização. 

Pode-se observar que o uso da CSA facilitou as atividades de narrativas desta criança, 

aprimorando seu discurso, que antes era quase ausente. 

Da mesma forma, Chun (2003) evidenciou maior desenvolvimento linguístico, 

oportunizando a constituição da identidade do pesquisado como sujeito capaz de 

"falar". Participou do estudo uma criança de oito anos com limitações significativas 

de fala oralizada. Utilizaram-se pranchas de comunicação variadas, tanto durante as 
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terapias com fonoaudiólogo quanto em casa, bem como em outros contextos sociais. 

A partir do entendimento da linguagem como constitutiva do sujeito, tais pranchas 

passaram a ter um papel preponderante como meio de mediação linguística e não 

mais como um mero instrumento de comunicação. A partir dessa visão houve uma 

evolução significativa do desenvolvimento linguístico desta criança, em todos os 

contextos em que utilizava suas pranchas de CSA.  

Cesa, Ramos-Souza e Kessler (2010), em estudo realizado, evidenciam a 

importância da interação com o outro para a apropriação da linguagem, e da interação 

dialógica entre mães e seus filhos com comprometimento significativos de fala 

oralizada. As autoras entrevistaram mães de crianças que utilizavam as pranchas de 

CSA na clínica de linguagem, com o objetivo de investigar a percepção destas 

quanto ao uso do recurso. Concluíram com base na análise do discurso bakhtiniano 

que quando as pranchas são inseridas, considerando a participação e o papel da 

mãe como interlocutora principal do processo de constituição de seus filhos, o 

sucesso no uso de símbolos gráficos de um sistema de CSA, como facilitador das 

interações dialógicas, é evidente. 

Em estudo que analisa a importância da participação dos pais para apropriação 

da linguagem do filho com comprometimento da fala oral, Krüger et al. (2011) 

investigaram os fatores que contribuem para o uso e o não uso da CSA em crianças 

com graves comprometimentos de oralização. Realizando entrevistas com os pais 

destas crianças, constataram que dentre os fatores favoráveis ao uso destaca-se o 

reconhecimento por parte dos pais da CSA como recurso linguístico favorável ao 

aumento das interações dialógicas entre os pais e seus filhos. 

Após estas reflexões em torno de aspectos relacionados à apropriação 

da linguagem e da contribuição da CSA neste processo, consideramos oportuno 

aprofundar nossas discussões sobre as diferentes conceituações formuladas acerca 

da comunicação alternativa.  

2.2 CONCEITUAÇÕES ACERCA DA CSA 

Para avançarmos no entendimento dos vários termos e conceitos veiculados 

na literatura acerca da CSA, e dos diferentes pressupostos teóricos sob os quais 

estão assentados iniciaremos apresentando resultados obtidos em estudo realizado 

por Chun (2003). 
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A partir de um levantamento realizado acerca dos termos utilizados em âmbito 

nacional, a referida autora verificou a ocorrência dos seguintes termos: comunicação 

alternativa e suplementar (CAS), comunicação alternativa (CA), comunicação suplementar 

e/ou alternativa (CSA), sistemas alternativos e facilitadores de comunicação, comunicação 

suplementar (CS) e comunicação alternativa e ampliada (CAA). Ainda de acordo com 

a autora, os termos CAS e CSA foram encontrados com maior recorrência em 

publicações de autoria de pesquisadores de São Paulo. Já, o uso do termo CAA é 

predominante em estudos produzidos por pesquisadores da UERJ e UFRJ (NUNES; 

PELOSI; GOMES, 2005). 

Cabe ressaltar que diferenças envolvendo a denominação da CSA podem 

ser apreendidas no que se refere a sua conceituação. Um dos conceitos identificado, 

recorrentemente na literatura nacional, está embasado na tradução da definição 

divulgada pela American Speech and Hearing Association (ASHA, 2008). 

Conforme já apresentado na introdução, segundo essa associação, a CSA 

refere-se a uma área da prática clínica, educacional e de pesquisa, que visa compensar 

e facilitar, temporária ou permanentemente, os prejuízos e incapacidades dos indivíduos 

com severos distúrbios da comunicação expressiva e ou distúrbios da compreensão. 

A CSA pode ser necessária para indivíduos que demonstrem prejuízos nos modos de 

comunicação oral, gestual e ou escrita. 

Contrapondo o conceito da ASHA, de que a CSA é definida como um 

instrumento de comunicação, grupos de pesquisadores nacionais, tais como Cesa 

(2009); Krüger et al. (2011); Reily (2006); Passerino (2011) e Passos (2007), vem 

formulando uma conceituação da CSA como recurso linguístico.  

Nessa direção, os autores acima apresentados vêm realizando pesquisas acerca 

da importância da CSA como recurso mediador, promotor e facilitador das interações 

sociais e, concomitantemente, do desenvolvimento global desses sujeitos. 

Dentre os autores acima citados, destaca-se Panhan (2006), que conceitua 

a CSA como um recurso que envolve a utilização de símbolos gráficos de alguns 

sistemas de comunicação, bem como desenhos, escrita, fotos e outros recursos 

alternativos organizados para substituir ou complementar a fala comprometida. A autora 

considera que os símbolos gráficos não têm sentido se não forem interpretados no 

espaço discursivo, e estes não carregam consigo significados colados, literais ou 

únicos, estando esses submetidos à dimensão constitutiva e subjetivada linguagem. 
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Desta forma, a CSA é empregada como recurso linguístico, mediando relações entre 

os usuários e contribuindo para apropriação da linguagem. 

Panhan (2006) também enfatiza que no espaço clínico, trabalhar com 

programas de computação possibilita que o "dizer" seja por meio de voz sintetizada 

ou via pranchas de comunicação contendo símbolos gráficos e escrita os quais são 

lidos e interpretados pelo interlocutor.  

Nessa direção, destacam-se ainda as pesquisas de Chun (2003) que defende 

a CSA como um recurso para ser adotado na abordagem clínica e educacional, visa 

melhorar a qualidade de vida e participação social de APNEEs com restrição da fala 

oral, podendo constituir-se como importante recurso linguístico. A autora demonstra 

preocupação e alerta para que o uso dos sistemas de CSA não fique restrito ao 

"mero acionamento de botões ou ao ato de apontar símbolos" (p.56). 

Tendo realizado tais considerações acerca da importância das interações 

verbais para a constituição do sujeito e o uso da CSA como recurso linguístico, 

promotor das interações de sujeitos com restrição da fala oralizada, passaremos a 

apresentação e reflexão acerca da implementação das políticas de educação inclusiva 

no Brasil e como a CSA se encontra inserida neste processo. 
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3 EDUCAÇÃO INCLUSIVA E COMUNICAÇÃO SUPLEMENTAR E/OU 

ALTERNATIVA 

Neste capítulo apresentaremos um breve histórico sobre a educação inclusiva 

no Brasil e analisaremos como vem sendo inserida a comunicação suplementar e/ou 

alternativa nesse contexto. Serão analisados também estudos que discutem a formação 

de professores acerca da educação especial e do uso da CSA. 

3.1 EDUCAÇÃO INCLUSIVA E A CSA 

Iniciaremos o capítulo discutindo alguns acontecimentos históricos que foram 

importantes na implementação da educação especial e inclusiva no Brasil. Para isso, 

seguiremos a orientação de Mazzotta (1996) que dividiu a história do movimento da 

Educação Inclusiva (EI) no Brasil em três períodos: o primeiro com início na década 

de 1850, estendendo-se até o ano de 1960; o segundo, entre os anos 1961 e início 

da década de 90, e o terceiro período de 1991 até os dias atuais. 

O primeiro período da educação inclusiva foi marcado pelas ações de 

D. Pedro II, que em 1854 determinou a criação do Instituto dos Meninos Cegos, 

atualmente Instituto Benjamin Constant. Três anos depois, em 1857, foi fundado o 

Imperial Instituto de Surdos-mudos, também patrocinado pelo imperador. Atualmente, 

essa instituição tem o nome de Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES 

(BUENO, 1993, MAZZOTTA, 1996). 

 Ao longo da história, percebe-se que o Estado Brasileiro desde há muito 

tempo procurou criar instituições para atender pessoas com algum tipo de necessidade 

especial, enfatizando o atendimento clínico e educacional. Outros marcos importantes, 

nesse processo, foram a fundação, em 1926, do Instituto Pestalozzi instituição 

especializada no atendimento às pessoas com deficiência mental; em 1954, da 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), no Rio de Janeiro (SOARES, 

2009). Ressalta-se que ambas as entidades filantrópicas, ainda nos dias atuais, 

promovem atendimento e assistência ao aluno portador de necessidades 

educacionais especiais.  

No Paraná, a preocupação com as pessoas portadoras de necessidades 

especiais aparece, de forma mais contundente, no ano de 1939, quando foi criada a 

primeira escola especial denominada Instituto Paranaense de Cegos. Duas décadas 
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depois, em 1958, foi instituída a primeira classe especial na rede pública (atual Escola 

Estadual Guaíra, em Curitiba). Além disso, houve também a criação do primeiro 

serviço de Educação Especial, em nível governamental, no ano de 1963 (ALMEIDA, 

1998). Ressalta-se que, nesse movimento o Paraná foi pioneiro na implantação de 

políticas públicas de atendimento educacional especializado em nível nacional. 

Posteriormente, podemos acompanhar uma mobilização de diferentes 

lideranças comunitárias na luta pelo acesso aos serviços especializados, destacando 

as APAEs, as quais já haviam se disseminado em uma rede que abrangia vários 

municípios do Paraná, voltada ao atendimento de alunos considerados portadores de 

necessidades especiais. 

Podemos identificar este primeiro período como a fase da institucionalização, 

período esse iniciado pelo governo imperial e concluído com a expansão de instituições 

privadas de caráter filantrópico sem fins lucrativos. Desta forma, o governo, naquele 

momento, era isento da obrigatoriedade da oferta de atendimento educacional aos 

chamados portadores de necessidades especiais e/ou deficientes na rede pública de 

ensino (MIRANDA, 2004). 

O segundo período (1957-1993) marcou a história da educação inclusiva, 

conforme Mazzotta (1996), principalmente, pelas disposições da Lei de Diretrizes e 

Bases de Educação Nacional, Lei n.o 4.024/61, que passa fundamentar e assegurar 

o direito dos "excepcionais" à educação, preferencialmente dentro do sistema geral 

de ensino. 

Outro fato importante, daquele período, foi a criação do Ministério de Educação 

e Cultura (MEC). Ressalta-se que o MEC, criado em 14 de novembro de 1930, como 

Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, sob a Lei n.o 1.920, de 25 de 

junho de 1953, passou a se chamar oficialmente Ministério da Educação e Cultura 

(MEC). Posteriormente, em 1985, foi criado o Ministério da Cultura desvinculando-se 

do Ministério da Educação, porém, curiosamente a sigla continua a mesma até os 

dias de hoje. Em 1992 uma lei federal transformou o MEC no Ministério da Educação 

e do Desporto e somente em 1995 o MEC finalmente passa ser responsável 

exclusivamente pela área da educação (http://portal.mec.gov.br). 

Ainda, quanto às iniciativas que marcam o segundo período da história da 

educação especial no Brasil, ressalta-se que em 1973, foi criado o Centro Nacional de 

Educação Especial (CENESP), entidade responsável pela estruturação da educação 

especial, mas não se efetivou por falta de suporte. Segundo pressupostos teóricos 
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políticos e filosóficos, a partir da criação desse Centro, o Ministério de Educação e 

Cultura preconizou a chamada inclusão total, ou seja, todos os alunos portadores de 

necessidades educacionais especiais deveriam ser matriculados na rede de ensino 

regular independentemente da natureza e grau de comprometimento (PARANÁ, 2006). 

Vale enfatizar que LDB de 1961 e outras ações realizadas naquele período, 

expressavam em seu conteúdo avanços significativos em relação ao incentivo ao 

acesso do portador de necessidades especiais no ensino regular, tais iniciativas não 

apontavam para a organização de um atendimento especializado multidisciplinar que 

considerasse as especificidades de aprendizagem desses alunos.  

Nesse sentido, podemos acompanhar que em 1971, a Lei n.o 5.692/71, 

alterando a LDBEN de 1961, embora defina como destinado a receber "tratamento 

especial" alunos com deficiências físicas, mentais que se encontrem em importante 

atraso quanto à idade regular de matrícula e os superdotados, tal lei não promove uma 

organização no sistema de ensino capaz de atender necessidades educacionais 

especiais, reforçando o encaminhamento desses alunos para as classes e escolas 

especiais (BRASIL, 2008). 

No que se refere ao Estado do Paraná, sob a influência de acontecimentos 

nacionais e internacionais, foi instituído o Departamento de Educação Especial (DEE), 

órgão integrado à Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná (SEED-PR). 

Nesse departamento foi intensificada a criação da equipe de educação especial nos 

núcleos regionais de educação. Por meio dessa equipe e do apoio de organizações 

não governamentais, a oferta de educação especial expandiu-se para quase todos 

os municípios do Paraná. 

Durante os anos que contemplam o segundo período, foi promulgada a 

Constituição Brasileira de 1988, cujo Capítulo III, sob o título de "Da Educação, da 

Cultura e do Desporto", no artigo 205, defende que "A educação é direito de todos e 

dever do Estado e da família". Já no artigo 208, anuncia: "[...] o dever do Estado com 

a educação será efetivado mediante a garantia de [...] atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular 

de ensino".  

Ainda no segundo período a partir das orientações sistematizadas pelo MEC, 

tornaram obrigatório o atendimento, de preferência em escolas regulares, de todos 

os alunos, independentemente de suas características físicas, cognitivas, sensoriais 

e comportamentais. Podemos acompanhar na LDB e na Constituição Brasileira de 
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1988 que esse direito está assegurado e amparado às pessoas portadoras de 

necessidades educacionais especiais. 

No terceiro período delimitado para estabelecer uma cronologia da história 

da educação inclusiva, podemos acompanhar, ao longo da década de 1990, que 

reformas estruturais e educacionais foram desencadeadas em todo o país, motivadas 

pelos discursos e documentos internacionais, como a proposta da Conferência Mundial 

de Educação para Todos (1990) e a Declaração de Salamanca (1994).  

Tais declarações exerceram forte influência na educação em nosso país, o 

que ocasionou uma mudança considerável no perfil educativo nacional, com um 

aumento significativo no número de matrículas de alunos com deficiência no ensino 

regular (SOARES, 2009).  

Ambas as declarações chamam a atenção das autoridades quanto à 

especificidade e às características peculiares de cada criança; o interesse, a capacidade 

e modo de aprendizagem que lhe são próprios e os sistemas educativos que devem 

ser projetados e elaborados para toda e qualquer diversidade de acordo com as 

necessidades do alunado.  

Em âmbito nacional, influenciados por tais declarações, foram desenvolvidos 

novos documentos relacionados a políticas educacionais de educação especial, tais 

como: O Plano Nacional de Educação para Todos de (1990), a Política Nacional de 

Educação Especial (1994) e, especificamente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de 1996, que destina o Capítulo V (Artigos 58, 59 e 60) à Educação 

Especial. Esta lei define a educação especial como modalidade de ensino e reafirma 

que o lugar do APNEE é no ensino regular. 

Reafirmou-se também, nos referidos documentos o tipo de aluno beneficiário 

da Educação Especial (EE). Ampliou-se a oferta de EE contemplando da educação 

infantil ao ensino superior, tornando assim a EE como parte includente no contexto 

geral do sistema educacional podendo contar com o apoio de recursos humanos 

especializados, bem como de recursos e materiais tecnológicos, com o objetivo de 

facilitar a promoção da aprendizagem de APNEE nas classes regulares de ensino. 

Esse período foi marcado, também, pela elaboração de documentos que 

vieram apoiar o movimento em prol da educação inclusiva. Dentre estes, destaca-se 

o Decreto n.o 3.956/01, que aborda os problemas decorrentes da discriminação do 

APNEE, solicitando o acesso à escolarização de todas as crianças. É importante citar 

que no ano de 1999, o governo Federal publicou um caderno intitulado "Adaptações 
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Curriculares dos Parâmetros Curriculares Nacionais – Estratégias para a educação 

de alunos com necessidades educativas especiais", com o propósito de oferecer 

subsídios aos professores que atuam na inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especiais. 

Outro marco importante foi a mudança, no ano de 2001, dos nomes das 

tradicionais escolas especiais para Escolas de Educação Básica na Modalidade de 

Educação Especial, sob o parecer Conselho Nacional de Educação/Câmara de 

Educação Básica (CNE/CEB 17/2001). No Estado do Paraná, essa resolução foi 

colocada em prática no ano de 2012. Conforme descreve o art. 3.o (CNE/CEB 

2/2001): 

Por educação especial, modalidade da educação escolar, entende-se um 
processo educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure 
recursos e serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente 
para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os 
serviços educacionais comuns de modo a garantir a educação escolar e 
promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que 
apresentam necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e 
modalidades da educação básica (PORTAL MEC). 

A partir desses documentos as escolas de educação básica na modalidade de 

educação especial devem viabilizar a receptividade, o acolhimento e a permanência 

do aluno especial na instituição, oferecendo-lhe ensino de qualidade. Para tanto, a 

escola precisa se adaptar e proporcionar o bem-estar físico e emocional do alunado.  

Em relação ao Paraná, entre 2000 e 2002, houve uma intensa discussão em 

favor da inclusão, a qual mobilizou o sistema educacional paranaense. Foi elaborado, 

em 2000, um documento intitulado "Educação Inclusiva: linhas de ação para o Estado 

do Paraná". Nesse contexto, várias reuniões, lideradas pela SEED com pessoas 

ligadas à educação especial e outros segmentos foram realizadas para programar e 

implementar as ações favorecendo a Educação Inclusiva no Estado. A SEED tentou 

implantar uma proposta convidando 50 escolas interessadas em participar do projeto 

de educação inclusiva. A implantação foi frustrada, pois faltou suporte técnico, material 

e apoio pedagógico necessário à aprendizagem com qualidade dos alunos inseridos. 

Desta forma, a proposta não obteve o respaldo político, ficando aquém dos 

objetivos propostos, o que levou a SEED-PR a um importante desgaste (PARANÁ, 

2006, p.32). Aconteceram várias manifestações de repúdio e passeatas pelo 

descontentamento da comunidade escolar, pelo não cumprimento dos compromissos 
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sinalizados no documento. O maior problema era a insegurança dos pais e professores 

de alunos com deficiência acerca do futuro escolar de seus filhos e alunos, somado 

à resistência dos professores do ensino regular em trabalhar com crianças especiais, 

pois alegavam não ter formação para mediar tal processo (PARANÁ, 2006). 

Após o fracasso da primeira tentativa de implantação de uma política de 

educação inclusiva no Estado do Paraná, a Secretaria de Educação Especial do 

Paraná, a partir de 2003, reestruturou novas ações e assumiu a responsabilidade social 

de fazer política pública em Educação Especial compartilhando essa responsabilidade 

com o Departamento de Educação Especial (DEE). Várias ações voltadas para a efetiva 

implantação do processo de educação escolar foram implementadas, gradativamente, 

com incentivo e investimento na preparação de professores na estruturação de uma 

rede de apoio ao aluno, aos profissionais da educação e à família (PARANÁ, 2006).  

Dentre todas as atividades desenvolvidas, uma das mais importantes e 

contundentes, em relação à mudança na perspectiva das políticas da Educação 

Inclusiva no Paraná, foi a realização do primeiro concurso público, em novembro de 

2007, para Educação Especial. A partir deste, foram contratados e nomeados cerca 

de quatro mil e quinhentos professores especializados, ao quadro próprio do 

magistério. Nesse sentido, o Estado investiu na expansão do atendimento na rede 

pública de ensino, com prioridade à escola regular como o espaço preferencial para 

atender alunos PNEE. 

Podemos acompanhar que houve uma preocupação em avançar gradativamente 

rumo à Educação Inclusiva sem, no entanto, apregoar o "desmonte" da Educação 

Especial (PARANÁ, 2006). Isso porque, a comunidade envolvida em defesa da 

Educação Especial temia o fim das instituições especializadas, considerando que 

poderia deixar muitos alunos sem o amparo e a atenção, pois as escolas regulares 

ainda não estavam preparadas para recebê-los. De qualquer forma, essa modalidade 

de ensino passa a ser ampliada, em 2012, especialmente quando as APAES e 

escolas especiais passaram a ser consideradas "Escolas de Educação Básica na 

Modalidade de Educação Especial". 

Para avanço das discussões acerca dos principais movimentos responsáveis 

pela construção da Educação Especial no Brasil e, paralelamente, da Educação 

Inclusiva, há aproximadamente, quatro décadas se discute o movimento de inclusão 

de alunos portadores de necessidades educacionais especiais (APNEE) no contexto 

escolar nacional e internacional. Esse movimento vem propiciando várias ações tanto 
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em âmbito mundial com o objetivo de fazer valer os direitos de escolaridade a todas 

as crianças. Nessa direção, podemos acompanhar que ações, leis, decretos e diretrizes 

vêm priorizando a inserção e a permanência desses alunos na escola regular.  

Nessa direção, documentos importantes vêm discutindo as políticas de 

educação inclusiva no Brasil e em outros países, pois tiveram um avanço considerável 

quanto à sua implementação, entre as décadas de 80 e 90 (LAPLANE; SILVA, 2006), 

principalmente após a declaração de Salamanca que ocorreu em 1994, na Espanha. 

Resulta-se que, para tal marco outros movimentos e documentos contribuíram para 

as mudanças que ocorreram no cenário educacional brasileiro.  

Movimentos responsáveis pela construção da Educação Especial no Brasil 

e, paralelamente, da Educação Inclusiva, vêm se apoiando na Lei das Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Resolução CNE/CEB 

n.o 02/2001, preconiza que todos os APNEEs devem estar matriculados nas redes 

de ensino regulares e que as escolas devem ofertar Atendimento Educacional 

Especializado. Contudo, interessa ressaltar que o Plano Nacional de Educação 

(PNE), Lei n.o 10.172/2001, aponta para déficits de vagas para Alunos Portadores de 

Necessidades Educacionais Especiais em classes comuns. O mesmo documento 

aponta a insipiência na formação de docente para ensinar tais alunos, na acessibilidade 

física e no atendimento educacional especializado. 

Para enfrentar os problemas decorrentes dos limites da formação de professores 

da educação básica, a Resolução CNE/CP n.o 1/2002 estabelece:  

que as instituições de ensino superior devem prever em sua organização 
curricular formação docente voltada para a atenção à diversidade e que 
contemple conhecimentos sobre as especialidades dos alunos com 
necessidades EE.  

Com objetivo de orientar e organizar o acesso de todos à escolarização o 

MEC, em 2003, estruturou um programa intitulado Programa Educação Inclusiva (PEI). 

Enfim, tal iniciativa objetivava disseminar a política de educação inclusiva nos municípios 

brasileiros e apoiar a formação de gestores e educadores para efetivar a transformação 

dos sistemas educacionais em sistemas inclusivos. 

 Outro marco importante para a educação inclusiva no Brasil foi a Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006). Tal evento resultou na 

elaboração de um documento que assegurava um sistema de educação inclusiva em 
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todos os níveis de ensino em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico 

social compatível com a meta de inclusão plena (BRASIL, 2008).  

 Reforçando, ainda, a construção e o avanço da implementação da Educação 

Inclusiva em nosso país, em 2006, o MEC, o Ministério da Justiça, a UNESCO e a 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos criaram o Plano Nacional de Educação 

em Direitos Humanos que preconiza o desenvolvimento de ações que assegurem o 

acesso e a permanência de APNEE desde a educação básica, fomentando uma 

reestruturação, adaptação do currículo da educação básica que garanta a aprendizagem 

desses alunos até a educação superior. 

 No ano de 2007, em âmbito nacional, o governo federal criou o Plano de 

Aceleração do Crescimento (PAC), o qual lançou o Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE), cujo objetivo primordial é a acessibilidade arquitetônica, implantação 

das salas de recursos e formação do docente para o atendimento educacional 

especializado, sem perder o foco da necessidade de atendimentos multidisciplinares. 

A partir deste documento (PDE) procurou-se reafirmar a igualdade de condições e 

proporcionar a essas crianças a educação e a permanência nas escolas. 

 Com tais ações desenvolveu-o programa de atendimento educacional 

especializado (AEE), o qual foi oficializado no Decreto n.o 6.571/2008: 

[...] o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos 
organizados institucionalmente, prestado de forma complementar ou 
suplementar à formação dos alunos no ensino regular (BRASIL, 2008). 

Reforçando o PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação), a Resolução 

CNE/CEB n.o 4/09 traz em seu artigo 10 os seguintes requisitos para a implantação 

da AEE: 

Art. 10. O projeto pedagógico da escola de ensino regular deve institucionalizar 
a oferta do AEE prevendo na sua organização: 
I - sala de recursos multifuncionais: espaço físico, mobiliário, materiais didáticos, 
recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos específicos; 
II - matrícula no AEE de alunos matriculados no ensino regular da própria 
escola ou de outra escola; 
III - cronograma de atendimento aos alunos; 
IV - plano do AEE: identificação das necessidades educacionais específicas 
dos alunos, definição dos recursos necessários e das atividades a serem 
desenvolvidas; 
V - professores para o exercício da docência do AEE; 
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VI - outros profissionais da educação: tradutor e intérprete de Língua 
Brasileira de Sinais, guia-intérprete e outros que atuem no apoio, principalmente 
às atividades de alimentação, higiene e locomoção; 
VII - redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da formação, do 
desenvolvimento da pesquisa, do acesso a recursos, serviços e equipamentos, 
entre outros que maximizem o AEE (BRASIL, 2009, p.2). 

Acerca do AEE, ressalta Rodrigues (2005) que se trata de uma proposta de 

ação da Educação Especial, que não deverá estar mais atrelada a espaços restritivos, 

como classes e escolas especiais, mas serviço de apoio, prioritariamente no ensino 

comum, apoiando a escolarização de alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.  

Um dos mais recentes documentos que preconiza a inclusão dos APNEE na 

escola regular é a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, em cujo texto, entre outras coisas, se afirma que (BRASIL, 2008, p.15):  

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a integrar 
a proposta pedagógica da escola regular, promovendo o atendimento às 
necessidades educacionais especiais de alunos com deficiência, transtornos 
globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.  
[...] alunos com deficiência àqueles que têm impedimentos de longo prazo, 
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial [...]. Os alunos com 
transtornos globais do desenvolvimento são aqueles que apresentam alterações 
qualitativas das interações sociais reciprocas e na comunicação, um repertório 
de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse 
grupo alunos com autismo, síndromes do espectro do autismo e psicose 
infantil. Alunos com altas habilidades/superdotação demonstram potencial 
elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: 
intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes.  

Verifica-se que a lei preconiza a garantia do atendimento aos alunos portadores 

de necessidades educacionais especiais nas escolas inclusivas, seja proporcionando 

o desenvolvimento das potencialidades dos educandos, seja promovendo a 

acessibilidade e todos os recursos necessários para o seu bem-estar.  

Apesar do progresso expresso nos documentos, é fundamental avaliar a 

efetividade do movimento e se os documentos acima apontam para um processo 

dinâmico que vem representando os avanços no sentido da educação. Em síntese, 

cabe indagarmos de que forma esse processo vem acontecendo na prática escolar e 

como vem sendo implementada a educação inclusiva no Brasil. 

Segundo Duboc (2011), um dos grandes desafios educacionais contemporâneos 

tem sido garantir a todas as crianças uma escola que possa realmente educar, 
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suplantando não somente os efeitos da retenção e evasão, mas que possa garantir-

lhes o acesso ao mundo do conhecimento e o desenvolvimento de uma consciência 

crítica e cidadã que possibilite mecanismos de enfrentamento para os diversos 

desafios do mundo moderno.  

O mesmo autor salienta que embora tenham sido implementadas no 

Brasil medidas no contexto educacional que trouxeram intensas modificações no 

funcionamento dos sistemas de ensino, os resultados que se apresentam ainda 

geram preocupações.  

No caso dos alunos portadores de necessidades educativas especiais, de 

acordo com dados do MEC, pouquíssimos recebem o atendimento necessário e 

preconizado pela legislação nacional e internacional, como os princípios defendidos 

pela Declaração de Salamanca (BRASIL, 1997): 

Todas as crianças deveriam aprender juntas, independentemente de quaisquer 
dificuldades ou diferenças que possam ter. As escolas inclusivas devem 
reconhecer e responder às diversas necessidades de seus alunos, acomodando 
tanto estilos como ritmos diferentes de aprendizagem e assegurando uma 
educação de qualidade a todos por meio de currículo apropriado, modificação 
organizacional, estratégias de ensino, usa de recursos e parcerias com 
a comunidade.  

No Brasil, o atendimento educacional para os APNEE na rede regular está 

amparado, como vimos anteriormente no artigo 208 da Constituição Federal de 1988, 

na LDB de 1996 e no Plano Nacional de Educação, sendo assim há uma suposta 

garantia oficial de que a Educação lnclusiva estaria documentada, mas na realidade 

este conjunto de princípios ainda está longe de ser contemplado, na prática o 

cotidiano é outro (SANCHES; TEODORO, 2006).  

Segundo Mittler (2003) o processo de inclusão realizado com sucesso depende 

tanto do trabalho desenvolvido em sala de aula com os alunos quanto das ações 

inclusivas de todas as escolas apoiadas pelas ações do Estado, da comunidade local 

e das Secretarias Municipais. 

Além disso, inclusão é a única modalidade educativa que pode ser considerada 

como a que envolve todos os membros da instituição no processo de atendimento 

à diversidade. Isto implica que as escolas façam modificações capazes de 

atender indivíduos com necessidades educativas especiais em classes regulares, 

independentemente das condições intelectuais, físicas, sociais e culturais.  
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Silva (2009) preconiza que a inclusão dos alunos com necessidades educativas 

especiais está sujeita não só à prática ou formação do professor, já que o efetivo 

processo de inclusão com o intuito educacional demanda posicionamento e cooperação 

de todos os profissionais neste contexto em relação aos alunos integrados, ou seja, 

da família, da comunidade e de fatores socioeconômicos e socioculturais. Tal autor 

destaca, também, que o sistema de educação nacional deve elaborar programas de 

capacitação aos professores, remoção de barreiras arquitetônicas e oferta de 

tecnologia assistiva, incluindo o recurso da CSA para a promoção da linguagem e 

aprendizagem de alunos portadores de dificuldades de fala. A capacitação e 

formação de professores na área da tecnologia assistiva depende da colaboração de 

profissionais de diferentes áreas com experiência clinica e educacional que vem 

utilizando tais recursos com pessoas com necessidades especiais.  

Silva (2009) ainda destaca que o processo de aprendizagem inclusivo deve 

ser desenvolvido e apreendido no cotidiano do indivíduo portador de necessidades 

especiais com a ajuda e acompanhamento de todos os domínios sociais nos quais 

esteja inserido. O autor defende que a educação inclusiva não deve ser discutida a 

partir de uma abordagem tradicional considerada sinônimo de uniformização e, sim, 

partindo-se de uma abordagem focada na atenção com a diversidade e a igualdade, 

levando em consideração o respeito pelas diferenças e pelas necessidades 

individuais, para desenvolver as potencialidades de cada aluno por meio de 

processos individualizados de aprendizagem, considerando as características e o 

ritmo de cada um. 

Rodrigues (2005) enfatiza que o programa de E.l. vem diminuindo as diferenças 

entre a educação regular e a especial. De acordo com essa posição, segundo 

Corbett (2001), a educação inclusiva está relacionada à qualidade da educação comum 

e não à educação especial. O autor afirma que o sistema educativo para que se articule 

com o programa de educação inclusiva deve sofrer um processo de ressignificação 

de padrões conceptuais e organizacionais, planejamentos, formação de turmas, 

currículo e gestão de processo educativo em sua totalidade.  

De acordo com as considerações acima descritas, podemos afirmar que a 

inclusão escolar sugere a instabilidade, a busca constante de alternativas pedagógicas 

diferenciadas. Ensinar e aprender não podem ser mais atribuídos ao professor e ao 

aluno respectivamente, mas à rede que o processo educativo incita.  
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Outro aspecto importante é que os professores tenham conhecimento das 

necessidades especiais de cada aluno para proporcionar uma aprendizagem de 

qualidade ao mesmo tempo atendendo às suas necessidades e respeitando a 

diversidade, e que a inclusão não seja vista como uma inovação, mas como uma 

proposta de trabalho direcionada à diversidade. Para tanto, a formação do professor 

para o trabalho com o APNEE na educação perpassa por vários meios de capacitação 

destes profissionais. Desde habilitações dos cursos de pedagogia às especializações 

oferecidas em pós-graduação e formação continuada oferecida por algumas redes 

de ensino nos estados. 

Em relação à formação inicial do professor, evidenciou-se na pesquisa de 

Bueno (2002) realizada em Instituições de Ensino Superior Brasileira (IES) que no 

total de 58 cursos de graduação pesquisados, apenas 23 cursos ofereciam alguma 

preparação em educação especial.  

O mesmo autor afirma que a formação do professor em educação especial 

registra em sua história, indecisão quanto à exigência de formação em nível médio 

ou superior. Tal indecisão segundo Bueno (1993, p.19) expressava "a falta de política 

clara, consistente e avançada com relação à formação do professor especialista em 

nosso país". 

Oficialmente, segundo Gotti (2001), ao final do ano de 1960, no estado de São 

Paulo, a formação para professores em EE passou a ser obrigatória em nível superior. 

Porém, em outros, a exemplo do Paraná a formação de professores de Educação 

Especial prevalecia em nível pós-normal, especialização e Habilitação na Pedagogia. 

Atualmente o professor licenciado em qualquer área do conhecimento estará 

habilitado para atuar no contexto da educação especial realizando um dos cursos de 

pós-graduação listados abaixo:  

- Pós-graduação em Atendimento Educacional Especializado; 

- Pós-graduação em Educação Especial Inclusiva; 

- Pós-graduação em Línguas de Libras;  

- Pós-graduação em Deficiência Intelectual;  

- Pós-graduação em Altas Habilidades/superdotação. 

O Conselho Nacional de Educação apoia e orienta e inserção do tema 

TA/CSA no currículo das especializações acima citadas. O professor especialista 

deve estar preparado especialmente para inclusão escolar.  
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Com a necessidade de aquisição de diversos recursos, tanto pedagógicos 

quanto linguísticos e arquitetônicos para receber os APNEEs nas escolas regulares e 

para o fornecimento de tais recursos e medidas, foi regulamentado uma série de 

ações, leis, decretos e resoluções na legislação brasileira denominadas ajudas 

técnicas ou tecnologia assistiva.  

O Decreto n.o 3.298 de 12/1999 já garantia equipamentos e elementos 

necessários à terapia e reabilitação da pessoa portadora de deficiência, equipamentos 

especialmente desenhados ou adaptados para seu uso, elementos de mobilidade 

necessários para facilitar a autonomia e a segurança, aparatos para facilitar a 

comunicação, informação e a sinalização para pessoa portadora de deficiência, bem 

como adaptações que garantam o acesso, a melhoria funcional e a autonomia 

pessoal para todos os sujeitos com necessidades educacionais especiais, isso inclui 

a aquisição de equipamentos e materiais pedagógicos para educação, capacitação e 

recreação do APNEE (PELOSI, NUNES, 2009). 

Os termos técnicas ou tecnologias assistivas surgiram na legislação brasileira 

no capítulo Vll, do Decreto n.o 5.296 de 12/2004, teve como objetivo regulamentar a 

Politica Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência: 

Art. 61. Para os fins deste decreto consideram-se ajudas técnicas os produtos, 
instrumentos, equipamentos ou tecnologias adaptados ou especialmente 
projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa portadora de deficiência 
ou com mobilidade reduzida, oferecendo a autonomia pessoal, total ou 
assistida (BRASIL, 2008). 

Cabe aqui ressaltar que, como afirma Pelosi (2008), nos documentos oficiais 

brasileiros ambos os termos, ajudas técnicas e tecnologia assistiva (TA), são usados. 

Porém, a autora relata que TA abrange mais o significado deste recurso, pois 

compreende também serviços destinados ao desenvolvimento de tais tecnologias.  

Ainda quanto a tais recursos, em 2006, a Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos da Presidência da República - SEDHPR, Portaria n.o 142, instituiu o Comitê 

de Ajudas Técnicas - CAT. Tal Comitê definiu TA como sendo uma área do 

conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, 

metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, 

relacionada à atividade e participação das pessoas com deficiência, incapacidades 
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ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e 

inclusão social. CORDE – Comitê de Ajudas Técnicas – ATA VII (BRASIL, 2007). 

A CSA está situada como uma subárea da TA e a aquisição dos recursos da 

CSA para as salas de recursos multissensoriais e AEE se dá pela sua importância no 

processo de ensino-aprendizagem. Como coloca a Secretaria de Educação Especial 

do Ministério da Educação, a utilização da CSA vem auxiliar e promover a 

comunicação entre o professor e o APNEE (MANZINI; DELIBERATO, 2006).  

Este recurso passou a ser tratado como objeto de estudo no contexto 

educacional, mesmo antes da distribuição de materiais contendo o sistema de CSA 

Picture communication system (PCS) nas salas de recursos multifuncionais, as quais 

foram implantadas no ano de 2005, pela Secretaria de Educação Especial/MEC, com 

materiais pedagógicos e de acessibilidade, para a realização do AEE, complementar 

ou suplementar à escolarização (BRASIL, 2007). Estudos abordam o trabalho sobre 

a CSA e AEE nas escolas especiais e escola de ensino regular, bem como acerca da 

formação de professores. 

A maioria das pesquisas que tratam da formação de professores de EE em 

TA/CSA vem sendo desenvolvida e realizada no eixo Rio de Janeiro-São Paulo, nas 

seguintes instituições; Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Estadual Paulista – Marília (UNESP) 

e a Universidade Federal de São Carlos, São Paulo (UFSCAR). (CAIADO; JESUS; 

BAPTISTA, 2011). 

Na UERJ o grupo de pesquisa "Linguagem e comunicação da pessoa com 

deficiência" coordenada por Pelosi e Nunes (Terapeuta Ocupacional e Educadora), 

vem se dedicando ao desenvolvimento de programas de formação de professores 

em TA/CSA. 

A UFSCAR, por sua vez, tem se destacado com programas de pós-graduação 

em EE, produzindo estudos que fornecem dados acerca das demandas necessárias 

para a formação do profissional em EE, bem como participam na construção do 

comitê de ajudas técnicas. 

Para aprofundamento de nossa discussão, analisaremos a seguir alguns 

trabalhos acerca da formação de professores em TA/CSA realizados nas quatro 

universidades acima citadas, bem como por outros centros universitários brasileiros 

que tiveram como objetivo implantar e avaliar a efetividade do uso da CSA no 

contexto da escola inclusiva. 
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Nesse sentido, vale destacar estudos sobre formação continuada em serviço, 

realizado pelo grupo de pesquisa e comunicação da pessoa com deficiência, do 

Programa de Pós-graduação em Educação da UERJ. Autores como Schirmer, Walter, 

Nunes e Delgado (2011) defendem que as intervenções devem ser realizadas nas 

escolas, com conteúdos relevantes, público selecionado e acompanhamentos 

posteriores, com status de formação em serviço. Foi realizada intervenção, conduzida 

por uma professora coordenadora e sua equipe de apoio (pedagoga, fonoaudióloga, 

terapeuta ocupacional, psicólogo e psicopedagoga), junto à professora de educação 

especial de uma turma de sete alunos portadores de necessidades educacionais 

especiais (paralisia cerebral associado à deficiência intelectual), destes apenas dois 

apresentavam fala encadeada. Foram realizados encontros, reuniões discussão das 

gravações e filmagens durante sete meses. Nos encontros a professora abordava as 

dificuldades sentidas e a equipe multidisciplinar de apoio realizava intervenções com 

uma gama de atividades planejadas durante as reuniões semanais para auxiliar a 

professora. Tais atividades eram: leitura de textos sobre comunicação alternativa e 

ampliada (CAA), a equipe disponibilizou software Boardmaker para confecção de 

Pictogramas utilizados em pranchas e livros de comunicação, também disponibilizado 

computadores para confecção de pictograma e sugestões de recursos de CAA, 

demonstrações de utilização de pranchas de comunicação, oferta de materiais 

pedagógicos adaptados e de software e hardwares especiais para comunicação escrita. 

O ponto mais importante de todo trabalho eram as filmagens da professora 

interagindo com seus alunos, as experiências e dificuldades vivenciadas por ela em 

sala de aula. A professora apresentava os problemas e a equipe de apoio apresentava 

sugestões para resolução dos mesmos, bem como ajudava no planejamento e 

execução de novas intervenções, às vezes um membro da equipe de apoio 

acompanhava e auxiliava a professora em atividades com os alunos em sala de aula. 

Um dos destaques destas intervenções e pesquisa foi o uso de recursos de vídeos 

da prática do docente nas suas formações, o resultado da estratégia foi efetivo já 

que realizou na escola, ambiente de trabalho do professor. 

O resultado mostrou uma mudança de atitude da professora com a seus 

alunos, pois lhe foi proporcionado conhecimento dos recursos da CAA e como poderia 

auxiliar na comunicação e aprendizado dos seus alunos. O fato de o professor ter 

participado da equipe proporcionou troca de informações e uma formação 

comprometida com a articulação teórico-prática. O que podemos considerar 
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relevante neste estudo é que "... a abordagem utilizada na formação do professor é 

o fato desta ser continuada e em serviço e sua ação educativa baseada nos 

pressupostos do ensino colaborativo e da consultoria colaborativa". 

Ainda neste contexto da formação continuada, Pelosi (2000), vinculada ao 

curso de graduação em Terapia Ocupacional na UFRJ, realizou uma pesquisa-ação 

com o objetivo de averiguar efeitos e mudanças no desempenho de professores 

itinerantes durante e após uma formação em serviço sobre TA/CSA. A formação foi 

constituída de palestras, textos lidos e comentados, construção de pranchas no 

computador e artesanais, além de estudos de caso. Os professores participantes 

afirmaram que o curso foi útil para a prática profissional e após seis meses do 

término, segundo dados do followup, todas as professoras participantes estavam 

empregando os recursos de CSA com alunos atendidos individualmente.  

Em sua tese de doutorado Pelosi (2008) propôs avaliar a eficácia da ação 

conjunta de profissionais na área da Saúde e na Educação no processo de inclusão 

escolar de alunos com paralisia cerebral em escolas municipais da cidade do Rio de 

Janeiro. A autora desenvolveu um curso de formação em serviço para 29 professoras 

itinerantes, de classe especial, sala de recurso e de escola especial. O objetivo do 

curso foi preparar os professores para atuarem em conjunto com professores de sala 

regular e funcionários da escola, desenvolvendo estratégias de CSA, facilitando a 

participação efetiva do aluno com PC no cotidiano da escola. Para tanto, foram 

aplicados questionários denominados pré-teste e pós-teste, antes e depois do curso 

oferecido, o resultado relacionado ao aumento percentual de uso, ocorreu nos itens 

do maior uso de pranchas de comunicação como facilitadores no processo de 

aprendizagem, utilização maior de símbolos em forma de cartões e o maior uso de 

recursos para favorecer a escrita de alunos com dificuldade motora. 

Com base nos estudos acima, Pelosi (2008) conclui que cursos de formação 

em serviço são mais eficazes, pois suscitam menos resistência por parte dos professores, 

permitindo a solução de problemas vivenciados no dia a dia da escola, de maneira 

mais autônoma pelas professoras, bem como possibilitando a abordagem de práticas 

profissionais do professor na escola, além de favorecer a criação, de novas práticas 

em sala de aula e atendimentos especiais. 

No estudo intitulado "Dando a voz por meio de imagens", desenvolvido ao 

longo de 2007, um grupo de pesquisa da UERJ, sob a orientação da professora 
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Nunes et al. (2009), buscou utilizar e avaliar os efeitos do uso da CSA em duas salas 

de aula em uma escola especial do município do Rio de Janeiro. 

As salas de aula foram denominadas Alfa e Beta, na sala de aula Alfa o 

estudo foi dividido em três etapas, linha de base, intervenção e pós-intervenção – com 

cinco alunos, sendo três com restrição da fala oralizada. Na fase de linha de base as 

pranchas de Comunicação Alternativa e Aumentativa (CAA) ainda não haviam sido 

introduzidas e as interações entre aluno/aluno e aluno/professor foram registradas e 

observadas ao vivo. Foram realizadas reuniões da equipe de pesquisadores com a 

professora. Nessas reuniões foram discutidos dados observados nas gravações, 

momento em que realizaram planejamento das atividades em que selecionavam os 

temas a serem trabalhados, os símbolos e a confecção de pranchas de comunicação. 

A aplicação dos recursos materiais desenvolvidos durante as reuniões com os cinco 

alunos da sala alfa eram filmadas e transcritas. 

Nunes et al. (2009) concluíram que mesmo com a restrita aceitação do uso 

dos recursos de CAA pela professora, houve um aumento importante nas iniciativas 

de interação entre a professora e seus alunos e entre os alunos da sala alfa. 

Na outra sala de aula, denominada Beta, o objetivo proposto era o mesmo 

sendo diferenciado apenas no número de alunos que compunham a sala, ou seja, 

havia sete alunos dois com fala oralizada e cinco com importante restrição da fala 

oralizada. Foram realizadas intervenções similares nas duas salas. Nessas reuniões 

com a professora, o grupo observava e analisava as sessões filmadas das interações 

realizadas em sala de aula e auxiliavam no planejamento das atividades a serem 

desenvolvidas com os alunos.  

Os pesquisadores observaram, com base nos resultados obtidos que após o 

emprego dos recursos da CAA, houve gradual modificação com relação à interação 

entre este professor e seus alunos, tanto os com restrição da fala oralizada quanto os 

demais que oralizavam, pois estes alunos por iniciativa própria, também começaram 

a fazer uso de pranchas de comunicação. A diferença desta sala de aula para a 

primeira aqui descrita residiu na disposição e interesse da professora regente, a 

mesma acolheu a ideia e exemplarmente colocou em prática dentro do ambiente da 

escola chamando à responsabilidade a direção e todo corpo docente da escola, se 

colocando a disposição para ajudá-los na confecção de pranchas e auxiliá-los no 

uso do recurso. 
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Outro trabalho que, também, preconiza a formação de professores em CSA é 

desenvolvido pelo mesmo grupo de pesquisadores, acima referidos, ou seja, o estudo 

denominado "Acessibilidade comunicativa para alunos com deficiência: formação 

inicial de professores", foi realizado com objetivo de planejar, implementar e avaliar a 

eficácia de um programa inserido no curso de pedagogia da UERJ, o qual abordava 

a acessibilidade comunicativa para favorecer o uso dos recursos da CAA e de 

informática, junto a alunos com deficiência física, múltipla e autismo. 

As autoras primeiramente aplicaram um questionário e realizaram entrevistas 

para obter a caracterização dos graduandos em pedagogia, bem como averiguar as 

concepções destes a respeito da educação inclusiva, deficiência física, múltipla e 

paralisia cerebral, sobre TA e CSA. Em seguida foram ofertadas aulas expositivas e 

práticas acerca da conceituação de comunicação, funções e diferentes formas, 

conceituação de CSA e utilização. Ou seja, foram abordados aspectos relativos ao 

perfil de quem poderia se beneficiar com o uso dos recursos da CSA, os diferentes 

sistemas de CSA, tipos de pranchas de alta e baixa tecnologia e qual dos sistemas 

sugerir para um determinado aluno e atividades pedagógicas adaptadas e constituídas 

com os recursos da CSA.  

Finalizando a pesquisa, os conhecimentos ofertados durante as aulas 

teórico-práticas foram empregados pelos graduandos do curso de pedagogia a APNEE 

em sala de aula de escola especial. Cada graduando ficou responsável por um aluno, 

bem como o planejamento da ação educacional utilizando os recursos da CSA, 

aplicação e avaliação dos resultados. De acordo com os dados obtidos, verificou-se 

que houve uma maior interação com os APNEE pesquisados e os graduandos, após 

o uso dos recursos de TA e CSA. 

Os autores chegaram à conclusão de que a metodologia utilizada nessa 

pesquisa favoreceu uma aproximação do pesquisador e professor em sala de aula. 

Segundo Nunes e Schirmer (2011), isso ocorreu porque o professor tornou-se 

pesquisador de sua prática e o pesquisador participante do cotidiano escolar. 

Outros pesquisadores também realizaram estudos de caso com alunos com 

limitações de fala oral no contexto de sala de aula. Obelar (2011) realizou um estudo 

em uma escola municipal de ensino regular do município do Rio de Janeiro, com uma 

aluna do 5.o ano, portadora de paralisia cerebral com dificuldades de locomoção e 

grave comprometimento da fala oralizada que se comunicava com o olhar e 
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movimentos com os pés. Tal aluna apresentava um comportamento introvertido e 

reservado, com dificuldade na interação social.  

Junto a essa aluna foram usados recursos de CSA/TA, como cartões 

pictográficos de comunicação e prancha. Utilizava os pés para indicar o item 

desejado na prancha e o olhar determinava quais os símbolos aos quais se dirigia. 

Para auxiliá-la no processo de interação em sala de aula foi disponibilizada uma 

professora da sala de recurso que, junto com a professora regular, oportunizaram a 

aluna o uso do sistema de CAA. Todas as tarefas eram realizadas com ajuda das 

professoras, porém com o cuidado de favorecer a execução do conteúdo proposto 

criando recursos para que a aluna o fizesse de forma independente. Resultados 

positivos foram registrados, especialmente, quando a aluna lia o material proposto 

com ajuda de um vocalizador VoicePod. Foram realizadas adaptações para que 

participasse das atividades pedagógicas na sala de aula utilizando como auxilio os 

recursos da CSA e da Tecnologia Assistiva.  

Pesquisadores de outros estados como Nunes et al. (2009) também vêm 

realizando estudos de caso e pesquisas acerca da CAA. Na Universidade do Rio 

Grande do Norte, a professora de uma instituição filantrópica de educação especial 

participou de um estudo usando o sistema PCS com uma aluna autista, recebeu 

apoio para trabalhar com o recurso. A docente afirma que a CAA aumentou a 

frequência de modalidades de respostas da aluna, bem como as verbalizações/ 

vocalizações e o uso de gestos nas sessões, favoreceu a organização junto a outros 

alunos, visualizando melhorar os afazeres, bem como ajudando a professora na 

organização de seu trabalho. Os autores relataram que a experiência prática com a 

CSA ajudou a desmitificar pensamentos errôneos sobre a estratégia de intervenção. 

Descrevem ainda que obtiveram bons resultados e que o sistema auxiliou na 

organização e realização das atividades em sala de aula. 

Outro estudo foi desenvolvido na Universidade Federal do Espírito Santo, 

nas instalações de uma escola de educação infantil privada, com proposta de educação 

inclusiva. Uma aluna de quatro anos portadora de paralisia cerebral mista e de 

diplegia moderada foi observada durante atividades desenvolvidas em sala de aula. 

O trabalho foi desenvolvido a partir da visita dos pesquisadores à escola para mediar 

tarefas e estratégias que forneciam subsídios ao professor para que pudesse 

trabalhar de forma a promover a inclusão. Foram utilizados símbolos do sistema de 

CSA, letras e números em tamanho padronizado, bem como folhas e cadernos, 
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dentre outras adaptações para atender necessidades da aluna. Os resultados foram 

positivos com o uso do recurso da CSA, uma vez que apontam para o fato da aluna 

ter encontrado espaço na sala de aula, também começou participar das brincadeiras 

e atividades pedagógicas propostas. Pode-se constatar importante evolução linguística 

por parte da aluna, avanço das produções da narrativa e de recursos expressivos, e 

ampliação do campo semântico (DOURADO; GIVIGI; SANTOS; SILVA, 2011).  

Ressalta-se, ainda, estudo de caso realizado na Universidade do Estado do 

Pará, o qual, conforme Silva et al. (2011), envolveu um professor e uma aluna com 

paralisia cerebral e dificuldade da fala oralizada. O trabalho foi desenvolvido em sala 

de aula do ensino regular de uma escola da rede pública municipal. Foram realizadas 

duas visitas semanais durante um período de sete meses consecutivos pelos 

pesquisadores, objetivando a capacitação e assessoramento ao professor disposto a 

trabalhar estratégias de comunicação alternativa. O resultado foi positivo, pois 

aumentaram as formas de interação e, principalmente, os elos comunicativos entre a 

aluna/professor e professor/aluno.  

Podemos citar, estudo realizado por Flauzino et al. (2007), pesquisadores na 

Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), com um aluno de 14 anos com 

grave comprometimento motor e de fala oralizada, frequentador de uma sala de 

estimulação especial num centro de atendimento. Concluiu-se que o uso do sistema 

Comunique, desenvolvido por Miriam Pelosi, proporcionou ao aluno independência 

na escrita. Devido ao comprometimento motor foi adaptado um joystick ao lado da 

cabeça e o aluno poderia acionar voluntariamente no momento em que desejasse. 

Ao final do trabalho concluiu-se que o aluno adquiriu independência e autonomia nas 

realizações das tarefas, bem como aquisição da linguagem escrita. 

 Flauzino et al. (2007), ainda, realizaram uma pesquisa/ação, com intervenção 

diária durante dois anos, com uma menina de dez anos, com diagnóstico de 

osteogêneses imperfecta (ossos de vidro), estudante de uma escola municipal de 

Belo Horizonte. O objetivo era desenvolver habilidades e competências necessárias 

por meio da CA. Com o trabalho de atendimento educacional especializado a aluna 

foi alfabetizada possibilitando sua inclusão real e não a mera inserção no ensino 

regular. Passou a participar das mesmas atividades dos demais alunos, dentro de seus 

limites. Ao fim do estudo a aluna encontrava-se alfabetizada com grande habilidade 

para leitura escrita, melhorou muito seu conhecimento lógico em matemática.  



 42

As pesquisas discutidas no capítulo, tanto acerca da formação do professor 

em CSA quanto do uso de tal recurso nos processos de ensino-aprendizagem 

permitem apreender um panorama do que vem sendo produzido no Brasil acerca da 

CSA no contexto Educacional. 

Pretendemos evidenciar com as pesquisas e estudos apresentados, que os 

benefícios do uso da CSA na sala de aula com alunos com comprometimento de fala 

oral são significativos. 

Além disso, notamos uma preocupação em função da escassez no número 

de professores que são formados em TA/CSA, bem como no desempenho dos alunos 

que fazem uso do recurso em sala aula.  

Tais pesquisas evidenciam a necessidade de análise crítica quanto à 

abordagem da CSA no contexto escolar, pois concepções, conceitos, modos de uso 

estabelecidos por parte tanto do aluno quanto do professor não são consensuais. 

Vale a pena ressaltar que as pesquisas aqui apresentadas acerca da formação 

de professores em TA/CSA revelam o predomínio de uma perspectiva cognitivista, 

que concebe a linguagem e a comunicação alternativa como forma de representação e 

meios de comunicação. Com base nesse modelo teórico a linguagem é descrita como 

instrumento de comunicação.  

Podemos acompanhar um implemento na realização de pesquisas nacionais 

acerca da CSA, porém, um número restrito concebem a linguagem das crianças com 

graves comprometimentos na fala oralizada, a partir de uma perspectiva sócio-histórica 

e discursiva. Observa-se que alguns pesquisadores conceituam a CSA como 

instrumento e um código, enquanto outros, em número menor, a concebem e a abordam 

como recurso linguístico, mediador das relações entre os usuários e, dessa forma, 

contribuindo para apropriação da linguagem e dos conhecimentos academicamente 

produzidos (PANHAN, 2006). 
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4 MÉTODOLOGIA 

Para realização deste estudo, além de revisão da literatura nacional e 

internacional, especialmente nas áreas da educação inclusiva, educação especial e 

comunicação suplementar e (ou) alternativa, foi realizada uma pesquisa de campo.  

Quanto ao procedimento adotado para a elaboração da pesquisa, foi realizado 

inicialmente um levantamento das Escolas Especiais na Região Metropolitana de 

Curitiba. Para delimitação dos sujeitos que compuseram a pesquisa, foram selecionadas 

duas escolas públicas e uma privada (sem fins lucrativos), destinadas ao atendimento 

de pessoas portadoras de necessidades educacionais especiais (crianças, adolescentes 

e adultos), deficiência motora e múltiplas deficiências. Denominaremos as escolas 

por números 1, 2 e 3. A Escola 1 contava com 185 alunos uma diretora, duas 

coordenadoras, duas vice-diretoras e 48 professores dos quais 29 responderam o 

questionário. A Escola 2 contava com 138 alunos uma diretora, duas coordenadoras 

e 36 professores sendo que 15 responderam o questionário. A Escola 3 totalizava 

180 alunos uma diretora, uma coordenadora e 30 professores destes 6 responderam 

o questionário.  

O número de total de participantes deste estudo foi de 50 professores 

funcionários das referidas instituições. A coleta de dados foi realizada durante os 

anos de 2012 e 2013. O convite para participar da pesquisa foi estabelecido após uma 

reunião em cada escola, com as diretoras e coordenadoras, bem como contatamos as 

secretarias de educação das respectivas escolas públicas. Formalmente solicitamos 

autorização para presidente da associação mantenedora da instituição privada. 

Posteriormente foi realizado convite aos professores e levado ao conhecimento o 

conteúdo do instrumento e esclarecido os objetivos da pesquisa. Os professores, 

público-alvo da pesquisa, responderam a um questionário (Anexo) que foi aplicado 

pelo avaliador nas dependências das escolas. Ressalta-se que não houve intervenção 

durante a elaboração das respostas, apenas explanado quanto ao preenchimento do 

documento, que foi manuscrito e individual.  

Em relação ao instrumento de coleta de dado, foi utilizado um questionário 

(em anexo), contendo questões relacionadas à Comunicação Suplementar e/ou 

Alternativa (CSA). As questões foram formuladas de modo que pudesse identificar e 

analisar os fatores que determinam o uso ou não uso da CSA no contexto escolar. 
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Quanto à aplicação dos questionários, vale destacar que foi aplicado um 

teste piloto com dois professores que fizeram parte da amostra.  

Conforme descrito no item PRIVACIDADE E CONFIDENCIALIDADE o pesquisador 

assume o compromisso de preservar a imagem e identidade dos entrevistados as 

quais serão mantidas em absoluto sigilo. 

Os dados serão verificados quantitativamente a partir da organização em 

tabelas, gráficos e da análise dos resultados. 
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5 RESULTADOS 

5.1 TABELAS E GRÁFICOS 

Os dados apresentados na tabela 1 evidenciam o total absoluto e percentual 

dos docentes que fazem e não fazem uso da CSA no contexto escolar. 

 

TABELA 1 - USO DA CSA NO CONTEXTO ESCOLAR 

Utiliza CSA 
Docentes 

N.o % 

Sim 18 36 
Não 32 64 
TOTAL 50 100 

FONTE: O autor 
 

 

Dos 50 docentes questionados sobre o uso da CSA na escola, 36% responderam 

positivamente, enquanto 64% responderam não fazer uso da CSA no contexto escolar.  

São apresentados a seguir os 18 docentes que fazem uso do recurso, os 

quais referiram diferentes finalidades para justificar tal uso, conforme pode ser 

observado na tabela 2.  

 

TABELA 2 - FINALIDADE ATRIBUÍDA AO USO DA CSA NO CONTEXTO ESCOLAR 

Finalidade atribuída ao uso da CSA 
Docentes 

N.o % 

1. Facilitar a comunicação entre aluno/professor, aluno/aluno 
complementar a linguagem remanescente 14 78

2. Favorecer a alfabetização e aprendizado da leitura e escrita 2 11
3. Respostas 1 e 2 2 11
TOTAL 18 100

FONTE: O autor 
 

 

Todos os 18 docentes que afirmaram usar a CSA no contexto escolar 

referiram que tal uso tem por objetivo facilitar a comunicação entre aluno/professor, 

aluno/aluno e favorecer a linguagem remanescente; 2 destes ainda complementaram 

que é para favorecer a alfabetização e aprendizado da leitura e escrita.  
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A tabela 3 apresenta dados sobre a finalidade atribuída ao uso da CSA pelos 

docentes que não fazem uso do recurso. 

 

TABELA 3 - OS DOCENTES QUE NÃO FAZEM USO DA CSA NO CONTEXTO ESCOLAR 
TAMBÉM ATRIBUÍRAM UMA FINALIDADE 

Finalidade atribuída ao uso da CSA 
Docentes 

N.o % 

1. Traduzir para o campo visual os conteúdos trabalhados 1 3
2. Favorecer comunicação entre aluno/professor e aluno/aluno 13 40
3. Favorecer o desenvolvimento da linguagem 1 3
4. Favorecer o processo de ensino e aprendizado 3 10
5. Não responderam 14 44
TOTAL 32 100

FONTE: O autor 
 

 

Dos 32 docentes que não fazem uso da CSA, 40% responderam que favorece 

a comunicação entre aluno/professor e aluno/aluno, 13% referiram que facilita o 

desenvolvimento da linguagem e o processo de ensino e aprendizagem, enquanto 

44% não atribuíram finalidades para o uso. 

 

TABELA 4 - INTERESSE PELO USO DA CSA NO CONTEXTO ESCOLAR 

Interesse no uso da CSA 
Docentes 

N.o % 

Sim 28 88 
Não 3 9 
Não resposta 1 3 
TOTAL 32 100 

FONTE: O autor 
 

 

Dos 32 docentes que não fazem uso da CSA quando questionados sobre o 

interesse em usar tal recurso 88%, ou seja, 28/32 responderam que sim, enquanto 3 

referiram que não e um não respondeu a questão. 
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A seguir serão apresentados na tabela 5 os resultados dos docentes que 

responderam sobre o motivo do interesse em usar CSA. 

 

TABELA 5 - MOTIVOS DO INTERESSE PELO USO DA CSA NO CONTEXTO ESCOLAR 

Interesse no uso da CSA 
Docentes 

N.o % 

1. Favorecer a comunicação e interação aluno/professor 17 61
2. Ampliar seu conhecimento acerca do tema 3 11
3. Respostas 1 e 2 4 14
4. Não resposta 4 14
TOTAL 28 100

FONTE: O autor 
 

 

Conforme tabela 5, pode-se observar que dentre os 28 docentes que não 

fazem uso da CSA no contexto escolar, 75% ou seja, 21 professores referiram seu 

interesse por favorecer a comunicação e interação entre aluno/professor, enquanto 

25% responderam que ampliariam seu conhecimento acerca do tema e 14% não 

responderam o questionamento. 

Os docentes foram indagados se encontram dificuldades para o uso da CSA 

no ambiente escolar, e as respostas fornecidas pelo grupo encontram-se no gráfico 1.  

 

GRÁFICO 1 - DIFICULDADES PARA USO DA CSA NA ESCOLA 

 

FONTE: O autor 
 

 

No gráfico 1, verifica-se que dos 50 docentes questionados, 76% ou seja, 

38 referiram dificuldades para o uso da CSA na escola, enquanto 14%, ou seja, 

7 responderam que não encontram dificuldades e 10%, ou seja, 5 não responderam. 



 48

Perguntamos para os docentes sobre as possíveis dificuldades encontradas 

para trabalhar CSA na escola. Estão relacionadas na tabela 6. 

 

TABELA 6 - DIFICULDADES QUANTO AO USO DA CSA NA ESCOLA 

Dificuldades para o uso da CSA 
Docentes 

N.o % 

1. Falta de apoio técnico, e material para confeccionar prancha 
de comunicação 27 71

2. Dificuldade/comprometimento dos alunos 6 16
3. Não responderam 5 13
TOTAL 38 100

FONTE: O autor 
 

 

Dentre os 38 docentes que especificaram dificuldades, 71% referiram falta 

de apoio técnico para orientá-los quanto ao uso, falta de material e falta de apoio 

técnico para ajudá-los na confecção de pranchas de comunicação, e 16% referiram 

que suas dificuldades estão atreladas ao comprometimento dos alunos, outros 13% 

optaram por não responder ao questionamento. 

No gráfico 2 será apresentada a resposta dos docentes quando questionados 

se a escola disponibiliza recursos materiais para uso da CSA. 

 

GRÁFICO 2 - DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS 
PARA O USO DA CSA 

 

FONTE: O autor 
 

 

Dos 50 docentes questionados 40%, correspondente a 20/50, responderam 

que a escola disponibiliza materiais para trabalhar com CSA, enquanto os outros 

30/50 responderam que não há material para usar tal recurso com os alunos. 
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Serão apresentados a seguir na tabela 7 os tipos de recursos materiais 

disponibilizados pela escola. 

 

TABELA 7 - TIPOS DE RECURSOS MATERIAIS DISPONIBILIZADOS PELA ESCOLA PARA O 
USO DA CSA 

Recursos oferecidos 
Docentes 

N.o % 

1. Materiais para construção de pranchas 6 30
2. Computador 3 15
3. Resposta 1 e 2 1 5
4. Não resposta 10 50
TOTAL 20 100

FONTE: O autor 
 

 

Dentre os recursos materiais oferecidos, conforme mencionado por 20 docentes, 

30% referiram estar disponíveis materiais para construção de pranchas apenas, já o 

computador exclusivamente é mencionado por 15%, e ambos os materiais por 5%, e 

50% dos sujeitos, ou seja, 20 professores não responderam a questão. 

Apresentaremos no gráfico 3 os dados referidos pelos sujeitos da pesquisa 

quando questionados se a escola promove intervenções teórico-práticas. 

 

GRÁFICO 3 - INTERVENÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA PROMOVIDA 
PELA ESCOLA ACERCA DA CSA 

 

FONTE: O autor 
 

 

Quando indagados se a escola onde os docentes atuam promove algum tipo 

de intervenção teórico-prática acerca da CSA 78%, ou seja, 39 docentes responderam 

que não há programa que desenvolva algum tipo de treinamento ou aperfeiçoamento 

acerca do tema, enquanto 22%, ou seja, 11 responderam sim, que a escola realiza 

intervenção teórico-prática.  



 50

Os dados apresentados na tabela 8 são referentes ao tipo de intervenção 

promovida pela escola segundo os 11 docentes que responderam positivamente. 

 

TABELA 8 - TIPO DE INTERVENÇÃO PROMOVIDA PELA ESCOLA ACERCA DA CSA 

Tema abordado na intervenção 
Docentes 

N.o % 

1. Palestras e orientações 9 82
2. Promove estudos 1 9
3. Não resposta 1 9
TOTAL 11 100

FONTE: O autor 
 

 

Quando indagados sobre o tipo de intervenção aos docentes que responderam 

positivamente a questão, 82% dos sujeitos responderam que são realizadas 

palestras, enquanto 9% referiram que a escola promove estudos acerca do recurso, 

outros 9% optaram por não responder. 

Apresentaremos os dados na tabela 9 sobre qual profissional coordena a 

intervenção acerca da CSA na escola.  

 

TABELA 9 - PROFISSIONAL QUE COORDENA A INTERVENÇÃO NA ESCOLA 

Profissional que coordena a intervenção 
Docentes 

N.o % 

1. Fonoaudióloga 6 55
2. Equipe técnica e pedagógica 3 27
3. Não há coordenação específica 1 9
4. Não resposta 1 9
TOTAL 11 100

FONTE: O autor 
 

 

Questionados sobre quem realiza a intervenção acerca da CSA, 55% 

dos docentes responderam que é a fonoaudióloga e 27% referiram ser a equipe 

pedagógica, outros 9% responderam não ter uma coordenação definida e 9% 

não responderam. 
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Será apresentado na tabela 10 o resultado das respostas acerca do 

conteúdo abordado durante intervenção. 

 

TABELA 10 - CONTEÚDOS ABORDADOS DURANTE AS INTERVENÇÕES 

Conteúdos abordados na intervenção 
Docentes 

N.o % 

1. Utilização de pranchas e outros recursos de CSA 3 28
2. Tecnologias atuais, concepção, importância e benefícios da CSA 2 18
3. Resposta 1 e 2 1 9
4. Não resposta 5 46
TOTAL 11 100

FONTE: O autor 
 

 

Questionamos sobre os conteúdos abordados durante as intervenções 27%, 

ou seja, 3 docentes responderam que foi a utilização de pranchas e outros recursos 

de CSA, 18% relataram que as tecnologias atuais, concepção, importância e benefícios 

da CSA, 46% não proferiram resposta. 

O gráfico 4 apresentará dados sobre a avaliação da intervenção. 

 

GRÁFICO 4 - AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO REALIZADA 
PELOS DOCENTES 

 

FONTE: O autor 
 

 

Quando indagados sobre a avaliação das intervenções realizadas na escola, 

91%, ou seja, 10/11 responderam que consideram positivo e 9% não opinaram, 

conforme aponta o gráfico 4. 
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Na tabela 11 Podem-se acompanhar os motivos pelos quais os docentes 

avaliam positiva a intervenção. 

 

TABELA 11 - JUSTIFICATIVAS DA AVALIAÇÃO POSITIVA DOS PROFESSORES QUANTO 
À INTERVENÇÃO 

Justificativas 
Docentes 

N.o % 

1. Favorecer o trabalho pedagógico, aprendizagem e 
comunicação 5 46

2. Ampliar conhecimento acerca do tema CSA 2 18
3. Necessidade do uso com os alunos 1 9
4. Estimular o uso do material e benefícios na realização das 

atividades 2 18
5. Não resposta 1 9
TOTAL 11 100

FONTE: O autor 
 

 

Podemos constatar acima que 46%, ou seja, 5/11 docentes responderam 

que favorece o trabalho pedagógico, aprendizagem e comunicação, enquanto 18% 

responderam que amplia o conhecimento acerca do tema CSA, 18% respondeu que 

estimula o uso do material e benefícios na realização das atividades outros 9% 

responderam que pela necessidade do uso com os alunos, outros 9% optaram por 

não responder. 

Os dados da tabela 12 apontam para as conceituações dos docentes acerca 

da CSA. 

 

TABELA 12 - CONCEITUAÇÃO ACERCA DA CSA 

Justificativas 
Docentes 

N.o % 

1. Comunicação que substitui e complementa a linguagem oral 
e escrita 16 32

2. Recurso que amplia possibilidade de comunicação 10 20
3. Recurso que favorece a interação aluno/professor e o 

processo de ensino/aprendizagem 
9 

18

4. Resposta 1 e 3 3 6
5. Não resposta 12 24
TOTAL 50 100

FONTE: O autor 
 

 

Quando indagados a responder sobre conceituação de CSA, 32% dos 

docentes responderam que é a comunicação que substitui e complementa a linguagem 

oral e escrita, outros 20% referiram que é um recurso que amplia possibilidade de 
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comunicação, enquanto 18% respondeu que é um recurso que favorece a interação 

aluno/professor e o processo de ensino/aprendizagem. 24%, ou seja, 12 docentes 

não souberam responder sobre conceito ou definição de CSA. 

Apresentaremos a seguir no gráfico 5, os resultados das respostas sobre o 

conhecimento acerca da confecção de prancha de comunicação. 

 

GRÁFICO 5 - CONHECIMENTO PARA CONFECCIONAR UMA 
PRANCHA DE CSA 

 

FONTE: O autor 
 

 

Ao responder sobre seu conhecimento em confeccionar uma prancha de 

CSA 43 docentes, ou seja, 86% responderam que não sabem, enquanto 14%, ou 

seja, 7 referiram que sabem fazer uma prancha. 

Dados referentes aos materiais que podem ser utilizados em tal confecção, 

mencionados pelos docentes que afirmaram ter conhecimento para tanto, 

encontram-se na tabela 13.  

 

TABELA 13 - MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRANCHA DE CSA SEGUNDO 
OS DOCENTES 

Materias utilizados 
Docentes 

N.o % 

1. Imagens, cartolinas e gravuras 3 43
2. Software com figuras 1 14
3. Resposta 1 e 2 1 14
4. Não resposta 2 29
TOTAL 7 100

FONTE: O autor 
 

 

Dos 7 docentes que referiram saber confeccionar uma prancha 57%, ou 

seja, 4 responderam que usam imagens, cartolinas e gravuras, enquanto 28% usam 
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software com figuras, outros 29%, ou seja, dois dos docentes não responderam 

o questionamento. 

Apresentaremos na tabela 14 o resultado das respostas sobre abordagem 

do tema CSA durante graduação. 

 

TABELA 14 - ABORDAGEM DA CSA DURANTE FORMAÇÃO NO 
CURSO DE GRADUAÇÃO 

Abordagem do tema 
Docentes 

N.o % 

Sim 1 2 
Não 49 98 
TOTAL 50 100 

FONTE: O autor 
 

 

Na pergunta sobre a abordagem do tema durante graduação, 98% dos 

docentes responderam que não, enquanto 2% responderam que sim.  

Apresentaremos no gráfico 6 o resultado do questionamento sobre a 

participação do docente em cursos acerca da CSA após terem concluído a graduação. 

 

GRÁFICO 6 - PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE CSA 
DEPOIS DE GRADUADO  

 

FONTE: O autor 
 

 

Dentre os 50 docentes que responderam o questionário 26%, ou seja, 13, 

afirmaram ter participado de cursos que abordaram o tema CSA após a conclusão da 

graduação e 74%, 37/50 referiram não ter participado. 
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Conteúdos abordados durante curso de CSA realizado por 13 docentes 

depois de formados, conforme mostra tabela 15. 

 

TABELA 15 - TEMAS ABORDADOS DURANTE OS CURSOS ACERCA DA CSA 

Conteúdo abordado 
Docentes 

N.o % 

1. A quem se destina o uso da CSA 1 8
2. Recursos utilizados na CSA 3 23
3. Metodologias de trabalho 
4. Tecnologias acerca da CSA 3 23
5. Resposta 1 e 2 1 7
6. Resposta 2 e 3 1 8
7. Resposta 3 e 4 1 8
8. Não resposta 3 23
TOTAL 13 100

FONTE: O autor 
 

 

Dos docentes que realizaram cursos acerca da CSA depois de formados 8% 

relataram que o conteúdo abordado foi a quem se destina o uso do recurso, 

enquanto outros 23 %, ou seja, 3 sujeitos, responderam que foi sobre tecnologias 

acerca da CSA, outros 23% referiram a recursos utilizados na CSA e outros 3, ou 

seja 23% referiram mais de uma resposta, e 23% optaram por não responder.  

Apresentaremos a seguir na tabela 16, o resultados da carga horária dos 

cursos realizados.  

 

TABELA 16 - CARGA HORÁRIA DOS CURSOS REALIZADOS 

Carga horária dos cursos 
Docentes 

N.o % 

1. Duas horas 4 31
2. Quatro horas 3 23
3. Cinco horas 1 8
4. Trinta horas 2 15
5. Não resposta 3 23
TOTAL 13 100

FONTE: O autor 
 

 

Dos 13 docentes que realizaram curso depois de formados 31% relataram 

que a duração do curso foi de duas horas, outros 23% responderam que foi de quatro 

horas, 8% referiram cinco horas e 15% realizaram 30 horas de curso, enquanto 

3 docentes, ou seja, 23%, não responderam a questão. 
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A seguir na tabela 17 será demonstrado os dados sobre o número de cursos 

que o docente participou após a conclusão da graduação.  

 

TABELA 17 - NÚMERO DE CURSOS FREQUENTADOS SOBRE CSA 
APÓS O TÉRMINO DA GRADUAÇÃO 

N.o de cursos que participou 
Docentes 

N.o % 

Sim 8 62 
Não 5 38 
TOTAL 13 100 

FONTE: O autor 
 

 

Dos 13 docentes que referiram ter realizado cursos depois de formados, 

62%, ou seja, 8 participaram de um curso, enquanto 38%, ou seja, 5 docentes, 

realizaram dois cursos.  

Na tabela 18 está representado o cruzamento das respostas sobre o uso da 

CSA e se o professor realizou algum curso sobre o tema depois de formado. 

 

TABELA 18 - RELAÇÃO ENTRE O USO DA CSA E PARTICIPAÇÃO DE CURSO SOBRE O TEMA 
APÓS A CONCLUSÃO DA GRADUAÇÃO 

Usa CSA 

Realização de Cursos 

Não Sim 
TOTAL 

N.o % 

Não 26 6 32 64
Sim 11 7 18 36
TOTAL 37 13 50 100

FONTE: O autor 
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Com base nos dados coletados, a partir das respostas fornecidas pelos 

sujeitos da pesquisa, analisaremos aspectos que interferem no uso e não uso da 

CSA pelos professores, no contexto da escola especial. Conforme já descrito na 

metodologia, as questões respondidas pelos professores referiam-se ao uso, às 

concepções e finalidades atribuídas à CSA. 

Para elaboração da análise os dados foram organizados quantitativamente, 

em forma de tabelas e gráficos, e discutidos a partir de dois eixos temáticos: 

- Usos, conceituações e finalidades atribuídas à CSA; 

- Usos da CSA e a formação acadêmica e em serviço dos docentes. 

6.1 USOS, CONCEITUAÇÔES E FINALIDADES ATRIBUÍDAS À CSA 

Quando indagados sobre a forma de conceituarem a CSA, 44% dos 

docentes referem, em suas respostas, a noção de que favorece a comunicação e a 

interação entre professor/aluno, conforme apresentado na tabela 12. 

Estes resultados vêm ao encontro da pesquisa realizada por Krüger et al. 

(2011) que, ao analisarem o uso da CSA no contexto familiar, evidenciam que esta é 

recurso promotor e facilitador das interações sociais e, concomitantemente, favorece 

a qualidade de vida de sujeitos com importantes restrições da fala oralizada. 

Da mesma forma, com base nos resultados obtidos em estudo realizado por 

Nunes e Schirmer (2011), após o emprego dos recursos da CSA no contexto de sala 

de aula, verificou-se uma gradual modificação e considerável melhora na interação 

entre o professor e os demais alunos. Os autores destacam que houve avanço nas 

interações, inclusive entre alunos que não apresentam limitações na oralidade, com 

os que apresentam, uma vez que passaram a fazer uso de pranchas de comunicação 

alternativa por livre e espontânea vontade.  

Enfim, podemos notar, em nosso estudo que houve o predomínio de 

conceituações acerca da CSA como um recurso que contribui para o estabelecimento 

de relações entre pessoas com limitações de oralidade e outros sujeitos.  

Ainda, quanto às respostas em torno da conceituação, observamos que 38% 

dos professores, ou seja, 19 responderam que CSA é a comunicação que substitui e 

complementa a linguagem oral e escrita. Vale aqui citar que tal conceituação está 
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apoiada em definições predominantemente veiculadas na literatura acerca da 

temática (traduzido de Schlosser e Rothschild, citado por REILY, 2004, p.42). Para 

esses autores tal recurso visa complementar a fala, deve ser utilizada por indivíduos 

que apresentam remanescente de fala funcional (Comunicação Suplementar), ou para 

substituir (Comunicação Alternativa) a fala natural e/ou a linguagem escrita de um 

sujeito com dificuldades na oralidade, leitura e/ou escrita. 

Cabe ressaltar, contudo, que entre os 76%, ou seja, 38 professores 

conceituaram a CSA como sendo um recurso que tanto favorece a comunicação quanto 

interação, apenas 24%, ou seja, 12 docentes explicitam em suas respostas a relação 

entre a comunicação/interação e o processo ensino e aprendizagem. Considerando o 

pressuposto de que a qualidade da comunicação/interação estabelecida entre alunos e 

professores medeia tal processo, cabe indagarmos até que ponto a CSA é reconhecida 

e adotada como recurso que pode favorecer a aprendizagem dos alunos.  

Enfim, se trabalhos como os descritos no capítulo 2, conforme os realizados 

pelos pesquisadores Schirmer, Walter, Nunes e Delgado (2011), Nunes et al. (2009), 

Nunes e Schirmer (2011), Silva et al. (2011), entre outros, evidenciam avanços no 

processo de ensino aprendizagem de crianças com comprometimentos significativos 

da oralidade que fazem uso da CSA, pois um número restrito de professores refere 

uma articulação entre a CSA e a aprendizagem e, mais especificamente, entre as 

interações sociais e tal processo?  

Tal questão se justifica, uma vez que podemos acompanhar estudos que 

apontam resultados positivos nos processos de escolaridade de alunos com tais 

comprometimentos. Nesse sentido, cabe destacar a pesquisa realizada por Obelar 

(2011) que evidencia como a CSA pode se configurar como meio facilitador da 

aprendizagem e usos da leitura e escrita dentro e fora do contexto escolar. Conforme já 

apresentado neste estudo, foi adotada a CSA em atividades pedagógicas desenvolvidas 

junto a uma aluna com graves comprometimentos motores e da fala oralizada e ao 

final pode-se verificar um adequado desempenho, realizando leitura com ajuda de 

um vocalizador e participando das atividades de sala de aula.  

Cabe ressaltar que, se a CSA vem sendo apresentada em estudos e em 

diretrizes educacionais como um recurso que pode contribuir com a aprendizagem 

escolar de APNEEs, as respostas fornecidas por um número significativo de professores 

remete ao uso que privilegia a interação, em detrimento do aprendizado.  
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Com tal reflexão não pretendemos questionar o fato da escola ter como um 

de seus objetivos oferecer ao aluno condições para que possa estabelecer interações 

significativas e adequadas, ocupando o lugar de autoria em seus diálogos. Nosso 

intuito é chamar atenção para o fato do uso da CSA não aparecer nas respostas dos 

sujeitos da pesquisa, prioritariamente, relacionado à apropriação dos conteúdos 

acadêmicos, o que confere à escola seu papel social, a sua função legítima. 

Outro dado importante, evidenciado na tabela 12, é o fato de 24% dos 50 

professores, ou seja, 12 docentes não terem referido uma conceituação acerca da 

CSA, tendo em vista os seguintes fatos: 

- O uso desse recurso no contexto educacional amparado em diversos 

documentos oficiais que norteiam o sistema educacional brasileiro e, mais 

especificamente, o ensino de APNEEs, ou seja, na LDBEN n.o 9.394/96; 

nas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, 

na Resolução 02/01 – CNE e Parecer n.o 17/01 – CNE; na Deliberação 

02/03 – CEE; e na Política de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva, Instrução n.o 009/2009 (SUED/SEED). Esta lei, 

especificamente, ampara a presença de um professor de Apoio à 

Comunicação Alternativa, o qual deverá ser um profissional especializado 

e atuar no contexto da sala de aula, mediando à comunicação entre o 

aluno, grupo social e o processo de ensino e aprendizagem, uma vez que 

as formas de linguagem oral e escrita se diferenciam do convencionado;  

- A inserção do docente no contexto da educação especial, especialmente 

daqueles que atuam com alunos portadores de importantes restrições 

para a produção da fala oralizada, pressupõe uma formação voltada 

para atenção à diversidade e que contemple conhecimentos sobre as 

especificidades dos mesmos, conforme estabelecido no art. 208 da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Ressalta-se que 

tal documento garante a todos educação, preferencialmente, na rede 

regular de ensino e que essa, quando necessário, seja conduzida por 

profissionais capacitados para o Atendimento Educacional Especializado 

e preparado para trabalhar com APNEEs. 

Além das reflexões acima realizadas, o fato de um número significativo de 

professores não ter conceituado a CSA, nos permite indagar se o termo "conceitue" 
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pode ter inibido a formulação de respostas. Cabe considerar que a formulação de tal 

conceito depende de um conhecimento sistematizado acerca da temática, o que 

muitas vezes não se apresenta como demanda necessária para o exercício da prática 

profissional do professor. Ao analisarmos tal dado, é importante considerarmos que 

as condições materiais e subjetivas de trabalho dos professores nem sempre permitem 

que os mesmos, de forma dinâmica, contínua e coletivamente, articulem conhecimentos 

teóricos e práticos, bem como avaliem e reformulem tais conhecimentos. 

Considerando o número significativo de professores que responderam não 

fazer uso da CSA com seus APNEE, 64%, ou seja, 32 dos 50 professores, bem como 

diante do número expressivo de professores que não conceituaram tal recurso, 

podemos indagar como são estabelecidas cotidianamente as interações entre esses 

professores sujeitos de nossa pesquisa e seus alunos com graves comprometimentos 

de oralidade.  

Tendo em vista que tais interações são estabelecidas na sala de aula 

mesmo que restritamente, consideramos possível o uso de algum tipo de recurso 

alternativo de comunicação, muito embora esse não seja necessariamente reconhecido 

como tal pelos professores. 

Os dados em torno da não conceituação e do restrito uso da CSA, referido 

pelos professores, nos permitem indagações: 

- O que os sujeitos da pesquisa entendem por CSA? 

- Será que tais sujeitos identificam a CSA apenas ao que é denominado 

como tecnologia de alto custo ou envolvendo materiais específicos (uso 

de computador, software etc.)? 

Vale ressaltar, conforme já discutido que a TA é uma área que envolve 

conhecimentos multidisciplinares e que engloba a tecnologia de alto e baixo custo. 

Essa última compreende, conforme descrito em diretrizes educacionais, desde gravuras, 

objetos, gestos, expressões faciais, linguagem corporal, pranchas de comunicação, ou 

seja, consiste em meios facilitadores que promovam o desenvolvimento e a participação 

de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua 

autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social (BRASIL, 2007). 

Os achados de nosso estudo, além de apontar para a hipótese das denominadas 

tecnologias de baixo custo não serem consideradas como parte dos recursos da 
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CSA, evidencia necessidade de focarmos nossas atenções para os conhecimentos e 

usos dos professores acerca das "pranchas de comunicação alternativa". 

Interessa o enfoque em tal aspecto, pois apesar de as tecnologias de baixo 

custo e, em especial, das pranchas de comunicação poder ser utilizadas com maior 

recorrência em função da diversidade de possibilidades de sua construção e, 

portanto, de acesso aos materiais necessários, 86% ou seja, 43 dos 50 professores, 

mencionaram não saber confeccionar tal recurso para uso com seus APNEEs, 

conforme dados apresentados no gráfico 5.  

Sintetizando nossas análises, acerca das concepções e dos usos atribuídos 

pelos professores à CSA, pudemos, então, notar que embora 76% dos professores, 

ou seja, 38 professores saibam conceituar tal recurso e o reconheçam como facilitador 

das interações sociais, um número expressivo destes, ou seja, 32 professores, 

afirmaram não usar tal recurso, e 43 professores afirmaram não saber elaborar a 

prancha de comunicação.  

Esses achados remetem especialmente à hipótese de que tais professores, 

embora se utilizem de algum tipo de recurso de CSA para estabelecer relações com 

alunos com dificuldade na fala oralizada, podem ter uma visão limitada e (ou) 

equivocada da diversidade de recursos contemplados na CSA. Tal fato nos remete, 

dentre outras, à necessidade de aprofundarmos nossas reflexões em torno da 

formação desses professores e do impacto que essa exerce no uso da CSA no 

contexto educacional.  

6.2 O USO DA CSA E A FORMAÇÃO ACADÊMICA E EM SERVIÇO DOS 

DOCENTES 

A partir das respostas fornecidas pelos professores, sujeitos da pesquisa, 

pudemos constatar que a abordagem do tema CSA durante os cursos de graduação 

realizados foi, praticamente, inexistente. Evidenciando tal situação, apenas um deles 

relatou que o tema foi abordado durante tal formação, conforme dados apresentados 

na tabela 14. 

Tal fato, também, foi apreendido em estudo realizado por Freitas e Moreira 

(apud CAIADO; JESUS; BAPTISTA, 2011). As pesquisadoras concluíram em sua 

pesquisa que se os cursos de licenciatura voltados para formação inicial de professores 

na perspectiva da educação inclusiva possuem em suas propostas pedagógicas a 
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incorporação da disciplina de Língua Brasileira de Sinais como obrigatória, o mesmo 

não acontece com outras demandas pertinentes à educação especial, como por 

exemplo, disciplinas que abordem a CSA.  

Para superar tal situação, os autores acima sugerem que sejam realizados 

debates contínuos para reivindicar que o tema educação especial e inclusão escolar 

sejam incorporadas como disciplinas e não apenas como conteúdos disciplinares 

nos cursos de formação de professores.  

Ressalta-se, ainda que o Plano Nacional de Educação estabelece que as IES 

devam priorizar a formação docente voltada para a diversidade e para conhecimentos 

sobre as especificidades dos APNEE (BRASIL, 2007). Diante de tal orientação, é 

importante ressaltar que com a distribuição de recursos de TA, cada vez mais frequente, 

no contexto da educação inclusiva e com o aumento da demanda de alunos com 

restrições de fala, amplia-se a necessidade das IES incorporarem em suas estruturas 

curriculares disciplinas relacionadas à tecnologia assistiva em seus currículos, 

especialmente no curso de pedagogia. 

Acerca da formação do professor, no que se refere à temática TA, CSA e 

Educação, uma série de estudos como de Schirmer (2009) e Duboc (2011) e a exemplo 

do realizado por Miranda (2004), concluíram que tal formação, embora ainda insipiente, 

acontece, preferencialmente, após a graduação.  

Considerando os dados encontrados em nosso estudo e de demais 

pesquisadores como Flauzino et al. (2007), Nunes et al. (2009), podemos supor que 

a falta de formação inicial e continuada acerca da educação especial e da CSA leva 

o professor a buscar, de forma empírica, informações, materiais e recursos para 

conduzir os processos de ensino-aprendizagem de alunos com importantes restrições 

da fala oralizada.  

Evidenciando tal situação, conforme dados apresentados no gráfico 6, pudemos 

constatar que durante a formação continuada e na graduação, os participantes da 

pesquisa tiveram uma formação restrita em torno de tal temática pois constatamos 

que, após graduados apenas 26%, ou seja, 13 professores participaram de algum 

curso acerca da CSA. 

Ressalta-se, que o resultado obtido a partir da aplicação do teste qui-quadrado 

sinaliza que a participação dos professores em cursos, que abordassem o tema, 

após concluída a graduação, não teve impacto positivo sobre o uso de tal recurso. 
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Diante de tais dados, podemos indagar sobre a qualidade e as formas de 

estruturação e condução dos cursos realizados, uma vez que parecem estar focados 

na transmissão de informações, a partir de treinamentos e orientações e não a partir 

de relações de parceria colaborativas entre os profissionais envolvidos. Nesse 

sentido, cabe indagarmos até que ponto os professores demonstram interesse em 

participar de cursos estruturados dessa forma e esta participação é de livre escolha? 

Enfim, de que forma esses cursos são ofertados e, até que ponto, o professor 

reconhece a importância do tema?  

Os achados do estudo, relacionados à formação após a graduação, evidenciam 

que os cursos realizados pelos professores tiveram um caráter informativo, foram 

realizados com carga horária restrita e conduzidos a partir de palestras e orientações 

pontuais, não permitindo aos mesmos apropriação do conhecimento acerca do tema. 

A tabela 16 evidencia que, dos 13 professores que realizaram cursos após graduados, 

apenas 15% ou seja, 2 participaram de cursos cuja carga horária era superior a 

cinco horas aula. 

Interessa, também, ressaltar que somado ao fato dos cursos serem estruturados 

a partir de uma carga horária restrita, foram realizados, preferencialmente, a partir de 

palestras e orientações e o assunto abordado, conforme tabela 15, foi superficialmente 

explanado.  

 Considerando os dados acima apresentados acerca das formas de estruturação 

dos cursos realizados pelos professores, podemos considerar que os mesmos nem 

sempre vêm suprir demandas ou solicitações dos professores o que pode comprometer 

a participação efetiva.  

Para superação de tal situação, ressaltamos a necessidade de implementar 

ações voltadas a uma formação continuada comprometida com o saber-fazer do 

professor, pautada em relações de parceria e troca entre os profissionais envolvidos.  

Corroborando com tal posição, conforme já apresentado, pudemos acompanhar 

estudos que evidenciam mudanças no conhecimento e na prática desenvolvidos por 

professores quando a formação é contínua e em serviço, envolvendo aprofundamento 

teórico-prático e também quando é conduzida de forma a promover uma ação 

educativa baseada nos pressupostos do ensino e da consultoria colaborativa 

(SCHIRMER et al., 2011; PELOSI, 2000).  

Alinhados a essa perspectiva, ressaltamos a importância da estruturação e 

implantação de cursos que ofereçam elementos teóricos para que os professores 
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compreendam a importância da linguagem na constituição dos sujeitos e em seus 

processos de ensino-aprendizagem, bem como do impacto positivo que o uso da 

CSA pode exercer nesse processo.  

É importante frisar que o avanço em relação ao acesso a instrumentos e 

materiais pertinentes à CSA, atualmente disponibilizados de forma mais ampla nas 

escolas, embora venha atender às orientações do decreto n.o 3.298 de 12/1999, 

que reforça a necessidade da acessibilidade das técnicas assistivas para sujeitos 

com necessidades educacionais especiais (PELOSI; NUNES, 2009), não tem incidido 

positivamente sobre a formação teórico-prática do professor. Isso porque, a 

acessibilidade a tais materiais e instrumentos não garante uma formação consistente 

que permita ao professor o conhecimento acerca da CSA e a sua utilização de forma 

significativa e adequada.  

Vale aqui ressaltar que, além da referida lei, existe a Instrução n.o 009/2009, 

exclusiva do Paraná ampara a permanência de um professor de apoio à comunicação 

alternativa nas escolas, e que esse seja especializado e capacitado para trabalhar 

na educação inclusiva no contexto da sala de aula (SUED/SEED, 2009). Chama 

atenção o fato de apesar da Lei n.o 9.394/96, Diretrizes Nacionais para a Educação 

Especial na Educação Básica, Resolução 02/01 – CNE e Parecer n.o 17/01 – CNE; 

Deliberação 02/03 – CEE prever a permanência deste profissional na escola, a 

mesma não exige que tal professor tenha realizado formação específica na área de 

tecnologia assistiva e CSA.  

Silva e Deliberato, 2010, também discutem o descompasso entre leis 

decretos e diretrizes formuladas oficialmente, os conhecimentos e usos que vêm sendo 

desenvolvidos em torno da CSA, no contexto da educação brasileira. Nessa direção, 

os autores referem o fato de que apesar do Ministério da Educação disponibilizar às 

escolas um kit de materiais e recursos para trabalhar comunicação suplementar e/ou 

alternativa, o professor sem conhecimento, formação e domínio do recurso, não terá 

acesso ou direito a reivindicar e utilizar tais instrumentos.  

Oferecendo elementos para analisar em que condições a formação do 

professor acerca da CSA, deve ser conduzida para impactar positivamente na 

abordagem como recurso linguístico e promotor da aprendizagem, alguns autores 

consideram que tal formação deve prever aprofundamento dos conhecimentos 

produzidos no campo da linguagem (CHUN, 2003; VASCONCELLOS, 1999).  
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De acordo com essa posição, consideramos que tal formação deve fornecer 

aos professores subsídios que os permitam analisar, acompanhar e contribuir para o 

aprimoramento e uso dos recursos destinados a CSA, a fim de aperfeiçoar a sua 

inserção nos processos de escolarização de alunos que possam ser beneficiados 

com tal inserção. 

 Cabe, ainda, destacar que os achados de nosso estudo evidenciam que um 

número significativo de professores que não utilizam a CSA, 28 de 32 professores, 

ou seja, 88% afirmam ter interesse em usar a CSA no cotidiano escolar, conforme 

aponta tabela 4.  

Tal fato reforça a urgência em implantar cursos, formação que viabilize a 

ampliação e uso da CSA nos processos de ensino-aprendizagem. Para Pelosi e Nunes 

(2009), a partir de estudo realizado, tal formação deve oportunizar aos professores 

discussões que permitam o estabelecimento da articulação teórico-prática, dentre 

outros aspectos, conceituação da CSA, funções e diferentes formas de trabalhar com 

o recurso, perfil dos sujeitos beneficiados pelos diferentes sistemas de CSA e tipos 

de pranchas de alta e baixa tecnologia. 

Como explanamos no segundo capítulo, uma política de formação de 

professores com qualidade para a construção efetiva de uma escola inclusiva que 

contemple a formação para o ensino regular e especializado. Não há como ter uma 

escola regular eficaz sem que seus professores, técnicos e toda equipe que compõe 

o quadro operacional seja preparada para atender APNEEs adequadamente.  
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa desenvolvida com o objetivo de analisar a importância do uso da 

CSA na mediação do processo escolar do aluno que apresenta alguma restrição da 

fala oralizada, limitando a interação com o outro, teve sua relevância, e foi possível 

desenvolver o trabalho, mesmo com obstáculos e alguns imprevistos. A CSA é um 

instrumento que favorecerá ao sujeito participar das arenas de vozes conforme teoria 

sócio-histórica de Bakhtin, o resultado da pesquisa vem demonstrar essa importância. 

Constatamos o que outras pesquisas já vêm assinalando quanto a 

precariedade na formação inicial e formação continuada em serviço de professores 

para atuarem na educação especial e principalmente no âmbito da comunicação 

suplementar e/ou alternativa.  

Também podemos observar a carência de intervenção das secretarias 

de educação municipal, estadual e federal, na oferta de cursos para a formação 

desses profissionais, para atuarem na educação especial com alunos com grave 

comprometimento da fala oralizada e portadores de necessidades educacionais 

especiais.  

É relevante elencar que os dados remetem a uma expectativa positiva quanto 

à receptividade na eventual oferta/disponibilidade destes cursos, palestras e atividades 

acerca do emprego das tecnologias assistivas/CSA, nas escolas para professores 

previamente selecionados.  

Em nossa pesquisa, podem-se visualizar alguns dos fatores que impactam 

sobre o uso e não uso do recurso de CSA pelos professores de educação especial 

no contexto educacional. Estes fatores medeiam, determinam e favorecem o uso de 

tal recurso.  

Constatamos que os fatores que determinam o uso da CSA, ditado pelos 

educadores é o fato de conceberem o recurso como um meio que contribui para o 

estabelecimento das interações sociais das pessoas com limitações de oralidade e 

outros sujeitos, além de reconhecerem também que seus recursos favorecem o 

trabalho pedagógico e facilitam na realização das atividades com seus alunos. 

Ressalta-se que os fatores negativos são relacionados em números expressivos. 

Partindo do pressuposto que existem leis que norteiam e amparam o atendimento 

educacional especializado, esses fatores poderiam ser minimizados com simples 

ações do poder público.  



 67

Sugere-se que a formação de professores seja promovida conforme orientação 

das políticas públicas que preveem o empoderamento do professor acerca do seu 

saber-fazer pedagógico contínuo. Para tanto, há necessidade de se providenciar 

ofertas de cursos com regularidade. Estes devem preparar e orientar diretores, 

coordenadores e toda equipe das escolas especiais, disponibilização de recursos 

materiais, acompanhamento e apoio contínuo. 

Dessa forma, tais intervenções poderão contribuir para que a CSA seja 

concebida como recurso que pode proporcionar novos elementos discursivos, 

possibilitando a implementação das relações dialógicas fundamentais para a constituição 

do sujeito e favorecimento nas interações sociais.  

A conclusão desta pesquisa indica que estamos aquém do ideal no que se 

refere à formação de professores para o trabalho com CSA. Porém, evidenciou-se 

muita disposição e empenho destes, quanto à receptividade e disponibilidade para 

aprender e ensinar seus alunos respectivamente. 

Viver cada vez mais é o desejo da maioria das pessoas, porém as vezes a 

sobrevida é marcada por incapacidades e dependências, seja física, mental ou 

dificuldade de expressar suas emoções e desejos por meio da fala oralizada. Deste 

trabalho fica a sugestão e o desafio de proporcionar melhor qualidade de vida a 

nossos semelhantes, para tanto será necessário planejar intervenções responsáveis 

e efetivas. 
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ANEXO 

QUESTIONÁRIO 

1 Você usa a Comunicação Suplementar Alternativa (CSA) na Escola? 

 (  ) Sim 

 (  ) Não 

Observação: Se sim responda a questão n.o 2; 

 Se não responda as questões n.o 3 e 4; 

2. Com qual finalidade faz uso da CSA? 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

3. Qual finalidade você atribui ao uso da CSA? 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

4. Você tem interesse em usar CSA? 

(  ) Sim. Por quê? _________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

(  ) Não. Por quê?  _________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

5. Você encontra dificuldades para o uso da CSA na Escola? 

(  ) Sim. Quais? ___________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

(  ) Não 
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6. A escola oferece recursos materiais para o uso da CSA nesse contexto? 

(  ) Sim. Quais? ___________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

(  ) Não 

7. A escola desenvolve algum tipo de intervenção com os professores que vise 

aprofundar questões teóricas e práticas relativas à CSA? 

(  ) Sim. O que é realizado? _________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

Quem coordena essa intervenção? ___________________________________  

 ________________________________________________________________  

Quais conteúdos são abordados? _____________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

(  ) Não 

8. Você avalia positivamente ou negativamente a intervenção? 

Positivo. Por quê? _________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

Negativo. Por quê? ________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

9. Conceitue CSA. 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  
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10. Você sabe elaborar uma prancha de CSA? 

(  ) Sim. Qual procedimento e materiais utiliza? __________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

(  ) Não 

11. Durante a graduação o tema CSA foi abordado? 

(  ) Sim. Qual conteúdo? ____________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

(  ) Não 

12. Depois de graduado, você frequentou curso que abordasse o tema CSA?  

(  ) Sim. De quantos cursos participou? 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

Quais conteúdos firam abordados? 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

Qual a carga horária dos cursos?  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

(  ) Não 


