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RESUMO 

 
A partir dos pressupostos teóricos da teoria histórico-cultural, do método de 
alfabetização Paulo Freire e dos recursos da Tecnologia Assistiva, usando como 
recurso didático a Prancha Fácil, esta pesquisa foi desenvolvida tendo como temática a 
alfabetização de alunos com deficiência. Teve como objetivo desenvolver estratégias 
freirianas de alfabetização para uma criança com hipótese da síndrome de Worster-
Drought, utilizando como instrumento auxiliar a Comunicação Suplementar 
Alternativa (CSA). A pesquisa colaborativa-intervencionista, do tipo estudo de caso, 
cuja metodologia resultou num volumoso corpus de diálogos entre sujeito da pesquisa, 
sua professora e a pesquisadora, gerado durante o processo de intervenção pedagógica 
da prática de alfabetização de um sujeito com deficiência, no contexto de uma sala de 
recurso. Os dados receberam abordagem de interpretação qualitativa de cujos 
resultados extraíram-se inferências. Do ponto de vista da função pensamento, os 
resultados do teste de generalização indicam que o sujeito apresenta um desempenho 
cognitivo esperado para sua idade, reforçando apenas dificuldades oriundas de sua 
deficiência motora fina (impossibilitado de fazer representações por meio do desenho e 
da escrita) e de sua fala pouco inteligível. Do ponto de vista da função linguagem 
escrita, os resultados indicam que M.A. precisa da fala do outro para fazer valer a sua, 
na medida em que precisava de auxílio e mediação para produzir novas palavras nas 
práticas de alfabetização. Apontam, ainda, para o quanto M.A. necessita de meios 
alternativos para se comunicar, reforçando a urgência de fazer uso da comunicação 
alternativa para ampliar sua comunicação e para sua inclusão escolar e social; que a 
escrita de M.A. é dificultada pelas limitações físicas da oralização e da parte motora 
fina. Infere-se que, para M.A. escrever, a condição primeira é criar meios e formas por 
meio da CSA para, depois, escrever. Em outras palavras, primeiro, conquistar a língua 
“falada”, a língua natural, no caso de M. A., a comunicação alternativa; depois, sim a 
língua escrita, e não o contrário. Do ponto de vista da CSA, garantiu-se a 
individualização do ensino de M.A., respeitando seu ritmo e tempo na execução das 
atividades educacionais; o ajuste do nível de complexidade da atividade e a criação de 
pranchas de comunicação a partir da proposta didática adotada; gerou a sua motivação 
à aprendizagem e promoveu maior autonomia para M. A.. 

 
Palavras-chave: Educação Inclusiva. Alfabetização Freiriana. Psicologia Histórico-
Cultural. Comunicação Suplementar Alternativa. Tecnologia Assistiva. Síndrome de 
Worster-Drought. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
Based on the assumptions of the cultural- historical theory, the Paulo Freire literacy 
method and the Assistive Technology resources, using the Prancha Fácil software as a 
didactic resource, this research was developed within the thematic of educating for 
students with disability. 
The main objective was to develop Freire literacy strategies for a child with Worster-
Drought syndrome hypothesis, using as an auxiliary tool the Alternative Supplementary 
Communication. 
The collaborative and interventionist research, a case study, which its methodology 
resulted in a large corpus of dialogue between the subject of this research, his teacher 
and the researcher, generated during the process of pedagogic intervention for the 
literacy of a disabled child, inside the context of a specific resource room. 
The data was treated with a qualitative interpretation approach and from that were 
obtained some inferences. From the thought function, the results of generalization tests 
indicates that the subject has a cognitive performance similar to children in the same 
age. 
About the writing function, the results indicate the M.A. takes the speaking of 
somebody else for makes his one, since he needs assistance and mediation for 
producing words in the literacy practices. Besides that, results show how much M.A. 
needs the use of alternative ways for communicates himself and his scholar and social 
inclusion; also, his writing is damaged by his physical and fine motor skill limitations. 
In this way, it is supposed that for M.A. writes, the first condition is the creation of 
alternative ways using AAC an so, writing. 
In other words, first he reachs the “spoken” language, the natural language, in the case 
of M.A., the alternative communication, after, the written language, the contrary it is 
not possible. About the AAC, it was guaranteed the individualization of M.A.´s 
education, respecting his pace and time in the activities accomplishment, the adjust of 
complexity level of the these activities and the elaboration of communication boards 
from didactic purpose used, generating in him a motivation for learning and promoting 
more autonomy for M.A. 
 
Keywords: Inclusive Education. Paulo Freire Literacy Methodology. Cultural-historical 
Psychology. Alternative Supplemental Communication. Assistive Technology. Worster-
Drought Syndrome. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Nos últimos tempos têm se intensificado progressivamente o número de debates 

e investigações nas áreas da educação, no que se refere à inclusão e à existência de 

classes de educação especial, no ensino regular. A temática da inclusão envolve, além 

da Pedagogia, outras áreas, como Fonoaudiologia, Psicologia, Terapia Ocupacional, 

entre outras. 

A questão da inclusão está fundamentada em teorias sobre as modalidades 

especial e inclusiva, nas leis que asseguram recursos e serviços educacionais especiais, 

nas mudanças e adaptações necessárias para a implementação de estratégias para 

inclusão escolar e nas políticas públicas de inclusão. Essa fundamentação é essencial 

para assegurar a qualidade de ensino ao aluno com deficiência, regularmente 

matriculado nas escolas regulares, a formação dos professores nesta área da inclusão, a 

participação da família e dos profissionais envolvidos num trabalho colaborativo para 

efetivar a prática de todo esse processo. 

O Conselho Estadual de Educação (CEE) de São Paulo, por meio da deliberação 

n°68/2007 fixa normas para a educação de alunos com deficiência no sistema estadual 

de ensino. O artigo IV rege que os serviços de apoio pedagógico especializado devem 

ocorrer mediante: 

 
- Atendimento educacional especializado a se efetivar em sala de recursos ou 
em instituição especializada, por meio da atuação de professor especializado 
na área da necessidade constatada para orientação, complementação ou 
suplementação das atividades curriculares, em período diverso da classe 
comum em que o aluno estiver matriculado; 
-Atendimento itinerante de professor especializado que, em atuação 
colaborativa com os professores das classes comuns, assistirá os alunos que 
não puderem contar, em seu processo de escolarização, como apoio da sala 
de recursos ou instituição especializada; 
- Oferta de apoios didático-pedagógicos alternativos necessários à 
aprendizagem, à comunicação, com utilização de linguagens e códigos 
aplicáveis, bem como à locomoção. 

 

Respaldados nessa legislação, ao certificarem-se da impossibilidade de o aluno 

se comunicar por signos verbais, pesquisadores da educação e da saúde têm indicado a 

Comunicação Suplementar Alternativa (CSA) como forma de outros meios de 

comunicação que podem ser baseados em sinais pictográficos, ideográficos e arbitrários.  

Os sistemas de comunicação alternativa envolvem o uso de gestos manuais, 

expressões faciais, código Morse e signos gráficos– incluindo escrita, desenhos, 
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gravuras e fotografias- como meio de efetuar a comunicação face a face com indivíduos 

incapazes de usar a linguagem oral (VON TETZCHNER, 1997). 

Portanto, a comunicação alternativa configura-se como sendo qualquer forma de 

comunicação que substitua ou suplemente os meios usuais de fala ou escrita. Esta é uma 

área da prática clínica, educacional e de pesquisa de professores que tentam compensar 

os prejuízos e incapacidades de indivíduos com severos distúrbios da comunicação 

expressiva e/ou compreensiva. 

No campo da educação, muito tem se debatido sobre a necessidade de 

interlocutores, ou seja, pessoas com disponibilidade para interagir e ampliar as 

possibilidades comunicativas de indivíduos com deficiência, pois se entende que a 

comunicação se realiza por trocas sociais, e que a intenção de uma pessoa em se 

comunicar opera diretamente no sentido de produzir respostas na outra, e vice-versa.  

(DAVIS, 1979; KNAPP; HALL, 1999; OTTA, 1994; WATZLAWICK, 2007 apud 

MIRANDA; GALVÃO FILHO, p. 160, 2012). 

Diante disso, urge que a capacitação desses interlocutores 

(educadores/professores) seja necessária para que a pessoa com desordens na 

comunicação oral possa ser compreendida e que tenha oportunidade de expressar seus 

pensamentos e desejos. Entretanto, para que a CSA possa ser implementada com êxito 

faz-se necessário que tanto o usuário como as pessoas que estão a sua volta tenham 

habilidades para que a comunicação possa ser estabelecida, considerando que o 

desenvolvimento constitui-se num processo essencialmente interacional. 

Esta proposta de trabalho foi impulsionada pela vivência da investigadora, aluna 

regular do curso de Pedagogia da UNESP de Bauru, com o educando, denominado 

M.A. para manter seu anonimato. Os dados que serão apresentados ao longo deste 

trabalho referem-se ao acompanhamento que a investigadora realizou durante 

aproximadamente três anos com esse aluno, numa escola regular particular da cidade de 

Botucatu, como estagiária facilitadora de educação inclusiva (EFEI). 

A partir dessas considerações, formulou-se a seguinte pergunta para esta 

investigação: De que maneira os recursos alternativos da Tecnologia Assistiva (TA) 

podem servir de instrumentos de mediação no processo de alfabetização de uma criança 

com distúrbio na comunicação associada a um significativo comprometimento da 

motricidade fina? 

 Para responder a esse questionamento, este trabalho tem por objetivo geral 

desenvolver e analisar estratégias freirianas de alfabetização para uma criança com 
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hipótese da síndrome de Worster- Drought, utilizando como instrumento auxiliar a 

CSA. 

Como objetivos específicos foram estabelecidos os seguintes: 

1) identificar como a escrita é dificultada pela singularidade do sujeito, apontando as 

limitações motora e cognitiva interpostas pela sua deficiência que interferem no 

processo de alfabetização; 

2) selecionar e/ou adaptar recursos da tecnologia assistiva para viabilizar os objetivos de 

escrita e por meio destes, desenvolver o processo de alfabetização da palavra, levando 

em conta a sua face fonética e semântica. 

3) identificar quais os caminhos alternativos na execução de atividades de alfabetização 

e quais os produtos assistivos disponíveis, correlacionando-os respectivamente às 

limitações arroladas para superá-las, bem como os processos compensatórios 

necessários para o desenvolvimento da escrita inicial do ponto de vista notacional 1. 

 A pesquisa encontra-se organizada em 5 capítulos. O capítulo um mostra a 

introdução e os objetivos deste trabalho, nos quais foram divididos entre objetivo geral e 

específicos. O capítulo dois apresenta os principais construtos teóricos que a 

fundamentam: a abordagem sócio-histórica de Vygotsky e Luria, que orientam a 

pesquisa; a proposta de alfabetização de Paulo Freire, a partir da qual foi introduzida a 

prática de alfabetização para fins desta pesquisa; além de enfocar os recursos de 

Tecnologia Assistiva, especificamente CSA. 

 O capítulo três aborda o percurso metodológico, que investiga a intervenção do 

processo de alfabetização de um aluno com necessidades educacionais especiais, usando 

como instrumento auxiliar a CSA. 

 O quarto capítulo apresenta a análise dos resultados e discussão que foram 

obtidos ao longo desta pesquisa, a primeira parte mostra como foram desenvolvidos os 

testes de generalização segundo Luria, para verificar a função pensamento do aluno, e a 

segunda parte destinada ao desenvolvimento da função linguagem escrita através da 

intervenção pedagógica na perspectiva freiriana. 

 O quinto capítulo apresenta a análise dos dados onde os quais foram divididos 

em quatro subdivisões: Síntese da função pensamento; da função linguagem, da 

linguagem escrita e a Tecnologia Assistiva com o recurso Prancha Fácil.  

                                                                 
1 Notacional: ato de notar, de representar algo por meio de símbolos ou caracteres. 
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 Por fim, há algumas considerações sobre o quê o estudo revela, o que contribui 

não só para futuras pesquisas, mas sobretudo para o professor em sua prática docente 

inclusiva. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este trabalho fundamenta-se em três pressupostos teóricos: 1º) na teoria de 

aprendizagem sócio-histórica, 2º) na proposta de alfabetização de Paulo Freire, e 3º) nos 

pressupostos teórico- metodológicos da CSA. A filiação à psicologia sócio-histórica é 

em função de que esta pesquisa parte do pressuposto de que as condições históricas, 

sociais e culturais são fundamentais e influenciam diretamente no desenvolvimento da 

aprendizagem dos indivíduos. Da proposta freiriana, foi feito um recorte para explorar, 

especificamente, a parte do método da alfabetização da palavra, isto é, a partir da etapa 

da elaboração das fichas de cultura2, passou-se pela etapa das fichas de descobertas, que 

incluem as famílias fonéticas. Já a inscrição pela CSA é devido ao fato de esta embasar 

outros métodos de comunicação alternativa por meio de sinais arbitrários e signos 

gráficos, como pictogramas, desenhos, gravuras que possibilitem o indivíduo com 

desordem na comunicação oral a se expressar por meio de outros sistemas. 

Como estamos investigando um caso específico, criança com hipótese de 

síndrome de Worster-Drought, fizeram-se incursões por domínios teóricos distintos, e, 

por isso, exigem bases teóricas distintas. Contudo, a seleção dessas bases não foi feita 

indiscriminadamente, mas por haver elementos comuns entre elas: tratam-se de filiações 

que elegem a palavra o centro do processo e o contexto e a interação como condição 

indispensável para o desenvolvimento humano. Para Vygotsky, a palavra é o signo dos 

signos porque embute em si o significado: essência da linguagem e conteúdo do 

pensamento. Freire, com o mote “a leitura de mundo precede a leitura da palavra”, leva-

nos a interpretar que, antes do processo de alfabetização da palavra, faz-se a 

alfabetização do mundo, num processo de tomada de consciência da realidade social, 

isto é, busca-se o significado da palavra que representa o mundo. Para esse autor, a 

palavra é “grávida de mundo”. Temos, então, nos postulados teóricos de Vygotsky e 

Freire o elemento comum que é o significado da palavra. Outro ponto em comum entre 

esses dois autores é a tese de Vygotsky de que o desenvolvimento humano é 

                                                                 
2 Fichas de cultura: são pequenos cartazes com desenhos simples  utilizados na metodologia do Paulo 
Freire para introduzir a imagem que representa a palavra geradora. 
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conquistado por dois elementos: o instrumento e o signo. Neste ponto, a teoria da CSA 

também apresenta congruência com Vygotsky na medida em que, neste trabalho, os 

recursos de tecnologia assistiva podem ser situados como mediações instrumentais para 

o processo de alfabetização de uma criança com linguagem oral e a parte motora 

severamente acometidas. 

Assim, numa postura complementar, desses campos teóricos foram mobilizadas 

as partes essenciais para a alfabetização do sujeito deste estudo de caso. 

 

2.1 Linguagem e desenvolvimento na perspectiva sócio-histórica 

 

Para Luria (2001), a linguagem é um fator crucial para a passagem da conduta 

animal para atividade consciente do homem; foi por meio da linguagem que surgiu o 

complexo sistema de códigos de comunicação. 

 
Como resultado da história social, a linguagem transformou-se em 
instrumento decisivo do conhecimento humano, graças ao qual o homem 
pode superar os limites da experiência sensorial, individualizar as 
características dos fenômenos, formular determinadas generalizações ou 
categorias. Pode-se dizer que, sem o trabalho e a linguagem, no homem não 
se teria formado o pensamento abstrato “categorial” (LURIA, 2001, p. 22). 

 

Segundo Vygotsky (2001), a linguagem tem dupla função comunicativa: um 

meio de comunicação social, de enunciação e compreensão e é responsável pelas 

transformações que ocorrem no desenvolvimento psíquico e cultural do homem. Para o 

psicólogo russo, a linguagem é um Processo Psicológico Superior e, como tal, 

caracteriza-se por ser constituída num contexto social, com ação voluntária, regulação 

consciente, ou seja, intencional (VYGOSTKY, 1991). 

A comunicação pressupõe efetivamente a generalização e o desenvolvimento do 

conceito da palavra. Desta forma, a generalização só pode existir se há desenvolvimento 

da comunicação (VYGOTSKY, 2001). A palavra é o artefato essencial da linguagem: a 

palavra denomina as coisas, tornando-as únicas, com propriedades particulares, pois “a 

palavra codifica nossa experiência”. “A principal função da palavra é sua ação 

designativa [...]. Efetivamente, a palavra designa um objeto, uma ação da quantidade ou 

uma relação” (LURIA, 1986, p. 27-32). 

Segundo Vygostsky (1991), a palavra é sempre dirigida para algo externo e 

refere-se a um objeto, ou à relação entre eles. A palavra pode ter a forma de um 
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substantivo, ou com função de articulação, como preposições e conjunções. Luria 

destaca que essa relação se altera ao longo do desenvolvimento humano e diz que o 

elemento essencial da palavra é o seu significado, que é função da separação de 

determinados traços do objeto e sua generalização é a introdução do objeto em um 

determinado sistema de categorias (LURIA, 1986, p. 43). 

 
É no significado que se encontra a unidade das duas funções básicas da 
linguagem: o intercâmbio social e pensamento generalizante, são os 
significados que vão propiciar a mediação simbólica entre o indivíduo e o 
mundo real, construindo-se no “filtro” através do qual o indivíduo é capaz 
compreender o mundo e agir sobre ele (VYGOTSKY, p.104, 1991). 

 

Quanto ao desenvolvimento, um dos processos que envolvem cenas de atenção 

conjunta mais relevante é o denominado por Vygotsky de mediação. Ele distingue dois 

tipos de elementos com função de mediação: os instrumentos e os signos. A diferença 

funcional entre ambos, segundo Vygotsky (1991), é que, nos instrumentos, a ação do 

homem é sobre o objeto de atividade e é orientado externamente para dominar a 

natureza. Já o signo é um meio de atividade interna, dirigido para o controle interno do 

comportamento humano. A mediação pelo signo é uma condição humana que está 

intimamente ligada à internalização ou apropriação das atividades e do comportamento 

sócio-histórico cultural. 

O instrumento é o elemento inserido entre o homem e sua ação, a fim de que 

possa transformar seu meio, mediado pela comunicação. Por outro lado, os signos estão 

sempre ligados à solução de um problema psicológico, portanto, são instrumentos 

psicológicos, interpretáveis e podem referir-se a elementos ausentes, do espaço e tempo, 

como, por exemplo, lembrar, relatar, escolher. Assim, os signos são estímulos 

impregnados de significado que estabelecem as atividades mediadas num contexto 

histórico-cultural, com interação social através da internalização (VYGOSTKY, 1991). 

Para descobrir as relações reais entre o processo de desenvolvimento e a 

capacidade de aprendizagem remetemo-nos à determinação dos dois níveis de 

desenvolvimento. O primeiro refere-se ao Nível de Desenvolvimento Real (NDR), isto 

é, segundo Vygotsky (1991), o nível de desenvolvimento das funções mentais da 

criança que se estabeleceram com o resultado de certos ciclos de desenvolvimento já 

completados: “aquilo que conseguem fazer por si mesmas”. O segundo é a Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP), que circunscreve “[…] aquelas funções que ainda 

não amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que 
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amadurecerão, mas que estão presentes em fase embrionária” (VYGOTSKY, p. 97, 

1991). A ZDP permite-nos delinear o futuro imediato da criança e seu estado dinâmico 

de desenvolvimento, aquilo que já foi atingido e o que está em processo de maturação. 

“[…] Aquilo que uma criança pode fazer com assistência hoje, ela será capaz de fazer 

sozinha amanhã [...]” (VYGOTSKY, p. 97, 1991). 

O processo de mediação desenvolve-se na ZDP, ao mesmo tempo em que a 

constitui/configura, definida como a distância entre o NDR do sujeito e o potencial, 

onde as interações sociais são pontos centrais e a aprendizagem e o desenvolvimento se 

inter-relacionam (VYGOSTKY, 1991). Sendo assim, como Vygotsky (1991) afirma, a 

ZDP pode, portanto, tornar-se um conceito poderoso nas pesquisas do desenvolvimento, 

o qual pode aumentar, de forma acentuada, a eficiência e utilidade da aplicação de 

métodos diagnósticos do desenvolvimento mental a problemas educacionais. 

Do ponto de vista da produção de significado e sentido, baseando-nos nos 

aportes teóricos de Bakhtin (1981), a palavra tem função de signo, sendo esta o mais 

puro e sensível modo de comunicação social. Tal sentido, fundamentalmente 

determinado pelo contexto, permite tecer diversas significações possíveis que se 

constituem na interação dos agentes da ação, pois, embora o sentido esteja constituído 

contextualmente, este somente se efetiva por uma compreensão ativa e complexa dos 

interagentes. 

 Em síntese, Vygotsky, (1991) afirma que “[…] o desenvolvimento do 

pensamento é determinado pela linguagem, ou seja, pelos instrumentos linguísticos do 

pensamento e pela experiência sociocultural da criança [...]”. O autor diz ainda que 

“[…] O crescimento intelectual da criança depende do seu domínio nos meios sociais do 

pensamento, ou seja, da linguagem [...]”. “[…] Ao tomar posse dos significados 

expressos pela linguagem, a criança os aplica a seu universo de conhecimentos sobre o 

mundo, a seu modo “particular” de recortar sua experiência [...]”. Portanto, pode-se 

dizer que o papel da linguagem na construção do indivíduo, segundo Vygotsky, está 

baseado na palavra, já que é por meio da palavra que ocorre a interação social. A 

linguagem, o uso funcional dos signos, é o meio pelo qual o indivíduo constrói o sentido 

das coisas, é também o elo pelo qual este se constrói enquanto sujeito. “[…] A criança 

vai ajustando seus significados de modo a aproximá-los cada vez mais dos conceitos 

predominantes no grupo cultural e linguístico de que faz parte [...]”. 
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2.2 O método de alfabetização de Paulo Freire: perspectiva pedagógica que 

fundamenta as práticas de alfabetização desenvolvidas na pesquisa 
 

O Método Paulo Freire, segundo Brandão (1981), está estruturado em etapas. 

Inicia-se o trabalho de alfabetização com a etapa de Investigação, na qual o animador 

busca, no universo vocabular do educando e da sociedade onde ele vive, as palavras e 

temas centrais de sua biografia. Depois de a comunidade aceitar a se envolver com o 

trabalho de alfabetização, inicia-se uma pequena pesquisa do universo vocabular do 

aluno ou do grupo, que ocorre no lugar imediato onde às pessoas vivem e irão ser 

alfabetizadas. O objetivo principal dessa pesquisa vocabular é a obtenção das palavras 

mais usadas pela população a se alfabetizar. 

Para Brandão (1981, p.27), “[...] o vivido e o pensado que existem vivos na fala 

de todos, todo ele é importante: palavras, frases, ditos, provérbios, modos peculiares de 

dizer, de versejar ou de cantar o mundo e traduzir a vida”. Assim, o que se descobre 

como levantamento são os pensamentos e a linguagem das pessoas que serão 

alfabetizadas. 

Dessa pesquisa do universo vocabular - que reconta a vida do lugar - extraem-se 

as palavras geradoras, que servirão de base para as etapas seguintes do processo. Para 

Brandão (1981), essas palavras são significativas para os alunos e servem de 

instrumentos de releitura coletiva da realidade social onde a língua existe, e existem os 

homens que a falam e as relações entre os homens. Ao todo devem ser escolhidas de 16 

a 23 palavras, aproximadamente, e os critérios para essa escolha são: a riqueza fonêmica 

da palavra; as dificuldades fonéticas da língua; e a densidade pragmática do sentido. 

Segundo Brandão (1981), os dois primeiros critérios são usuais em outros métodos de 

alfabetização, já o último é inovador nesse método. 

Brandão (1981) ressalta ainda que o sentido dessas palavras deve apontar para as 

questões da vida, do trabalho, e devem ser símbolos concretos da existência real das 

pessoas. Quando a proposta de trabalho com o método é mais ampla, essa etapa de 

codificação da descoberta continua na escolha dos temas geradores. Estes têm a 

intenção de provocar debates mais fundos sobre as questões que as palavras geradoras 

apenas sugerem. Cada palavra aponta para questões, para temas geradores. 

Esses temas que surgem a partir das palavras geradoras, 

 
[…] remetem a questões que sempre são as das relações do homem: como 
seu meio ambiente, a natureza, através do trabalho; com a ordem social da 
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produção de bens sobre a natureza; com as pessoas e grupos de pessoas 
dentro e fora dos limites da comunidade, da vizinhança. Do município, da 
região; com os valores, símbolos, ideias. (BRANDÃO, 1981, p. 39). 
 

Os temas geradores dão origem às fichas de cultura, as quais sugerem os debates 

a partir das imagens das situações existenciais. O objetivo é “levar o grupo de 

educandos a rever criticamente conceitos fundamentais para pensar-se e ao seu mundo; 

motivá-lo para assumir, crítica e ativamente, o trabalho de alfabetizar-se”. (BRANDÃO, 

1981, p. 51). 

Brandão (1981) diz que, nas fichas de cultura, cada palavra tem seu desenho e é 

com ele e nele que ela aparece aos educandos. O animador deve sugerir um debate sobre 

as palavras, e quando o animador perceber que os educandos estão prontos, chamar-

lhes-á a atenção para a palavra escrita, repetindo a palavra e apontando para a escrita, 

pronunciando-a devagar. Depois, apresenta apenas a palavra, sem a figura. Em outra 

ficha, o animador pode apresentar a palavra desdobrada em suas famílias fonéticas, 

como no exemplo abaixo, retirado de Brandão (1981, p. 57): 

 
BE- NE- DI-TO 
BE-BI-BA-BU- 
NE-NI-NA-NU-NO 
DI-DE-DA-DU-DO 
TO-TE-TA-TU-TI 
 

Brandão (1981) explica que o animador lê, acompanha com as mãos as sílabas, 

os fonemas, na medida em que os pronuncia. Repete e mostra a família de cada pedaço 

da palavra. Todos veem, leem e repetem com o animador, sozinhos ou em coro. Após 

esse momento de descoberta das famílias fonéticas da palavra, inicia-se o momento 

criativo do trabalho. A ficha de descoberta que, a partir desta, o grupo para de repetir o 

que vê e começa a criar. 

 
Depois de mostrar e repetir um pouco ainda as famílias, o animador lembra 
para o grupo que, assim como de Benedito foi possível separar os pedaços e 
compor a família, juntando de novo os pedaços se pode formar: Benedito, ou 
outras palavras, conforme se faz o novo arranjo. (BRANDÃO, 1981, p. 59). 

 

Assim, os educandos vão percebendo as novas palavras que podem ser formadas 

a partir de uma palavra conhecida por eles e que, por sua vez, é cheia de significados. A 

partir das palavras criadas pelos alfabetizandos podem ser criadas frases curtas, e 

períodos com ideias completas, e são incentivados sempre a escreverem seus próprios 
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textos, como bilhetes aos companheiros, pequenas redações, notícias de fatos do lugar, 

jornal do grupo entre outros. 

Segundo Brandão (1981), desde as primeiras ideias de Paulo Freire e sua equipe 

da Universidade Federal de Pernambuco, nada precisa ser rígido no método. Ele não se 

impõe sobre a realidade, sobre cada caso. Ele serve a cada situação. O autor afirma que 

“O mesmo trabalho coletivo de construir o método, a cada vez, deve ser também o 

trabalho de ajustar, inovar e criar a partir dele”. Nada é rígido e não há receitas. Nada é 

lei a não ser as leis da lógica do ato de aprender e os princípios gramaticais da língua. 

Há uma proposta de trabalho-diálogo e há uma lógica no processo coletivo de aprender 

a ler-e-escrever. Brandão (1981) define “como um trabalho pedagógico de criar através 

do fazer solidário, deve começar pela própria coragem de se recriar a cada vez”. 

Percebe- se, desta forma, a necessidade de adaptar o método a cada vez que ele será 

aplicado para que melhor se adapte à comunidade que será aplicado e que ocorra com 

maior “sucesso”. 

Embora o método freiriano requeira a sequência explicitada, pode ser ajustado 

conforme a necessidade dos educandos, o local, a comunidade. Neste trabalho, para as 

estratégias de alfabetização, da proposta freiriana foi utilizada a partir da etapa da 

elaboração das fichas de cultura.  O levantamento do universo vocabular do educando e 

a seleção das palavras geradoras foram feitos a partir de uma entrevista informal com a 

mãe do sujeito pesquisado. As palavras coletadas foram utilizadas para a elaboração das 

fichas de cultura e de descoberta para o processo de alfabetização do sujeito em questão. 

Embora tais palavras possam predominantemente ser advindas de contextos cotidianos, 

entendemos que estas atendam aos critérios de riqueza fônica, pragmática e semântica 

postulados por Freire para a alfabetização da palavra, abrangendo, portanto, a 

complexidade das sílabas em língua portuguesa. 

 

2.3 Tecnologia Assistiva 
 

 A Tecnologia Assistiva é um termo recente, utilizado para identificar todo o 

arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades 

funcionais de pessoas com deficiência e, consequentemente, promover vida 

independente e inclusão (BERSCH, 2006). Segundo Laplante (1992) e Bharucha et al. 

(2009), habilita indivíduos com algum tipo de limitação, seja intelectual, motora, visual 

ou auditiva, a realizar funções que, de outra forma, seriam executadas com dificuldade 
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ou não seriam possíveis. Em meio da Tecnologia Assistiva está a Comunicação 

Alternativa, sendo uma área de prática de pesquisa, que visa a compensar e facilitar, 

temporária ou permanentemente, pessoas com prejuízo expressivo e/ou compreensivo. 

O uso da Comunicação Alternativa permite ao sujeito que não fala adentrar no espaço 

social. 

A tecnologia pode ser considerada assistiva no contexto educacional quando ela 

é utilizada por um aluno com deficiência e tem por objetivo romper barreiras sensoriais, 

motoras ou cognitivas que limitam/impedem seu acesso às informações ou 

limitam/impedem o registro e expressão sobre os conhecimentos adquiridos por ele; a 

tecnologia favorece o acesso e participação ativa e autônoma em projetos pedagógicos; 

quando possibilita a manipulação de objetos de estudos; quando percebemos que sem 

este recurso tecnológico a participação ativa do aluno no desafio de aprendizagem seria 

restrito ou inexistente (BERSCH, 2006). 

São exemplos de recursos de Tecnologia Assistiva no contexto educacional, os 

mouses diferenciados, teclados virtuais com varreduras e acionadores, softwares de 

comunicação alternativa, leitores de texto, textos ampliados, textos em Braille, textos 

com símbolos, mobiliário acessível, recursos de mobilidade pessoal etc. Light e 

McNaughton (2014) alertam que, embora os avanços tecnológicos tenham 

proporcionado uma poderosa gama de opções de recursos de comunicação, há o perigo 

de que o entusiasmo com esses novos dispositivos resultem em um foco equivocado 

sobre a tecnologia. Os autores observam que o foco central deve ser a comunicação 

estabelecida entre as pessoas em detrimento à tecnologia em si. Portanto, esta pesquisa 

buscou realizar uma intervenção que fosse norteada não pelos dispositivos, mas, sim, 

pelas necessidades de comunicação e de alfabetização do indivíduo. 

 

2.3.1 Comunicação Alternativa 

2.3.1.1 As origens da Comunicação  Suplementar Alternativa no Brasil 
 

 A história da “Augmentative and Alternative Communication”, como é 

denominado pela literatura internacional, remonta aos anos de 1950 e 1960, surgindo 

como uma possibilidade e foco restrito às pessoas com comprometimentos para 

desenvolver a fala natural e a interação face a face (HOURCADE, et al., 2004). 

No Brasil o desenvolvimento desses sistemas suplementares e/ou alternativos de 

comunicação foi desenvolvido a partir da década de 1970, período no qual houve a 
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sofisticação da tecnologia, além de mudanças metodológicas, práticas no panorama 

internacional que contribuíram para ampliar as possibilidades de comunicação das 

pessoas com necessidades especiais. A CSA chega do Canadá para São Paulo e Rio de 

Janeiro no Brasil, por meio do Sistema Bliss de comunicação. Desde sua introdução no 

país, aos poucos, a CSA foi se expandindo para outros estados, ganhando adesão de 

instituições e profissionais de Saúde e Educação em difusão pelas cinco regiões do 

Brasil (REILY, 2007). 

A Associação Educacional Quero-Quero de Reabilitação Motora e Educação 

Especial, responsável pela introdução do Sistema Bliss no país, trouxe do Canadá na 

década de 1980, outro sistema o Picture Communication Symbols (PCS). Sendo, hoje, 

um dos mais utilizados no cenário nacional, por diversos fatores, como pela maior 

facilidade de acesso ao sistema e de produção dos símbolos, além do menor grau de 

abstração dos pictogramas, o que favorece seu uso por crianças e indivíduos com 

maiores dificuldades intelectuais (REILLY, 2007). 

Em 2005, houve a fundação da ISAAC-BRASIL (International Society for 

Augmentative/ Alternative Communication) que tem como objetivo principal a 

promoção da melhor comunicação possível para as pessoas com necessidades 

complexas de comunicação (ESTATUTO, 2005). 

A Comunicação Alternativa, segundo Manzini & Deliberato, (2004, p.4) é “[…] 

um conjunto de procedimentos técnicos e metodológicos direcionados a pessoas 

acometidas por alguma doença, deficiência ou alguma outra situação momentânea que 

impede a comunicação com as demais pessoas por meio dos recursos usualmente 

utilizados, mais especificamente a fala [...]”. 

Nunes (2003) considera que a comunicação alternativa tem sido comumente 

caracterizada como uma área da prática educacional que visa a compensar, temporária 

ou permanentemente, desordens na comunicação expressiva, dados os prejuízos da 

linguagem (oral e escrita). Diferentes meios de comunicação derivados do uso de 

gestos, linguagem de sinais e expressões faciais, figuras, símbolos, além de sofisticados 

sistemas computadorizados podem ser empregados de forma substitutiva ou 

suplementar de apoio à fala, que ajudam a desenvolver, quando possível, a linguagem 

oral, em alunos com deficiência, nestas áreas (NUNES, 2003). 

Na interação entre professor e aluno com necessidades especiais na área de 

comunicação, os sistemas alternativos de comunicação são um meio eficaz para garantir 

a inclusão do aluno. O jovem ou criança, que esteja impedido de falar, poderá 
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comunicar-se com outras pessoas e expressar suas ideias, pensamentos e sentimentos 

por meio de recursos especialmente desenvolvidos e adaptados para as suas 

necessidades. 
 

 
Vários podem ser os sistemas alternativos que o jovem ou a criança poderá 
usar como um tabuleiro de comunicação que contenha símbolos gráficos 
como fotos, figuras, desenhos letras, palavras e sentenças, e construir 
sentenças ao apontar para fotos, desenhos ou figuras estampadas, de modo 
que se faça entender o ambiente escolar e social (MANZINI & 
DELIBERATO, 2004, p. 4). 
 

A comunicação é alternativa quando o indivíduo não possui comunicação oral, e 

ampliada ou suplementar quando ele é capaz de produzir sons e palavras que permitam-

o alguma comunicação, mas essa não é suficiente para sua interação social. Em relação 

ao segundo caso, No Brasil não há consenso entre os pesquisadores da área sobre a 

terminologia mais adequada. A divergência está relacionada à tradução do termo 

Augmentative, que foi adotado como “suplementar” por um grupo e “ampliada” por 

outro.  

Aprofundando um pouco mais a definição sobre comunicação alternativa, há 

duas subdivisões: comunicação apoiada e não apoiada. A comunicação apoiada 

abrange todas as formas de comunicação que possuem expressão linguística na forma 

física e fora do corpo do usuário, como objetos reais, miniaturas de objetos, pranchas de 

comunicação com imagens e outros símbolos gráficos e, ainda, os sistemas 

computadorizados e recursos adaptados. Em decorrência das dificuldades motoras, 

certos usuários de recursos de comunicação apoiada vão, também, depender de alguém 

para selecionar e indicar os estímulos necessários para que sejam interpretados. É o caso 

dos alunos que necessitam de outra pessoa para realizar o manuseio do material 

confeccionado, apontando as figuras ou as fotos necessárias para estabelecer uma 

comunicação (MANZINI & DELIBERATO, 2004, p. 5). 

Já a comunicação não apoiada é constituída pelas expressões próprias daquela 

pessoa, tais como os sinais manuais, expressões faciais, alguns sinais da Língua 

Brasileira de Sinais, movimentos corporais, gestos e piscar de olhos para indicar “sim” 

ou “não”. Esses são os recursos da própria pessoa, são produzidos pelos seus usuários, 

ou seja, a comunicação é realizada por meio das ações que o próprio aluno pode 

produzir, sem o auxílio de outra pessoa e/ou de equipamentos. Pelosi (2008, p. 41), 

afirma que “Nos sistemas simbólicos não apoiados o aluno utiliza apenas o seu corpo 
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para se comunicar. Esses sistemas incluem os gestos, os sinais manuais, as vocalizações 

e as expressões faciais”. 

Von Tetzchner (1997) destaca que o uso da escrita, assim como o da língua de 

sinais, é um recurso importante quando o aluno não tem a possibilidade de falar, pois 

estabelece uma comunicação face a face. Apesar de serem possibilidades comunicativas 

importantes, a escrita e o uso de alguns sinais da língua de sinais requerem habilidades 

motoras e, nesse sentido, nem todos os alunos, com deficiência física, têm possibilidade 

de utilizá- las. 

Os recursos de Comunicação Alternativa podem ser utilizados em sala de aula, 

como instrumento para o professor encontrar soluções e maximizar, em situações 

educacionais, a comunicação entre si e o aluno com dificuldade de comunicação. Além 

de favorecer a eficiência cooperativa entre aluno, professor e família no processo 

educativo, tendo como base a importância do papel da comunicação nesse processo. 

 

2.3.1.2 Recursos de Comunicação Alternativa 

 

Pelosi et al. (2015) distingue dois tipos recursos de comunicação alternativa: os 

de alta tecnologia e os de baixa tecnologia. Dadas as limitações da pesquisa, neste 

trabalho, são discutidos apenas os de baixa tecnologia. Os recursos de baixa tecnologia 

mais comuns são: cartões, pranchas de comunicação em forma de pastas, livros, 

fichários, pasta-arquivo e quadros para escrita. 

As pranchas de comunicação são dispositivos simples, que consistem em 

superfícies sobre as quais são dispostos símbolos. As pranchas são personalizadas, 

considerando-se as possibilidades cognitivas, visuais e motoras do usuário, e podem 

estar soltas ou agrupadas. O usuário vai olhar, apontar ou ter a informação apontada 

para o parceiro de comunicação, dependendo de sua condição motora (PELOSI et al., 

2015). 

As pranchas com pictogramas podem ser construídas utilizando-se softwares 

proprietários ou gratuitos. Exemplos de softwares de acesso privado, com símbolos 

disponíveis em português, são: Boardmaker, TobiiComunicator, Comunicar com 

Símbolos; e Invento. Os softwares gratuitos, que disponibilizam pictogramas e 

permitem a construção de pranchas de comunicação, incluem o Gerador de pranchas do 

portal ARASAAC, o Picto4me, e o de Prancha Fácil (PELOSI et al. 2015). 
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2.3.1.3 Definindo um sistema de comunicação alternativo 

 

 Segundo Manzini & Deliberato (2002), para utilizar, desenvolver ou criar meios 

alternativos para comunicação, deve-se optar por aquele que ofereça as condições 

desejáveis para o aluno. Para esse delineamento devemos estabelecer quais os tipos de 

estímulos que esse sistema deverá conter. Os autores elaboram as seguintes questões: 

“O sistema utilizará objetos concretos? Será composto por fotografias, figuras ou 

desenhos? Terá como base um sistema de símbolos gráficos (pictográficos, ideográficos 

ou aleatórios)? O sistema será combinado? Far-se-á uso da ortografia? O sistema será 

composto por sistemas gestuais?” 

Para avaliar o aluno e a situação na qual o sistema será utilizado, Manzini & 

Deliberato (2002) sugerem verificar: 

 
1) As habilidades físicas do usuário: acuidade visual e auditiva; habilidades 
perceptivas; fatores de fadiga; habilidades motoras tais como preensão 
manual; flexão e extensão de membros superiores; habilidades para virar 
páginas.  
2) As habilidades cognitivas: compreensão, expressão, nível de escolaridade, 
fase de alfabetização; 
3) O local onde o sistema será utilizado: casa, escola, comunidade; 
4) Com quem o sistema será utilizado: pais, professores, amigos, comunidade 
em geral; 
5) Com qual objetivo o sistema será utilizado: ensino em sala de aula, 
comunicação entre amigos; 
 

É importantíssimo fazer um levantamento das habilidades já existentes e do 

potencial do aluno, uma vez que o recurso alternativo de comunicação dará 

possibilidade ao professor de trabalhar aspectos de compreensão e expressão da 

linguagem do aluno (MANZINI & DELIBERATO, 2002). Os autores afirmam ainda: 

 
Tendo em mãos os dados dessa avaliação, é possível preparar o recurso a ser 
utilizado, ou seja, qual será a forma desse recurso, por exemplo, se ele deverá 
conter um vocabulário específico para a sala de aula ou para outra s ituação, 
se haverá um vocabulário básico com figuras acoplado com letras, ou mesmo 
com objetos (MANZINI & DELIBERATO, 2002, p.7). 

 

2.3.2 Testes de generalização 

 

Testes com a classificação de objetos tornaram-se procedimentos padronizados 

usados por psicólogos como Goldstein (1948) e Vygotsky (1962) para analisar certos 
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tipos básicos de pensamento lógico que provariam que todas as pessoas têm o mesmo 

potencial inato de abstração e generalização (LURIA, 2013). 

Goldstein e Weigl utilizaram esses testes para distinguir entre a classificação de 

objetos feita por pessoas normais e com lesão cerebral (Luria, 2013). Em situação 

abstrata ou categorial o sujeito normal, forma uma categoria distinta, selecionando 

objetos correspondentes a um conceito abstrato. A classificação categorial implica 

pensamento verbal e lógico complexo que explora o potencial da linguagem de formular 

abstrações e generalizações para selecionar atributos e subordinar objetos a uma 

categoria geral (apud LURIA, 2013, p. 65). 

Normalmente, os sujeitos classificam objetos pela substância (animais, flores, 

ferramentas), pelo material (madeira, metal, vidro), pelo tamanho (grande, pequeno), 

pela cor (claro, escuro) ou por outra propriedade. A capacidade de se mover livremente, 

de mudar de uma categoria para outra é uma das características principais do 

“pensamento abstrato” ou do “comportamento categorial” essencial a ele (LURIA, 

2013, p. 66). 

Para Goldstein e seu colaborador, o outro tipo de classificação de pensamento é 

chamado de pensamento concreto ou situacional. 

Os sujeitos que tendem a esse tipo de classificação não separam os objetos em 

categorias lógicas, mas os incorporam a situações gráfico-funcionais extraídas da vida e 

reproduzidas de memória (LURIA, 2013, p. 66).  

A operação verbal e lógica requerida para a abstração de certos aspectos do 

objeto, não constitui a base psicológica desse tipo de classificação. Ao contrário a 

capacidade depende de pensamento situacional, onde o modo de organização concreto 

ou situacional é rígido. Os sujeitos a ele submetidos têm maior dificuldade de prescindir 

o pensamento visual e mudar para um outro princípio de classificação (LURIA, 2013, p. 

66). 

 
Goldstein e seus colaboradores observaram exemplos claros desse fenômeno 
em pacientes com doenças cerebrais orgânicas, particularmente entre aqueles 
cujos processos de pensamento não eram mediados pela linguagem (LURIA, 
2013, p. 66). 
 

Vygotsky coincidiu em alguns aspectos com Goldstein sobre a formação de 

conceitos, mas suas hipóteses foram diferentes. Vygotsky diz que as diferenças nas 

interpretações que se fazem da realidade como diferenças no sistema de elementos 

psicológicos que orientam tais interpretações. 
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A linguagem é o elemento mais decisivo na sistematização da percepção; na 
medida em que as palavras são, elas próprias, produto do desenvolvimento 
sócio-histórico, tornam-se instrumentos para a formulação de abstrações e 
generalizações e facilitam a transição da reflexão sensorial não mediada para 
o pensamento mediado, racional (LURIA, 2013, p. 67). 

 

 Vygotsky fez uma análise mais minuciosa sobre a formação de conceitos, 

descrevendo os estágios que as palavras aparecem nas interpretações da realidade 

observando todo o complexo processo de formação de conceito que está enraizado no 

uso das palavras, as quais, afirmava, adquirem significados diferentes nos estágios 

sucessivos do desenvolvimento. Em sua teoria a ideia do significado de uma palavra 

evolui, ou seja, em diferentes estágios, refletindo-se de diferentes maneiras os processos 

psicológicos que orientam o uso das palavras são, eles próprios, sujeitos de mudanças, 

principalmente mediante fatores socioeconômicos (LURIA, 2013). O estudo das 

mudanças dos significados permitiria analisar a estrutura semântica e sistêmica da 

consciência. 

Os primeiros estágios do desenvolvimento de uma criança, são marcados pelas 

palavras, mas não como fatores de organização. As crianças, nesse ponto, não tem um 

princípio lógico para agrupar objetos, ela percebe cada objeto isoladamente e os 

“amontoa” todos juntos de maneira desordenada. Esse estágio é seguido de outro, que 

pode ser considerado o verdadeiro estágio de classificação (LURIA, 2013). A palavra 

não aparece como meio independente de classificação, mas a criança é capaz de 

comparar os objetos. 

A comparação baseia-se estritamente na impressão gráfica que possui dos 

objetos, como por exemplo, atributos físicos que guiam a seleção, como cor, forma e 

tamanho e fazer comparações, entretanto, ela perde rapidamente o atributo 

originalmente selecionado e muda de um atributo para outro por razões particulares 

diversas. A criança não consegue construir uma categorial geral unificada. 

 
A operação intelectual fundamental para essa classificação ainda não adquiriu 
a qualidade lógico-verbal do pensamento maduro, mas é, por natureza, 
gráfica e baseada na memória. De acordo com Vygotsky, tais processos de 
pensamento são típicos de crianças pré-escolares mais velhas e de crianças da 
escola elementar (Luria, 2013, p. 69). 

 

Na próxima fase de desenvolvimento, o estágio é denominado como sendo 

marcado pela formação de conceitos que é diferente do estágio anterior, a transição é 

produzida pela mudança que ocorre quando a criança entra na escola, através das 
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operações teóricas em que as crianças aprendem a realizar na escola. Quando a criança 

atinge a adolescência, as operações lógicas que usa para interpretar a realidade e os 

processos psicológicos que orientam pensamento sofrem mudanças. Não generalizam 

com suas impressões imediatas, isola certos atributos distintos dos objetos com base na 

categorização, faz inferências sobre fenômenos, destinam cada objeto a uma categoria 

específica, relacionando-as com um conceito abstrato. O período denominado “análise 

através da síntese” (LURIA, 2013). O pensamento que se concentrará nessa fase será 

determinado pelas relações de “categorias” entre os objetos e não no seu modo concreto 

de interação. 

É fácil verificar os elementos psicológicos que orientam a cognição 

taxionômica3 dos processos presentes e nos métodos gráficos de generalização. Um 

baseia-se na experiência prática do indivíduo enquanto que o pensamento “categorial” 

ou “conceitual” está na experiência compartilhada da sociedade transmitida através do 

seu sistema linguístico.  

Quando a criança entra na escola passa a fazer parte do “programa” do professor 

na formação de conceitos “científicos” e não “cotidianos”. A transição do pensamento 

visual para o conceitual é importante, porque não afeta apenas o papel assumido pelas 

palavras no processo de codificação, mas muda também a própria natureza das palavras: 

o significado que elas estão impregnadas (LURIA, 2013). 

O teste de Luria, para verificar o potencial de generalização de um indivíduo 

consistia na apresentação de desenhos de 4 objetos, três dos quais pertencentes a uma 

categoria e o quarto a outra. Perguntava-se aos sujeitos, quais os três objetos 

“semelhantes” que poderiam ser “colocados em um grupo”, designados por uma mesma 

palavra, e também qual não pertencia ao mesmo grupo ou “não poderia ser designado 

pela palavra que se aplicava aos outros três”.  

Os objetos que eram selecionados deveriam ser classificados de tal modo que 

poderiam ser agrupados de acordo com um dos dois princípios: (a) referência a uma 

categoria taxonômica (b) participação em uma situação prática (LURIA, 2013). Luria 

sugeriu que fosse usada uma variante para o teste que julgue ser mais compreensível 

para os sujeitos. Nessa versão, apresentam-se desenhos de três objetos que pertenciam 

                                                                 
3 Cognição taxionômica: termo utilizado por Luria na elaboração dos testes de generalização, nos quais os 
sujeitos teriam que classificar os objetos. Nos  experimentos, os sujeitos agrupavam os objetos por meio 
de esquemas práticos (pensamento concreto) ou de acordo com princípios verbais e lógicos  (pensamento 
categorial, conceitual)..   
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claramente a uma categoria e pedimos para que os sujeitos selecionassem um quarto 

objeto adequado para entre dois e três desenhos adicionais.  

 Geralmente, apenas um destes últimos pertencia à primeira categoria, de acordo 

com um único, critério semântico. O outro (ou outros) poderiam ser agrupados com os 

três originais somente se o sujeito usasse uma situação prática como base de sua 

classificação (LURIA, 2013, p.72). 

É importantíssimo fazer um levantamento das habilidades já existentes e do 

potencial do aluno, uma vez que o recurso alternativo de comunicação dará 

possibilidade ao professor de trabalhar aspectos de compreensão e expressão da 

linguagem do aluno (MANZINI & DELIBERATO, 2002). Os autores afirmam ainda: 

Tendo em mãos os dados dessa avaliação, é possível preparar o recurso a ser 

utilizado, ou seja, qual será a forma desse recurso, por exemplo, se ele deverá conter um 

vocabulário específico para a sala de aula ou para outra situação, se haverá um 

vocabulário básico com figuras acoplado com letras, ou mesmo com objetos (MANZINI 

& DELIBERATO, 2002, p.7). 

 

3 PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA: EM BUSCAS DE 

RESPOSTAS 

 

Neste capítulo apresentamos a abordagem metodológica da pesquisa, sua 

natureza e os procedimentos utilizados. 

 

3.1 Local 

 

Esta pesquisa foi realizada em uma sala de recursos da rede pública estadual de 

ensino da cidade de Botucatu, interior do Estado de São Paulo. 

 

3.2 Sujeito 

 

O sujeito da pesquisa, M. A., é do gênero masculino, nove anos, com fala 

ininteligível e possui comprometimento motor fino, e frequenta, regularmente, o quarto 

ano do ensino fundamental, da rede privada de ensino. Semanalmente, realiza sessões 

de atendimento em uma sala de recursos, numa escola pública, com uma professora 

especialista em Deficiências Intelectuais. O estágio da escrita de M. A., no período do 
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desenvolvimento da pesquisa, era equivalente ao de uma criança sem deficiência, que se 

encontra no processo de alfabetização, ou seja, reconhecia as letras do alfabeto, formava 

palavras com sílabas simples, por vezes, trocava sons sonoros por surdos, sabia o valor 

sonoro de cada fonema, enfim, tinha domínio do alfabeto, a dificuldade era a falta da 

fala para estabelecer a relação fonema-letra.  

M. A. frequenta regularmente a fonoaudióloga, que desenvolve toda a parte e 

deglutição, a profissional não realiza o tratamento na área de linguagem, pois não é 

especializada na área de Comunicação Alternativa. O sujeito também está realizando 

tratamento com duas terapeutas ocupacionais: uma particular e outra pelo plano de 

saúde que a família possui, para a tonificação e desenvolvimento muscular. 

M. A. foi alvo de pesquisa da Universidade de São Paulo, no projeto GENOMA, 

para descobrirem de quê doença, de fato, o sujeito é acometido e qual o tratamento mais 

indicado. A hipótese é a de que possui síndrome de Worster-Drought, mas até a 

realização desta pesquisa, não se teve um diagnóstico fechado. Mensalmente, M. A. vai 

a São Paulo para fazer o acompanhamento e exames na tentativa da conclusão do 

diagnóstico. 

M. A. apresenta um discurso considerado vocálico pois emite apenas as vogais e 

com dificuldade, apresenta um quadro pseudobulbar muito intenso. E, segundo os 

médicos que o acompanham, também possui atraso no desenvolvimento associado a 

sinais motores com características piramidais e distônicas relativamente sutis. A 

síndrome que acomete M. A. é, muitas vezes, confundida com paralisia cerebral, pois 

traz como consequências à pessoa, limitações físicas, desde leves distúrbios 

articulatórios até graves retardos na aquisição da fala, ou total impossibilidade de emitir 

um som compreensível, com dificuldade motora na produção da linguagem expressiva. 

A SWD é surpreendentemente ausente dos estudos epidemiológicos sobre as paralisias 

cerebrais e raramente diagnosticadas (ClARK, M. et al., 2000, p. 2160). 

A maioria dos indivíduos que possuem essa síndrome apresenta transtornos no 

desenvolvimento da fala em decorrência das alterações dos aspectos expressivos da 

linguagem, fazendo com que, em grande parte dos casos, a compreensão esteja 

preservada. Mas, ainda assim, alguns portadores apresentam problemas de expressão e 

compreensão, pois essa patologia pode vir associada à deficiência intelectual e 

transtornos específicos da linguagem. 
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3.3 Materiais 

 

Os materiais utilizados e adaptados para desenvolver as atividades com o sujeito 

desta pesquisa foram: fotografias, desenhos, símbolos pictográficos e pranchas de 

comunicação, palavras que fazem parte do conjunto, tablet, celular para realizar a 

filmagem das sessões, notebook para execução das atividades e transcrição das 

filmagens. 

Todo material utilizado foi coletado em softwares e sites de livre acesso, pois a 

escola estadual na qual foi desenvolvido o projeto, não possuía o software Boardmaker4 

ou similares para confecção dos símbolos gráficos do sistema PCS. Sendo assim, foi 

adotado como recurso o software da Prancha Fácil. 

No que diz respeito à alfabetização, foram confeccionadas as fichas de cultura e 

as fichas descobertas, além das PCS. 

 

3.4 Metodologia 

 

Este trabalho tem como objeto de investigação uma pesquisa de intervenção no 

processo de alfabetização, de cunho colaborativo, realizada com um aluno 

diagnosticado com a hipótese da síndrome de Worster-Drought, que segue o 

delineamento da pesquisa do tipo estudo de caso.  

Na área da Educação, segundo André (2013, p. 97), 

 
[...] no contexto das abordagens qualitativas, o estudo de caso ressurge na 
pesquisa educacional com um sentido mais abrangente: o de focalizar um 
fenômeno particular, levando em conta seu contexto e suas múltiplas 
dimensões . Valoriza-se o aspecto unitário, mas ressalta-se a necessidade da 
análise situada e em profundi dade (grifos da autora). 
 

Stake (1994, p. 236, apud ANDRÉ, M. 2013, p. 97), explica que “Estudo de caso 

não é uma escolha metodológica, mas uma escolha do objeto a ser estudado”. O autor 

distingue três tipos de caso: o intrínseco (estudado por interesse do pesquisador); o 

instrumental (não é uma situação concreta, mas é mais amplo) e o coletivo (quando o 

pesquisador escolhe diferentes casos, intrínsecos ou instrumentais, para investigar). No 

que diz respeito a esta pesquisa, trata-se de um estudo de caso do tipo intrínseco, por 

tratar-se de um caso específico, de grande interesse da pesquisadora.  

                                                                 
4 Boardmaker: software de Comunicação Alternativa referência no mercado. 
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De acordo com André (2013, p. 98), 

 
Entre os vários autores que discutem o uso do estudo de caso em educação 
(ANDRÉ, 2005; MAZZOTTI, 2006; STAKE, 1995; YIN, 2001), há dois 
traços comuns: a) o caso tem uma particularidade que merece ser 
investigada; e b) o estudo deve considerar a multiplicidade de aspectos que 
caracteriza o caso, o que vai requerer o uso de múltiplos procedimentos 
metodológicos para desenvolver um estudo em profundidade (grifos da 
autora). 

 

O caso estudado nesta pesquisa possui os dois traços comuns, na esteira dos 

autores acima citados: a) o sujeito possui particularidades específicas e complexas na 

comunicação, com uma linguagem oral pouco inteligível, além da parte motora fina 

comprometida, fatos que interferem no seu processo de escolarização, inclusive a 

alfabetização, que investigamos e b) esse estudo exigiu uma multiplicidade de fontes de 

dados (professora do sujeito, mãe do sujeito, equipe de acompanhamento do sujeito: 

médico, fonoaudióloga), de métodos e procedimentos de coleta e análise de dados 

(testes de generalização, segundo a psicologia histórico-cultural; método de 

alfabetização Paulo Freire, Recursos de Tecnologia Assistiva, oralização do sujeito e 

atividades na prancha fácil feitas para o sujeito. 

Definida a pesquisa como um caso, no sentido que atribui Stake (apud ANDRÉ, 

M. 2013, p. 98), esta investiga o caso de uma criança com hipótese de diagnóstico da 

síndrome Worster-Drought. Tendo em conta o contexto do caso e a multiplicidade de 

elementos que o compõem, consideramos relevante estudar esse caso por realizar uma 

educação efetivamente inclusiva, não apenas traduzindo a presença física de aprendizes 

com necessidades especiais, mas para organizar um ensino intencional e sistemático que 

remova barreiras para aprendizagem e proporcione condições reais para a sua 

participação na educação escolar. 

De acordo com André (2013, p. 98), “o desenvolvimento dos estudos de caso 

seguem, em geral, três fases: exploratória ou de definição dos focos de estudo; fase de 

coleta dos dados ou de delimitação do estudo; e fase de análise sistemática dos dados” 

(grifos nossos). 

 

3.4.1 Fase Exploratória 

 

Na fase exploratória, foi definido o caso, a necessidade de um estudo que 

viabilizasse a inclusão efetiva de um sujeito com hipótese da síndrome de Worster-
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Drought, na educação escolar, definindo as questões iniciais, estabelecendo os contatos 

iniciais com a gestão escolar e a família do educando. O estudo de caso teve como 

ponto inicial uma problemática, com origem em uma indagação decorrente da prática 

profissional da pesquisadora, atuando como estagiária facilitadora de educação inclusiva 

e posteriormente, como auxiliar de inclusão em uma escola na rede privada da cidade de 

Botucatu, SP. Foram estabelecidos os contatos com a professora especialista e a diretora 

da escola para entrada em campo, os quais foram fundamentais para solicitar a 

autorização da escola e da família do sujeito para a realização da pesquisa, bem como 

para apresentação a ambos dos objetivos do trabalho; para definir os momentos em que 

o sujeito seria acompanhado; em quê momento seria feita a coleta dos dados e quais 

instrumentos seriam usados. 

Quanto aos momentos de coleta de dados, definiu-se o período de 4 meses e a 

duração de 1 hora e meia de acompanhamento semanal para a observação e intervenção 

pedagógica. No que diz respeito aos instrumentos, foram elaboradas estratégias de 

observação a serem registradas no processo de intervenção, adicionalmente foram 

realizadas entrevistas informais com a mãe de M. A. a fim de definir as palavras 

geradoras que seriam usadas no seu processo de alfabetização, além de testes de 

generalização para investigar a função psíquica pensamento e a confecção de materiais 

alternativos para auxiliar o processo de alfabetização. Nessa fase, ocorreu o preparo da 

pesquisadora para a realização da pesquisa: elaboração dos instrumentos de coleta de 

dados, definição das tarefas e construção de um cronograma de trabalho. Após cada 

momento de intervenção, gravada em áudio e em vídeo, foi feita a transcrição dos 

diálogos para viabilizar a análise dos dados e para preparação do relatório final da 

pesquisa. 

 

3.4.2 Fase delimitação do foco de estudo 

 

Na segunda fase da pesquisa de estudo de caso, procedemos a coleta sistemática 

de dados, utilizando fontes variadas e vários instrumentos – mais semiestruturados. 

Como não é possível explorar todos os ângulos do fenômeno num tempo exíguo da 

pesquisa, delimitamos os focos da investigação em estudar a fala, o pensamento e a 

escrita do sujeito, que constituem os aspectos mais relevantes do caso estudado. 

Os dados da pesquisa foram coletados por quatro instrumentos: observação 

sistemática, registros no diário de campo, gravação em vídeo e em áudio das aulas e as 
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produções do sujeito da pesquisa. A coleta de dados foi feita da seguinte forma: 

entrevista informal com a mãe de M. A., principal via para definir as palavras 

geradoras; observação no comportamento de M. A. e leitura da teórica que fundamenta 

a pesquisa. 

A observação sistemática foi concomitantemente ao processo de alfabetização 

do sujeito, na perspectiva freiriana, mediada pela comunicação suplementar alternativa, 

num período de quatro meses, durante o primeiro semestre de 2016, uma vez por 

semana, realizando uma hora meia ao dia, perfazendo um total de trinta horas, 

correspondendo a vinte encontros. Como o aluno tem deficiência motora, exceder o 

prazo de regência para além de uma hora e meia seria pouco proveitoso, segundo 

informações da própria professora especializada e experiência prévia da investigadora. 

A observação sistemática do processo de implementação da comunicação suplementar 

alternativa servirá para acompanhar e identificar os benefícios oriundos dos recursos 

alternativos de comunicação no processo de alfabetização no contexto educacional e 

social inclusivo. 

As observações dirigiram a pesquisadora para a compreensão do caso. Foi feito 

um registro detalhado e claro dos pontos mais cruciais do comportamento de M. A. de 

modo a fornecer uma descrição que servisse para futuras análises e para o relatório 

final. Foram descritos os contextos que permitissem apreender qual é a história, a 

situação, o problema e, assim, que pudessem ajudar a entender o caso: o físico, o 

familiar, o cultural e o social de M. A. A pesquisadora teve acesso aos laudos de 

especialistas que acompanham ou acompanharam o caso, os quais foram muito úteis nos 

estudos do caso de M. A. porque complementaram informações obtidas por outras 

fontes e forneceram base para triangulação dos dados. 

Com relação às gravações, tanto em vídeo quanto em áudio, tiveram como 

conteúdo o desenvolvimento das atividades que foram adaptadas pela pesquisadora, nas 

quais foram utilizados os recursos confeccionados pela pesquisadora, conforme 

descritos nos itens 2.3 e 3.1, a fim de se verificar se tais recursos efetivamente 

ampliaram as formas de expressão do sujeito. 

Na pesquisa avaliativa do caso M. A. foram utilizadas como métodos de coleta 

de dados: a) registros escritos de observação da intervenção feita pela pesquisadora e 

professora do sujeito; b) registros de observação dos encontros semanais em que a 

pesquisadora e a professora se reuniam com M. A. para intervenção pedagógica; c) 

gravação e transcrição dos diálogos entre M. A., a pesquisadora e a professora durante a 
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aplicação dos testes de generalização para verificar o desenvolvimento da função 

psíquica pensamento; d) registro da entrevista com a mãe de M. A. para pesquisar as 

palavras geradoras, base do processo de seu processo de alfabetização; e) gravação e 

transcrição dos diálogos entre M. A., a pesquisadora e a professora durante as atividades 

com a Prancha Fácil. 

 

3.4.3 Fase da Análise Sistemática dos Dados 

Seguindo a metodologia da pesquisa estudo de caso, a análise dos dados esteve 

presente em todas as fases da pesquisa, desde o início do estudo, com as ações da fase 

exploratória, quando se procurou verificar os aspectos que mereciam mais atenção e 

outros que poderiam ser descartados, tornando-se mais sistemática e mais formal após a 

coleta de dados. 

O material produzido foi separado, segundo as fases de coleta e para facilitar o 

entendimento dos dados obtidos e análise realizada. 

A análise ultrapassou a mera descrição, buscou acrescentar algo ao que já se 

conhecia sobre o caso M. A. Para essa análise, recorremos aos aportes teóricos do 

estudo, estabelecemos conexões e relações que nos permitiram apontar as descobertas 

do estudo. Dedicamos tempo considerável na leitura e releitura do material produzido, 

várias vezes, voltamos ao referencial teórico da CSA, fizemos os procedimentos 

analíticos, até chegarmos a uma compreensão do caso M. A. em sua complexidade e em 

seu dinamismo próprio. 

Após essa reprodução do caso estudado, redigimos o relatório final da pesquisa, 

cuja planificação textual, com estilo informal, narrativo, ilustrado por citações e figuras.  

 No estudo de caso do M. A., os dados foram organizados pela função psíquica 

estudada, por meio da aplicação dos testes de generalização e também através da coleta 

dos dados produzidos durante o processo de alfabetização (linguagem). Embora ambas 

as funções constituam uma unidade, na perspectiva histórico-cultural, cada um desses 

casos foi relatado. A função pensamento foi estudada para verificar se a desordem 

fonética/fonológica da fala de M. A. era extensiva ao pensamento. Já a linguagem foi 

investigada segundo três eixos analíticos: o processo de alfabetização; a inserção do 

aluno na cultura escrita; o uso de estratégias de comunicação suplementar alternativa. 
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3.4.4 Critérios de análise de dados 

 

Os dados coletados a partir do teste generalização foram analisados à luz da 

teoria vigotskiana e os dados referentes ao processo de alfabetização (linguagem) foram 

analisados segundo o método do Paulo Freire e a teoria de comunicação suplementar 

alternativa. 

 

3.5 Plano de trabalho 

 

Este trabalho foi desenvolvido em seis etapas: a primeira foi destinada à 

pesquisa bibliográfica. Nesse momento, foi feito, o levantamento bibliográfico, as 

leituras e o fichamento das obras e busca das bases de dados. 

Na segunda etapa do trabalho, foram elaborados e/ou adaptados os materiais 

utilizados como recursos auxiliares para o desenvolvimento da comunicação escrita do 

sujeito, em outras palavras, nessa etapa, foi feito o planejamento e a preparação do 

material e atividades pictográficas a serem utilizadas na alfabetização do sujeito. Na 

terceira etapa foram feitas a implementação da CSA no processo de alfabetização de M. 

A. e a coleta de dados por meio dos quatro instrumentos. 

Inicialmente, os dados da pesquisa foram coletados por meio de vídeo e áudio 

das aulas, as transcrições estão dispostas de acordo com a ordem que foram realizadas e 

apresentam um contexto breve sobre o quê estava sendo desenvolvido em cada 

atividade, para facilitar ao leitor a compreensão do que está ocorrendo em cada ocasião. 

Na quarta etapa foram realizados os testes de generalização para se encontrar as 

palavras-conceitos e a partir da entrevista realizada com a mãe de M.A foram 

elaboradas as fichas de cultura contendo as palavras geradoras e as fichas de descoberta 

a serem utilizadas no processo de alfabetização durante o processo de alfabetização 

propriamente dito. 

Na quinta foram analisados os dados obtidos na etapa anterior, fase em que foi 

discretizada a contribuição da utilização da CSA no processo comunicativo e 

pedagógico do sujeito da pesquisa. A sexta e última etapa foi destinada à compilação 

dos resultados e elaboração do relatório final sobre o estudo de caso proposto neste 

projeto inclusivo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Este capítulo descreve as atividades desenvolvidas com M.A. e discute os dados 

obtidos. Considerando o grande volume de informações, este estrutura-se em duas 

partes: a primeira trata dos dados relacionados à função pensamento, enquanto a 

segunda, trata das questões referentes à função linguagem. 

 

4.1 Desenvolvimento da função pensamento: testes de generalização 

 

Nesta seção, são transcritos os trechos considerados mais relevantes das 

intervenções feitas junto a M. A., onde se discute, a função psíquica pensamento, com o 

objetivo de verificar se o problema visível na fala também afetava essa função. Para 

tanto, utilizamos adaptação dos testes de classificação e generalização postulados por 

Luria (2013), para poder avaliar a comunicação do alfabetizando a fim de estudá-la, 

fazer um diagnóstico que revelasse, primeiramente, os aspectos cognitivos do educando 

e, posteriormente, partir para um programa de alfabetização que considerasse a 

problemática do sujeito em questão.  

Os testes de Luria consistem em verificar o desempenho do raciocínio do sujeito 

no que diz respeito nas operações lógicas do pensamento: análise/síntese, comparação, 

generalização. Esses testes são construídos por quatro palavras, sendo que o participante 

tem que eliminar uma, justificar o motivo da eliminação e, por um processo de 

generalização a partir da abstração de um atributo comum, classificar as três palavras 

em um grupo categorial. Com a classificação, chega-se ao conceito (palavra com face 

fonética e face semântica) que define o grupo. No caso de M.A., que tem uma fala 

pouco funcional, não lhe foi solicitado que expressasse o motivo da exclusão, devido a 

sua limitação na linguagem. Assim sendo, o teste de Luria (2013) foi adaptado para ser 

realizado com M.A. 

Durante a realização dos testes, utilizamos uma ampulheta para mensurar o 

tempo que o aluno deveria usar para identificar cada sequência, e também com o 

objetivo de dar à atividade a característica de jogo, para manter o participante entretido. 

Nesta atividade, utilizamos imagens como recursos da CSA para o aluno compreender o 

processo. Nessa etapa de intervenção, foram realizados 10 testes, cujas sequências 

foram elaboradas previamente. Os testes foram elaborados em níveis de complexidade 



37 
 

diferentes: os de exclusão e generalização, e os de exclusão, generalização e 

complementação.  

 

4.1.1 Teste de exclusão e generalização 

 

Nesta atividade, que é uma adaptação do teste proposto por Luria, é solicitado ao 

aluno que expresse os elementos que compõem cada sequência, exclua aquele que não 

pertence ao grupo e generalize os elementos restantes em uma palavra/expressão. 

Abaixo, são transcritos os episódios de intervenção por sequência trabalhada, 

seguidas da análise qualitativa. 

 

4.1.1.1 Sequência chocolate - sorvete - padaria – bolo 

 
Pesquisadora: o que é a primeira imagem? 
Aluno: ioioaê [chocolate]. 
Pesquisadora: Isso mesmo, chocolate. E a próxima? 
Aluno: ooveê [sorvete]. 
Pesquisadora: sorvete! E este? (aponta para a próxima imagem). 
Aluno: paaia [padaria] (fala pausadamente, sendo possível perceber que estava lendo a escrita abaixo da 
figura). 
Pesquisadora: padaria, muito bem! E a última imagem? 
Aluno: boô [bolo] (coloca a mão abaixo da boca para auxiliar sua pronúncia, mais adequada da letra B de 
bolo). 
Pesquisadora: ótimo, isso mesmo! Bolo. Agora, gostaria que você indicasse, para mim, quais objetos 
pertencem a um grupo, ou seja, são semelhantes entre si. 
Aluno- (indicou para as imagens bolo, sorvete e chocolate). 
Pesquisadora: legal, agora, para representarmos essas imagens em uma única palavra. Qual seria?  
Aluno- (fica pensando). 
Pesquisadora: o que as 3 imagens que você indicou, têm em comum? Ao invés de falar, chocolate, sorvete 
e bolo, que palavra poderia usar para também defini-las? 
Aluno: ooveê [sorvete] (indicando a imagem do sorvete.) 
Pesquisadora: posso usar a palavra sorvete para definir chocolate e bolo? 
Aluno: ão [não] (o aluno coloca a mão no queixo, e reflete observando as imagens). 
Professora: quer escrever o quê você acha? 
Aluno- (faz o gesto que não.) 
Professora: essas imagens formam um grupo? 
Aluno- (fez o gesto que sim com a cabeça. E indicou que, para fazer o bolo, precisa do sorvete. 
Gesticulou e pronunciou algo ininteligível, mas que compreendido pela pesquisadora). 
Pesquisadora: ah, pra fazer o bolo precisa do sorvete, isso? 
Aluno: é! (observa a pesquisadora que o questiona sobre, então, pensa mais um pouco. Depois, indica a 
palavra padaria. E, novamente, foi questionado se poderia usar padaria para definir as demais imagens).  
 

Após pensar por um tempo, o aluno disse que não sabia. Então, a professora 

sugeriu que fossem para a próxima sequência e, depois, retornassem a essa atividade. 

No retorno a essa sequência, o aluno também não conseguiu sintetizar o grupo a uma 

única palavra, mesmo com mediação da pesquisadora. 
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Figura excluída: padaria, não justificou a razão para excluir “padaria”, mas foi certeiro 

em sua escolha. Ao longo da atividade se mostrou interessado e pensativo. Enquanto 

pensava, olhava para a ampulheta para ver se ainda tinha tempo suficiente para refletir 

mais sobre a palavra que representava as três imagens selecionadas; 

Palavra/expressão que define o grupo: não conseguiu definir o grupo com a palavra 

“doce”, mesmo a pesquisadora tendo mencionado o antônimo da palavra que sintetiza a 

sequência, no caso “salgado”. Aparentemente, lhe faltou à designação do signo “doce” 

para denominar o grupo. 

O aluno demonstrou capacidade de análise na medida em que identificou as 

quatro palavras que compunham a sequência, eliminando corretamente aquela que não 

fazia parte do grupo. No entanto, não teve êxito no processo de síntese, pois não 

conseguiu sintetizar o grupo com a palavra/expressão generalizadora. Esse resultado 

pode ser em função de dois fatores principais: desconhecimento da palavra e dificuldade 

de representá-la por gestos. Sabendo que a linguagem, nesse caso, por excelência, é 

intelectual, e que a linguagem, como afirma Vygotsky, é um mecanismo de organização 

do pensamento. 

 

4.1.1.2 Sequência abacaxi - uva - banana – feira 

 
Pesquisadora: na próxima sequência, a primeira imagem, o quê é? 
Aluno: abaaí [abacaxi] (fala silabando). 
Pesquisadora: abacaxi! E a próxima? 
Aluno: ua [uva]. 
Pesquisadora: uva (pesquisadora aponta para as representações de “banana”). 
Aluno: anaa [banana]. 
(Em seguida foi apontado para a última imagem, “feira”). 
Aluno- (fixa a atenção na palavra escrita abaixo da figura e lê silabando): eia [feira]  
Pesquisadora: como você sabe que é feira? Você já foi a uma? 
Aluno- (aponta as demais imagens das frutas e faz um gesto com o dedo indicando  que nunca foi a uma 
feira. Isso demonstra que ele leu a palavra abaixo da imagem, decodificou as letras e sonorizou-as na 
maneira do possível). 
Pesquisadora: abacaxi, uva, banana e feira. Muito bem! Agora, me diga quais dessas imagens são 
semelhantes, pertencem a um grupo? 
Aluno: anaa [banana] (e indica a uva e o abacaxi). 
Pesquisadora: você excluiu a feira, por quê? 
Aluno: oêe [porque] (indicou as frutas apresentadas.Pelo seu gesto representou como um local onde havia 
muitas frutas. 
Pesquisadora: E em uma única palavra, podemos definir o abacaxi, a uva e a banana? A qual categoria 
eles pertencem? 
Aluno- (fica pensando, e diz): ão ei [não sei]! 
Pesquisadora: ah, eu acho que você sabe sim. Pensa mais um pouquinho! A banana, o quê ela é?  
Aluno: fua [fruta], (coloca a mão no queixo para tentar articular melhor a palavra “fruta”). 
Pesquisadora: e a uva, o quê é? 
Aluno: fua [fruta] (repete o movimento com as mãos) 
Pesquisadora: E a banana é? 
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Aluno: fua [fruta] (repete novamente o movimento com a mão e expressa um ar de riso, acompanhando a 
sua fala) 
Pesquisadora: Então, o que todos juntos são? 
Aluno- (fica pensando). 
Professora: ué, o que você acabou de nos falar? Já esqueceu? 
Aluno: fuas [frutas] (esboça um ar de riso). 
Pesquisadora: isso! Entendeu, agora, a proposta do jogo? É isso mesmo! A imagem que você excluiu é a 
da feira; serve apenas para comprarmos frutas, não podemos classificá-la como uma fruta. 
 

Figura excluída: feira, analisando posteriormente o vídeo, pôde-se perceber que o 

aluno excluiu a palavra “feira por ter muitas frutas na imagem, e não apenas uma, como 

as demais. Quando foi perguntado ao aluno se ele conhecia a feira, disse que não, mas a 

imagem representou muitas frutas. Então, acredita-se que M. A. utilizou a quantidade 

como critério de exclusão. 

Palavra/expressão que define o grupo: frutas, o aluno conseguiu chegar à palavra com 

mediação e questionamentos sobre o que seria a uva, o abacaxi e a banana. Teve que 

estabelecer essa relação primeiramente. Quando lhe foi perguntado sobre a única 

palavra que definiria essa categoria, ficou novamente pensativo, evidenciando sua 

dúvida quanto à sugestão de hipótese que a pesquisadora o ajudou a chegar. 

 M. A. conseguiu sintetizar o grupo numa única palavra através da mediação. A 

zona de desenvolvimento proximal (ZDP) permite-nos delinear o futuro imediato da 

criança e seu estado dinâmico de desenvolvimento, aquilo que já foi atingido e o que 

está em processo de maturação. “[…] Aquilo que uma criança pode fazer com 

assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha amanhã [...]” (VYGOTSKY, 1991, p. 

97). No caso de M. A., esse teste nos oferece dados palpáveis para evidenciar esse 

processo de maturação, que está em via de se tornar autônomo. O papel do mediador, 

professor, nesse processo é algo que deve ser destacado, visto que cabe a ele organizar e 

atuar nos programas de ensino na ZDP do aprendiz para transformá-la em zona de 

desenvolvimento real (ZDR). 

 

4.1.1.3 Sequência olho - dedo - boca – orelha 

Sequência proposta por Luria, 2013, p. 72. 

 
Pesquisadora: e essa sequência, qual é a primeira imagem? 
Aluno: oblio [olho] (coloca a mão e a flexiona sobre o queixo para conseguir sonorizar de forma mais 
satisfatória a pronúncia da palavra). 
Pesquisadora: olho, e a outra imagem? (Aponta para a imagem de um dedo). 
Aluno: eeo [dedo] (repete o movimento da mão sobre o queixo e fala silabando a palavra). 
Pesquisadora: (apenas indica “boca”). 
Aluno: boâ [boca] (fala silabando). 
Pesquisadora: boca! E a última imagem? 
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Aluno: oiha [orelha], (fala silabando e com auxílio da mão sobre o queixo). 
Pesquisadora: orelha! E quais pertencem a um grupo? 
Aluno- (indicou as imagens de orelha, boca e olho). 
Pesquisadora: legal! Agora, defina todos essas imagens em uma única palavra. Qual seria?  
Aluno- (fica pensativo, observando a sequência das imagens). 
Professora: grupo da? Onde estas imagens são? 
Aluno- (continua pensativo) 
Professora: tempo! Tic tac, tic tac, tic tac! Nos programas de TV é assim, não? (Fala brincando para 
descontrair o aluno). 
Pesquisadora: por que este aqui, indica a imagem do dedo, não pertence ao grupo? 
Professora: você tem essas imagens que separou? 
Aluno:im [sim], (indicando a boca, olho e orelha. Então, fez um movimento circular, indicando o rosto e 
pronunciou algo ininteligível, mas que pode ser compreendido com o auxílio do gesto). 
Pesquisadora: então fala de novo, o que você mostrou pra gente? 
Aluno: osoô [Rosto] (fala silabando). 
Pesquisadora: isso mesmo! Rosto, pois temos orelha, boca e olhos! Ótimo! 
Professora: você tem dedo no rosto? 
Aluno: ão [Não], (expressa esboço de riso). 
Professora: deixa eu ver se tem um dedo no seu rosto. Hum, agora tem um dedo no seu rosto (colocando o 
dedo na bochecha do aluno, todos riem). 
 

Figura excluída: dedo, por serem elementos concretos e acessíveis ao aluno, sem 

dúvidas, o aluno compreende a evidente diferença entre eles. 

Palavra/expressão que define o grupo: M. A. respondeu a este teste porque conseguiu 

por meio do nível concreto (corpo humano) a possibilidade de executar um gesto 

circular sobre sua face que representasse a palavra “rosto”.  “[...] O uso de gestos 

concretos, indicativos, sempre esteve presente para apoiar a fala, mas não para substituí-

la [...]” (LACERDA, 1995, p. 98). M. A. lembra muito o caso do menino Lu, que assim 

como ele, tinha grandes dificuldades em ser compreendido por possuir uma fala 

ininteligível. M. A. tem as mesmas dificuldades que Lu, como destaca o trecho abaixo: 

 
Poucas são às vezes em que Lu se utiliza de gestos tão claramente. Em geral, 
associa-os à fala e insiste em ser compreendido. Faz uso de gestos 
representativo, simbólico, para auxiliá-lo em suas dificuldades de produção 
oral. O gesto é um recurso comunicativo que utiliza em certos contextos, sem 
que este substitua a oralidade (Lacerda, 1995, p. 101). 

 

4.1.1.4 Sequência tênis- meia- bota- chinelo 

 
Pesquisadora: qual a primeira imagem? 
Aluno: eis [tênis]. 
Pesquisadora: isso. E a próxima? 
Aluno: eia [meia]. 
Pesquisadora: meia. E a outra? 
Aluno: boa [bota] (coloca a mão flexionada do queixo para sonorizar melhor a palavra). 
Pesquisadora: bota. E a última imagem? 
Aluno: ieô [chinelo] (fala silabando). 
Pesquisadora: quais imagens pertencem a um único grupo? 
Aluno- (fica pensativo e aponta o dedo em todas as imagens). 
Professora: uma dentre essas imagens não pertencem ao grupo. Qual é? 
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Aluno- (continua pensando. E, por fim, indica a imagem da meia).  
Pesquisadora: A meia não pertence ao grupo? 
Aluno- (faz um gesto com a cabeça indicando que sim). 
Pesquisadora: então, quais pertencem a um grupo? 
Aluno- (apontou para a bota, o tênis e o chinelo). 
Pesquisadora: pensa em uma única palavra que representa essas três imagens. 
Professora: forma um grupo de... 
Aluno: opô (ininteligível). 
Pesquisadora: como? Não entendi? 
Aluno: opô (faz um gesto passando a mão pelo peito e barriga). 
Professora: sapato? 
Aluno- (faz um gesto que não e repete novamente o mesmo som). 
Pesquisadora: ah, corpo? 
Aluno- (faz um gesto com a cabeça, afirmando que sim). 
Pesquisadora: bom, nós usamos isso no corpo, tá certo! Mas onde? 
Aluno: peé [pé]! (Articula perfeitamente a palavra, colocou a cabeça para trás e, com auxílio das mãos 
flexionadas no queixo, respira fundo e com auxílio da longa respiração, oraliza a palavra de maneira 
longa e contínua). 
Professora: isso, aqui temos bota, tênis e chinelo. Todos eles são? 
Aluno: pié [pé]! 
Professora: hum? 
Aluno- (fica pensativo). 
Pesquisadora: o que todos são? 
Professora: tempo, tic tac, tic tac, tic tac! 
Aluno- (faz um gesto que não sabe). 
Pesquisadora: não sabe mesmo? Vamos para o próximo, depois retornamos a este. Pode ser?  
Aluno- (faz um gesto com a cabeça dizendo que sim). 
 
Figura excluída: meia, não houve dificuldade para a exclusão do elemento. 

Palavra que define o grupo: não soube definir a palavra que representava as imagens 

da sequência. Primeiro, disse algo que nem a professora e a pesquisadora 

compreenderam. Foi preciso o seu gesto para que sua fala ganhasse significado da 

palavra “corpo”, como concluiu a pesquisadora. Depois de indagado sobre em qual 

parte do corpo eram usados os objetos, disse pé sendo facilmente compreensível pelos 

ouvintes. Mas não conseguiu definir o grupo com a palavra “calçado”. Mesmo depois, 

retornando para essa sequência e mediado novamente pela professora e pesquisadora, o 

aluno não conseguiu definir o grupo. 

M. A. usa de estratégias especiais para que sua comunicação se efetive, como a 

respiração, apoio de uma de suas mãos sobre o queixo, faz gestos concretos, tudo na 

tentativa de ser melhor compreendido pelo outro. “[...] se mostra uma criança cognitiva 

e socialmente adaptada, seus problemas articulatórios não o excluem de atividades ou 

da relação com seus coetâneos [...]” (LACERDA, 1995, p. 99). Observando M. A., 

nota-se um bom desempenho nos testes e nas atividades escolares, seu desenvolvimento 

cognitivo encontra-se bastante preservado. 

E apesar de M. A. não ter conseguido chegar à palavra generalizadora, não pode 

ser considerado um erro de sua parte, pois sendo a palavra calçado um substantivo 
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abstrato já que o mesmo pode denominar bota, tênis, chinelo, sandália entre outros, foi 

capaz de substituir por uma palavra concreta, no caso pé, que está diretamente 

relacionado com a palavra requerida. Isso mostra que o aluno conseguiu realizar 

operações de pensamento por complexo associativo, associando pé a calçado. 

O caos da linguagem oral foi superado por outros elementos comunicativos que 

a substituem ou então, mais que isso, a potencializa na medida que ganha sentido e 

significado para o receptor quando acompanhada de um gesto simbólico e concreto. 

Esses elementos comunicativos oportunizam ao educando a relação direta com o 

pensamento e, por conseguinte, indícios claros de desenvolvimento de seu pensamento e 

cognição. 

 
4.1.1.5 Sequência mochila- camiseta– shorts – calça 

 
Pesquisadora: diga qual a primeira imagem? 
Aluno: oiâ, aieâ, ôis, aâ [mochila, camiseta, shorts, calça]. 
Pesquisadora: mochila, a primeira; camiseta, a segunda; shorts, a terceira e calça é a quarta, certo? 
Aluno- (faz um gesto de afirmação com a cabeça). 
Pesquisadora: quais pertencem ao grupo? 
Aluno- (indica a camiseta, shorts e a calça). 
Pesquisadora- (falou todas as imagens que o aluno apontou e finalizou dizendo que estava certo). Qual 
palavra podemos usar para defini-los em um grupo? 
Aluno: oê (ininteligível). 
Professora: nós não entendemos. Você pode falar mais devagar? 
Aluno: o oê! (ininteligível). 
Professora: grupo das? 
Aluno: ioê. (ininteligível).  
Professora: o shorts, a camiseta e a calça formam o grupo do quê? 
Aluno- (aponta para suas roupas). 
Professora: isso mesmo. E como chama? 
Aluno: ouba [roupa]. 
Professora: isso mesmo! Roupas. 
Pesquisadora: e a mochila, pertence ao grupo? 
Aluno- (faz um gesto com a cabeça indicando que não). 
 
Figura excluída: mochila, o aluno não teve dificuldade para perceber que a mochila era 

a imagem que não pertencia ao grupo. Observou todas as opções e, de imediato, excluiu 

o item.  

Palavra/expressão que define o grupo: em suas primeiras duas tentativas de falar de 

qual palavra se tratava, não foi possível compreendê-lo. Para que sua fala ganhasse 

significado, foi preciso que mostrasse seu corpo, com um gesto indicativo que ia de seu 

tronco às pernas, suas mãos juntas fizeram uma reta simétrica ao longo do corpo, 

indicando, com os dedos, suas roupas. Sua resposta foi tornando-se mais compreensiva, 

na medida em que foi respondida pela terceira vez em diante.  
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Novamente, M. A. não desiste de suas intenções comunicativas e recorre a diversas 

estratégias com o objetivo de efetivá-las de alguma forma, como a oralidade falhou fez 

o gesto representando a palavra generalizadora por meio do caráter concreto. Como é 

uma palavra que faz parte do seu cotidiano e pode ser representada simbolicamente, a 

representou sem grandes dificuldades.“[...] Ele luta pela significação pretendida. 

Primeiro, pelo seu modo de articular, procurando ao máximo uma melhor produção 

[...]” (LACERDA, 1995, p. 108). 

 

4.1.1.6 Sequência boneco- carrinho- bola- loja 

 
Pesquisadora: próxima e última sequência. O que são essas imagens? 
Aluno: boneio [Boneco] (chega muito próximo a oralização correta da palavra “boneco”. Falou silabando 
e com auxílio da respiração e da mão sobre o queixo). 
Pesquisadora: a próxima imagem. 
Aluno: boa [bola] (usa a mão novamente para auxiliar sua fala). 
Pesquisadora: bola, certinho. A próxima imagem. 
Aluno: caiô [carro] (fala silabando e com auxílio da mão). 
Pesquisadora: carrinho. Muito bem! E por último? 
Aluno: loâ [loja] (o aluno faz leitura da escrita da imagem). 
Pesquisadora: loja! E quais dessas imagens pertencem a um grupo? 
Aluno: (indica as palavras boneco, carrinho e bola).  
Pesquisadora: E a loja? Pertence? 
Aluno: ão [não]. 
Pesquisadora: e pertencem a que grupo as imagens que você separou? 
Aluno: bieô [brinquedo], (fala silabando e com auxílio das mãos). 
Pesquisadora e Professora: Acertou brinquedos! É isso mesmo! 
 

Figura excluída: loja, o aluno separou os brinquedos e excluiu a imagem não 

pertencente ao grupo em sua primeira tentativa. Foi certeiro em sua escolha.  

Palavra/expressão que define o grupo: embora sua resposta tenha sido dita apenas 

com as vogais da palavra, foi possível entendermos que se tratava de brinquedos; não 

tivemos dificuldade para compreendê-lo. 

“A comunicação se estabelece sem maiores problemas em episódios em que a fala de 

Lu está intimamente vinculada ao contexto” (LACERDA, 1995, p. 99). M. A. conseguiu 

articular as vogais que compunham os signos de cada brinquedo, sendo possível 

identificá-los em sua fala vocálica por causa do contexto ser favorável para nosso 

entendimento. 

Foi capaz também de dizer a palavra generalizadora “brinquedo”, por apresentar caráter 

concreto e também por ser algo presente em seu cotidiano. 
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4.1.2 Teste de exclusão, generalização e complementação 
 

 Nessa etapa, as sequências continham apenas as imagens, sem o recurso da 

escrita. Adicionalmente, o teste era composto de uma atividade extra, onde além de 

excluir o item e generalizar o grupo por meio de uma palavra/expressão, o aluno deveria 

selecionar, em uma sequência complementar, a imagem que também pertencia ao grupo 

em questão, como sugerido por Luria, 2013. 

 

4.1.2.1 Sequência bandeira do Santos - brasão do São Paulo - brasão do 

Corinthians - brasão do Palmeiras; sequência complementar: jaqueta do 

Corinthians - bola do Corinthians - brasão dos Santos 

 
Pesquisadora: você não lembra todos os nomes dos times? 
Aluno: ão [não]. 
Pesquisadora: qual time você torce? 
Aluno- (apontou o dedo para o brasão do Palmeiras). 
Pesquisadora: você torce pra esse time mesmo? Não é esse? (apontando o dedo para o brasão do time do 
São Paulo). 
Aluno: ão [não]. 
Pesquisadora: ok. Qual dessas imagens não pertence ao grupo?  
Aluno- (apontou para o brasão do São Paulo). 
Pesquisadora: então, você selecionou o Palmeiras, o Corinthians e como chama esse mesmo? O time que 
o Neymar jogou? 
Aluno: âoos [Santos]. 
Pesquisadora: Santos! Legal! Agora, olhe essas imagens, aqui, embaixo.  
Pesquisadora: qual delas você escolheria para completar a sequência? 
Aluno- (fica pensativo e passando o dedo pelas imagens, oscilando em sua escolha). 
Pesquisadora: bom, vamos ver. Vamos voltar para a primeira sequência. O que é a primeira imagem?  
Aluno aeeia [bandeira]. 
Pesquisadora: bandeira? 
Aluno: é. 
Pesquisadora: e a próxima? 
Aluno- (ficou calado).  
Pesquisadora: a bandeira é a mesma coisa que esses? (aponta o dedo para os brasões). 
Aluno: ão [não]. 
Pesquisadora: hum, então, quais são iguais? 
Aluno- (aponta o dedo para todos os brasões da primeira sequência e, em seguida, para o brasão dos 
Santos, na segunda sequência). 
Pesquisadora: esse último que apontou, completa a sequência, né? 
Aluno: é. 
Pesquisadora: está certo! 
Professora: e tudo isso que selecionou, sabe o que são? 
Aluno: ão [não]. 
Professora: são times de futebol! Você esqueceu logo o São Paulo, que era o time que você torcia?  
Aluno- (balançou a cabeça dizendo que não). 
Professora: ué, alguma coisa está acontecendo! Por que será que M. A. apagou da memória o time que ele 
torcia? Muito esquisito! 
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Figura excluída: neste teste foi possível verificar o conhecimento prévio de mundo de 

M. A., ele não conseguiu se desprender do logotipo porque está relacionado ao 

concreto, não teve dificuldades para atentar-se ao símbolo mas não à imagem como um 

todo, não percebendo os detalhes que diferenciavam os elementos. Após indagação e 

auxílio por parte da pesquisadora, o aluno redirecionou sua hipótese de escolha, optando 

pela opção correta, a “bandeira do Santos”. 

Palavra/expressão que define o grupo: não conseguiu chegar por conta própria à 

palavra generalizadora “time”, mesmo a pesquisadora tendo usado várias vezes o termo 

durante o diálogo com o aluno. O curioso foi notar, que após ser informado a M.A. qual 

era a palavra requerida, o mesmo tinha total entendimento sobre o quê as imagens 

representavam. Ou seja, fica claro sua necessidade de formação de conceitos, falta-lhe a 

palavra, o significado de mundo que as imagens representam.  

Complementação: M. A. percebeu prontamente a semelhança, de forma e quantidade 

de elementos, entre os elementos da sequência principal e a imagem correlacionada da 

sequência complementar. 

 

4.1.2.2 Sequência colher – garfo – prato – faca; sequência complementar: tábua de 

carne – concha – vasilha 

 
Pesquisadora: e nessa sequência, quais imagens são essas? 
Aluno- (aponta para colher e diz): oeê [colher]. 
Pesquisadora: colher. E a próxima? 
Aluno: aoô [garfo]. 
Pesquisadora: garfo. Muito bem! E o próximo? 
Aluno- faz o gesto com a cabeça que não). 
Pesquisadora: Não lembra? 
Aluno: ão [não]. 
Pesquisadora: lembra que eu pegava esse objeto para colocar seu almoço, na escola? Lembra que nós 
pegávamos, depois colocávamos na bandeja? Como se chamava mesmo? 
Aluno: âao [prato] (auxílio da mão sobre o queixo; pausa na primeira sílaba de “prato”, para articular o 
som mais próximo possível da oralidade convencional). 
Pesquisadora: prato! Não está parecendo um prato a imagem? 
Aluno: ão [não] (aponta o não com o dedo também). 
Pesquisadora: e o próximo? 
Aluno: aaca [faca], (repete o movimento da mão no queixo e fala, pausadamente, na tentativa de ser 
melhor compreendido). 
Pesquisadora: qual dessas imagens não pertencem ao grupo? 
Aluno- (aponta para o prato). 
Pesquisadora: agora, observe a sequência de baixo. 
(O aluno, como já sabia o quê lhe seria solicitado para que dissesse, ao ver as imagens, já apontou para a 
imagem da concha. Apontou para indicar que era a imagem que completaria a primeira sequência).  
Pesquisadora: como chama esse objeto que você indicou? 
Aluno- (faz um gesto com a mão, como se estivesse segurando o objeto e pegando algo e colocando sobre 
outra coisa, ou seja, fez o gesto que fazemos quando utilizamos a concha). 
Pesquisadora: serve pra isso mesmo, pra pegar feijão, sopa, não é? 
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Aluno- (faz um movimento com a cabeça indicando que sim). 
Pesquisadora: mas como chama? 
Aluno- (levanta as mãos com as palmas para cima, fazendo o gesto de que não sabia, com movimentos 
indicando “não” com a cabeça, demonstrando isso também em sua expressão facial). 
Pesquisadora: aponta para a vasilha, e pergunta: E este objeto como se chama? 
Aluno- (fica pensativo). 
Pesquisadora- (aponta para tábua de carnes, e pergunta): E esse? 
Aluno- (fica pensativo novamente). 
Pesquisadora: vamos lá, o primeiro você havia dito que era colher, garfo, prato e faca lembra? Você tirou 
o prato porque não pertencia ao grupo e escolheu a concha. É assim que esse objeto se chama: concha de 
feijão. Esse outro objeto, aqui, é uma vasilha e este, uma tábua de carne. Você já tinha visto todos, não?  
Aluno- (faz o gesto de positivo com a cabeça). 
Pesquisadora: em uma única palavra, como poderíamos chamar esses objetos que você selecionou?  
Aluno (fica pensativo e demonstra expressão de cansaço e aborrecimento e diz): ão! ão! [não, não] 
Pesquisadora: tudo bem, calma. Todos pertencem à mesma família, não é? 
Aluno: iim [sim]. 
Pesquisadora: colher, garfo, faca e concha são talheres. Já ouviu essa palavra antes?  
Aluno: ááá [jááá] (o aluno já estava cansado e aborrecido). 
Professora: M. A., olha tudo bem. Você não se lembrar. Não precisa se aborrecer por isso. 
 

Figura excluída: prato.O aluno, de imediato, excluiu a imagem do prato. Não hesitou 

em sua escolha. 

Palavra/expressão que define o grupo: não conseguiu definir, sabia o que eram as 

imagens do grupo, sua serventia e finalidade, mas não se lembrava que poderiam ser 

todas designadas como “talheres”, mesmo já tendo ouvido esse termos antes. Apesar de 

talheres serem elementos comuns do cotidiano, sua designação tem caráter abstrato e ele 

não conseguiu representá-la no gesto.  

Complementação: não teve problemas para inferir que a “concha” era o elemento que 

pertencia ao grupo dos “talheres”. Apesar de ser um objeto mais distante de seu 

cotidiano, e por isso, o aluno não sabia a palavra que representava o objeto, conseguiu 

representar, de forma precisa, por meio de gestos, a aplicação do objeto. 

 

4.1.2.3 Sequência guitarra - fone de ouvido - piano - violão; sequência 

complementar: bateria – microfone – rádio 

 
Pesquisadora: conhece esses objetos? O que seria o primeiro?  
Aluno- (disse algo ininteligível). 
Professora: o quê? 
Aluno- (novamente diz algo incompreensível). 
Pesquisadora: tá, vamos começar do último. O que seria esse objeto? (indicando o dedo para o violão).  
Aluno- (fica pensativo). 
Pesquisadora: o primeiro é igual ao último? (Indica a guitarra e o violão). 
Aluno- (faz gesto positivo com a cabeça). 
Pesquisadora: como chama esse aqui? (apontando o violão) 
Aluno- (fala novamente algo ininteligível e fica pensativo). 
Pesquisadora: e este você lembra? (Aponta o dedo para o piano) 
Aluno: ão [não]. 
Pesquisadora: mas você já viu? 
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Aluno- (faz gesto positivo com a cabeça). 
Pesquisadora: não lembra o nome de nenhum? 
Aluno: ioâ (apontando para o violão). 
Pesquisadora: violão? 
Aluno: é. 
Pesquisadora: ótimo! Está certo. Lembra-se de mais algum? 
Aluno- (aponta para o fone).  
Aluno: ooêoiuu [fone de ouvido] (faz o gesto com as mãos, como se estivesse colocando os fones no 
ouvido. Fala silabando numa tentativa de ser compreendido). 
Pesquisadora: isso! Fone de ouvido. Lembra-se desse? (aponta para o piano) 
Aluno: ão [não]. 
Pesquisadora: piano. E este? (aponta para guitarra). 
Aluno- (faz gesto com a cabeça que não). 
Pesquisadora: guitarra. Pois bem, qual deles não pertence ao grupo? 
(Aluno aponta o dedo direto para o fone de ouvido). 
Pesquisadora: o fone de ouvido não pertence mesmo. Muito bem! Então, ficou no grupo a guitarra, o 
piano e o violão. Sabe como definir em uma única palavra esses objetos? 
Aluno: ão [não]. 
Pesquisadora- (apresentando a sequência complementar): e nesta sequência, qual você escolheria para 
completar o grupo? 
Aluno: baeria [bateria]. 
(Apontou a bateria. E disse silabando pausadamente com auxílio da mão e respiração. A pronúncia muito 
próxima da oralidade convencional da palavra). 
Pesquisadora: legal! Então, fica guitarra, piano, violão e bateria. Muito bem! E os demais objetos você 
não lembra? (Aponta para o microfone e diz): Esse nós usamos para cantar!  
Aluno: ão [não]. 
Pesquisadora: todos em uma única palavra? 
(Aluno faz um bico com a boca, com lábio inferior. Além de usar as mãos com as palmas para cima).  
Pesquisadora: não sabe? Não tem problema. Fazendo esse charme, nós não resistimos.  
Aluno- (vai até à câmera e mostra o seu biquinho e solta uma gargalhada). 
Pesquisadora: toda banda tem que ter o quê? 
Professora: pra banda tocar tem que ter o quê? 
Pesquisadora: numa banda de rock, tem todos: a bateria, violão, guitarra e, algumas, têm até piano. Como 
se chamam? 
Aluno: eu ão ei [eu não sei]. 
Professora: sabe o que todos são? 
Aluno- (finge que está dormindo). 
Professora: são os materiais! Não é? 
Aluno: ão! [não] 
Professora: são sim, os materiais que precisa preparar pra tocar! 
Aluno: ão ei! [não sei] (faz uma voz parecida com miado de gato. Ele ri por causa disso). 
Professora: miau, miau, miau! Um gatinho. Nhau, nhau, nhauuu! Oh parece o som da guitarra! 
Aluno- (cai na gargalhada). 
Pesquisadora: é, hoje o M. A. não marcou pontos, não. Ele só está acertando os grupos, mas as palavras 
que definem os grupos, por enquanto, não acertou. 
Aluno: ahhhh! (E mostra toda sua indignação). 
Professora: ah! Hoje, nós estamos vencendo ele, porque ele sabe que, quando não acerta, o ponto é nosso! 
Uhul! 
Pesquisadora: não lembra mesmo? 
Professora: Começa com innnnns! (Fala o início da palavra para ver se o aluno consegue finalizá -la). 
Instrumentos musicais! 
Aluno- (demonstra cansaço e falta de interesse). 
 

Figura excluída: fone de ouvido, sem demonstrar dúvidas quanto a sua hipótese. O 

aluno não lembrava o nome da maioria dos instrumentos, embora os conhecesse. 

Palavra/expressão que define o grupo: não conseguiu chegar à palavra. Cansou-se nas 

sequências propostas. Quando o aluno se vê em uma situação que não sabe, tenta fugir 
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dela, faz brincadeiras, ou mostra-se indisposto a realizá-la. Para sintetizar a expressão 

instrumentos musicais por meio de um gesto concreto, ele precisaria representar um 

recurso mnemômico e mesmo assim seria muito difícil. Não se sabe se aluno não 

dispunha, ou se não apreendeu o conceito, ou o mais provavelmente, teve dificuldade 

para representar por gestos um substantivo abstrato, como não tinha um recurso auxiliar 

que representasse essa palavra generalizadora, a proposta ficou praticamente impossível 

de ser realizada.  

Novamente pode-se então afirmar que a comunicação alternativa e/ou 

suplementar é um recurso utilizado por um grupo de pessoas acometidas por algum tipo 

de alteração que impede o uso da fala nas situações cotidianas de vida, ou seja, 

independente da patologia é necessário explorar as possibilidades comunicativas 

(MANZINI, 2000). Falta para M. A. esses recursos e suportes. A literatura tem 

discutido a importância dos cuidados na seleção dos recursos alternativos e/ou 

suplementares  de  comunicação  visando  que  seus  usuários  possam ser inseridos  em  

contextos comunicativos funcionais, como no caso da escola e no uso familiar 

(DELIBERATO, MANZINI, SAMESHIMA, 2002; 2003). 

Complementação: o aluno não teve problemas para selecionar o item “bateria” na 

sequência complementar. 

 

4.1.2.4 Sequência sereia- golfinho- tubarão- tartaruga; sequência complementar: 

Aquário- peixe- navio naufragado 

 
Pesquisadora: sabe o que são? 
Aluno: baeia [baleia] (apontando para o tubarão)  
Pesquisadora: baleia? 
Aluno- (muda sua opção para o golfinho). 
Pesquisadora: baleia é grande, enorme! Olha bem! Não tem cara de bonzinho? 
Aluno: ioufio [golfinho] (fala pausadamente). 
Professora: isso, golfinho. 
Pesquisadora: ah bom! Você estava confundindo. E esse, o que é? (aponta para o tubarão). 
Aluno: uuaão [tubarão]. 
Professora: nhoque! 
Pesquisadora: isso mesmo. Come você em algumas mordidinhas.  
Professora: esse aí é o lambari!  
Aluno: ão, éuuarão [não, é tubarão]. 
Professora: ah, é mesmo, tubarão. Eu não tinha entendido. 
Pesquisadora: e o que mais? 
Aluno: ceeia [sereia] (apontando para a imagem da sereia). 
Professora: sereia, muito bem! 
Pesquisadora: e o último, é? 
Aluno: aauga [tartaruga]. 
Pesquisadora: tartaruga? 
Aluno: é. 
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Pesquisadora: qual não pertence ao grupo? 
(Aluno aponta para sereia). 
Pesquisadora: sereia? 
Aluno- (faz o gesto com a cabeça indicando que sim). 
Pesquisadora: então fica golfinho, tubarão, tartaruga. 
(Ao ser apresentado à sequência complementar, o aluno fica pensando). 
Professora: qual completa a sequência? 
Aluno: pieê. [peixe]. 
Pesquisadora: então, fica golfinho, tubarão, tartaruga e peixe. Lembra-se do nome da primeira imagem? 
Aluno: ão [não]. 
Pesquisadora: aquário. E sabe o quê é o último? Navio, mas que foi parar no fundo do mar. Todos esses 
que já falamos, precisamos defini-los em uma única palavra: O que todos eles são? 
Aluno: pieês [peixes] 
Pesquisadora: são peixes? tartaruga é peixe? 
Aluno- (faz um gesto com as mãos indicando que não). 
Pesquisadora: o que são? 
Aluno- (aponta para as figuras e fala algo ligado a peixes). 
Pesquisadora: nem todos são peixes, não podemos dizer que todos são peixes porque não é verd ade. O 
que eles são? 
Aluno- (fica pensativo). 
Professora: eles são humanos? 
Aluno: ão [não]. 
Pesquisadora: tenta falar o quê você acha que são. 
Aluno: eu ão ei [eu não sei]. 
Pesquisadora: onde eles vivem? 
Aluno- (mostra-se desinteressado). 
Pesquisadora: vivem na casa dele, na geladeira. 
Aluno- (fica indiferente). 
Pesquisadora: ah, mais um ponto pra nós, professora! 
Aluno: o iô [no rio]. 
Pesquisadora: no rio? Os animais que moram dentro do rio, são o quê? 
Aluno- (pega mais um ponto e coloca para ele). 
Professora: opa! Ainda não terminamos. Então, o tubarão mora no rio? 
Pesquisadora: eu nunca vi um tubarão no rio. Você já viu alguém que pescou um tubarão?  
Professora: no rio, eu nunca vi. 
Aluno: Eu im [eu sim] (fez um gesto afirmativo com a cabeça, batendo a mão no peito indicando eu). Eu i 
o ilme. Oendo [Eu vi no filme. Comendo] (faz um gesto com a mão de morder no braço da pesquisadora).  
Pesquisadora: certeza que era no rio? A água do rio era azul, cristalina, assim igual à da foto?  
Aluno: é im. [é sim] 
Professora: uhul! Ponto pra Dani e para mim. Total de quatro pontos. 
Aluno: e o eu [E o meu]? 
Professora: zero, ué. Você não acertou. 
Aluno- (fica mostrando-se indiferente). 
Pesquisadora: M. A., esses animais vivem no mar. Você aprendeu isso na escola? Não se lembra? 
Aluno: ão [não]. 
Professora: São animais que vivem no mar; são animais marinhos. 
 

Figura excluída: sereia, escolheu sem hesitar. Não apresentou dificuldades em sua 

escolha, apenas para lembrar o nome dos animais. Teve que pensar um pouco para 

lembrar todos os nomes. 

Palavra que define o grupo: o aluno chegou a “peixes” e, quando perguntado a ele se 

tartaruga era peixe, disse que não. Outro ponto a ressaltar foi o fato de M. A. confundir 

“rio” com “mar”. Esse tema foi abordado nas aulas de ciências da escola, durante o 

segundo ano, inclusive, foi feito trabalho sobre esse tema, no entanto, o aluno não 
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conseguiu recordar do conceito. Quanto aos processos de pensamento relacional e de 

sub-categoria, o aluno apresentou dificuldades. No caso específico, a palavra “marinho” 

refere-se a um conceito científico e também de caráter abstrato. 

Complementação: M. A. concluiu esta etapa da atividade de forma satisfatória, 

provavelmente, por perceber que, embora os elementos fizessem parte de um mesmo 

contexto, eles eram diferentes entre si, conduzindo-o à subclassificação de ser vivo e 

não vivo. 

 

4.1.3 Refacção dos testes de generalização das sequências de exclusão, 

generalização e complementação 

 

Em uma outra ocasião, a fim de avaliar se o comportamento e respostas do aluno 

seriam semelhantes às da primeira oportunidade, as sequências nas quais o sujeito 

apresentou maiores dificuldades e desinteresse foram repetidas. Dessa forma, as 

sequências trabalhadas novamente foram as quatro sequências do item 4.1.2. Na 

refacção, são expressas apenas as passagens mais relevantes para os objetivos desta 

pesquisa. 

 

Sequência bandeira do Santos - brasão do São Paulo - brasão do Corinthians - 

brasão do Palmeiras; sequência complementar: jaqueta do Corinthians, bola do 

São Paulo e brasão dos Santos 

 

Para lembrar a palavra “bandeira” o aluno precisou de ajuda. Lembrou-se do São 

Paulo e do Corinthians. Reforçou sua escolha dizendo que torcia para o Palmeiras e não 

mais para o São Paulo.  

Como M.A. já sabia o que lhe seria perguntando, desde o princípio, apontava 

para os brasões dos times da primeira sequência e complementava sua escolha, 

indicando o brasão do Santos, que estava na sequência complementar. 

 Quando foi perguntado ao aluno sobre qual a similaridade entre São Paulo, 

Corinthians, Palmeiras e Santos, M. A. não soube responder. Com o auxílio de dicas da 

pesquisadora, por exemplo: “Eles são “nanana5” de futebol”, o aluno conseguiu lembrar 

que todos eram times de futebol.  

                                                                 
5 Nanana: expressão usada pela pesquisadora que remete ao aluno o signo, mas sem falar a palavra 
que se trata. 
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Sequência colher- garfo- prato- faca; sequência complementar: vasilha – concha – 

tábua de carne 

O aluno, com seu discurso pouco articulado, conseguiu falar colher, garfo e faca. 

Inicialmente, não soube articular a palavra prato. Após algumas dicas sobre o uso 

funcional desses objetos, o aluno recordou o item restante. Então, a pesquisadora 

questionou a hipótese dele: “pato?” O aluno entendeu a brincadeira, fez um gesto 

negativo com a cabeça e enfatizando a primeira sílaba, pronunciou paaô [prato]. M. A. 

mesmo não conseguindo articular a sílaba “pra”, demonstrou claramente sua tentativa. 

Além disso, mostrou ter consciência fonológica desenvolvida; consciência silábica, 

importantes passos para o desenvolvimento da alfabetização de qualquer sujeito.  

Após questionamento sobre qual imagem não pertencia ao grupo, de imediato, 

M. A. apontou para: prato, vasilha e tábua de carne. Em seguida, indicou prontamente 

os 4 itens da classe dos talheres. Mesmo assim, não conseguiu responder qual a palavra 

que definia o grupo. Após a pesquisadora expressar a primeira sílaba da palavra, o aluno 

complementou a fala com “eee” (ininteligível). Sem avanço, a pesquisadora encerrou a 

atividade falando a resposta correta. 

 

Sequência guitarra - fone de ouvido- piano- violão; sequência complementar: 

bateria – microfone – rádio 

 

Nesta sequência dos instrumentos, M.A. apontou para as imagens do fone de 

ouvido e bateria, possivelmente na tentativa de expressar que aqueles itens deveriam ser 

trocados nas sequências. O aluno não se lembrava dos nomes dos instrumentos. Após 

insistência, ele se esforçou para falar bateria e violão. Para os outros itens das 

sequências, M. A. só respondeu após a pesquisadora iniciar a pronúncia dos vocábulos. 

O mesmo aconteceu para a obtenção da palavra generalizadora do grupo. 

 

Sequência sereia- golfinho- tubarão- tartaruga; sequência complementar: Aquário 

– peixe – navio naufragado 

 

Ao seu modo, M.A. conseguiu expressar através de palavras as imagens. 

Destacou quais pertenciam ao grupo requerido. Apontou que sereia não pertencia à 

primeira sequência e que peixe a completava corretamente. Em relação à definição do 
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grupo, após dicas, o aluno, chegou a dizer que eram “aiais” [animais] e que viviam no 

“io” [rio]. Após questionamento da pesquisadora, o aluno reconsiderou a resposta e 

disse “aaar” [mar], chegando, portanto, à conclusão correta. 

Portanto, a partir dos dados coletados nas atividades das sequências, simples e 

complexas, e na refacção é possível avaliar a oralidade de M. A. a partir do contexto em 

sala de aula, onde diálogos e ações significativas entre os interlocutores revelam a 

realidade. Essas atividades permitiram analisar o desenvolvimento de pensamento os 

aspectos linguísticos, tais como: a atuação nos níveis fonético-fonológico (articulação 

apenas dos sons vocálicos); sintático-semântico (não conseguiu estruturar frases); e 

aspectos discursivos que se referem ao uso do sistema gestual de comunicação, visto 

que o sistema linguístico é restrito ao contexto, considerando seus interlocutores e o 

tema da conversação. 

A análise dos dados demonstra que o desenvolvimento do pensamento de M.A. 

não fora acometido pela desordem de sua fala. O desempenho de M.A. nos testes de 

generalização revela uma atividade psíquica compatível a de uma criança de sua idade 

considerada normal, na idade de M.A. o pensamento é figurativo. 

  

4.1.4 Síntese dos resultados dos testes de generalização 

 

Visando a análise dos resultados obtidos foi elaborado um quadro comparativo 

onde são expressos os principais parâmetros avaliados. Para os testes de generalização 

simples, os parâmetros avaliados foram: grau de complexidade, exclusão do elemento 

da sequência principal, generalização do grupo em uma palavra/expressão. Além dos 

itens anteriores, para os testes onde foram utilizadas sequência complementar, a adição 

do elemento que compõe a sequência principal também é descrita. 

 

Quadro 1: Sinopse dos testes de generalização 

Sequência Exclusão Generalização Complementação Refacção Observações 

Sequência 
principal:  
chocolate, 
sorvete, 
padaria, bolo 

Sim Não, mesmo 
com ajuda 

Não se aplica Não se 
aplica 

Conhecia os elementos da 
sequência mas não conseguiu 
representar a palavra 
generalizadora, conceito 
genérico e abstrato, por meio 
de gestos 

Sequência 
principal: 

Sim Sim, com ajuda Não se aplica Não se 
aplica 

Conhecia os elementos da 
sequência mas não conseguiu 
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abacaxi, uva, 
banana, feira 

representar a palavra 
generalizadora, conceito 
genérico e abstrato, por meio 
de gestos 

Sequência 
principal: 
olho, dedo, 
boca, orelha 

Sim Sim, com ajuda Não se aplica Não se 
aplica 

Elementos da sequência são 
acessíveis ao aluno. Com 
pouca ajuda chegou à palavra 
generalizadora correta 

Sequência 
principal: 
tênis, meia, 
bota, chinelo 

Sim Não, mesmo 
com ajuda 

Não se aplica Não se 
aplica 

Conhecia os elementos da 
sequência. Relacionou a 
palavra generalizadora 
“calçado”, termo genérico e 
abstrato, ao elemento concreto 
“pé” 

Sequência 
principal: 
mochila, 
camiseta, 
shorts, calça 

Sim 
 

Sim, semajuda Não se aplica Não se 
aplica 

Elementos da sequência e 
palavra generalizadora fazem 
parte do universo do sujeito. 
Aluno teve pouca dificuldade 
para realizar a atividade 

Sequência 
principal: 
boneco, 
carrinho, 
bola, loja 

Sim  Sim, semajuda Não se aplica Não se 
aplica 

Elementos da sequência e 
palavra generalizadora fazem 
parte do universo do sujeito. 
Aluno teve pouca dificuldade 
para realizar a atividade 

Sequência 
principal: 
bandeira 
Santos, 
brasões 
Corinthians, 
São Paulo e 
Palmeiras. 
Sequência 
complement
ar:  
jaqueta 
Corinthians, 
bola São 
Paulo e 
brasão dos 
Santos 

Sim, com 
ajuda 

Não, mesmo 
com ajuda. 

Sim, sem ajuda Melhor 
desempenho 

Os elementos eram 
semelhantes entre si, aluno 
teve dificuldades para fazer a 
exclusão. A palavra 
generalizadora é um conceito 
genérico e abstrato, e que 
apesar da mesma ter sido 
mencionada durante o 
diálogo, o aluno não 
conseguiu chegar à palavra 
“time”. A complementação da 
sequência foi conduzida sem 
problema. Na etapa de 
refacção, após ajuda, o aluno 
chegou à palavra 
generalizadora 

Sequência 
principal: 
colher, faca, 
garfo, prato 
Sequência 
complement
ar:  
vasilha, 
concha, tábua 
de carne 

Sim Não, mesmo 
com ajuda 

Sim, sem ajuda Não, mesmo 
comajuda 

Elementos da sequência 
foram reconhecidos pelo 
aluno. Palavra generalizadora 
é um termo genérico e 
abstrato , difícil de ser 
representada por meio de 
gestos. A complementação da 
sequência foi conduzida sem 
problema. Na etapa de 
refacção, após ajuda, o aluno 
chegou à palavra 
generalizadora 

Sequência 
principal: 
guitarra, 
piano, violão,  
fone de 
ouvido 
Sequência 
complement

Sim Não, mesmo 
com ajuda 

Sim, sem ajuda Não, mesmo 
com ajuda 

Aluno não conhecia todos os 
elementos das sequências, no 
entanto, exclui e 
complementou a sequência 
principal com os elementos 
corretos. Não conseguiu 
chegar à expressão 
generalizadora, mesmo com 
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ar: bateria, 
microfone, 
rádio 

auxílio da pesquisadora. Na 
etapa de refacção, após ajuda, 
o aluno chegou à expressão 
generalizadora 

Sequência 
principal: 
sereia, 
golfinho, 
tubarão, 
tartaruga 
Sequência 
complement
ar: aquário, 
peixe, navio 
naufragado 

Sim Não, mesmo 
com ajuda. 

Sim, sem ajuda Melhor 
desempenho 

Aluno conhecia todos os 
elementos das sequências e 
exclui da sequência principal 
o que não fazia parte da 
mesma, assim como também 
a complementou com o 
elemento com o elemento 
correto. Não conseguiu chegar 
à expressão generalizadora, 
mesmo com auxílio da 
pesquisadora. Na etapa de 
refacção, após ajuda, o aluno 
chegou à expressão 
generalizadora 

 

Para desenvolver o primeiro dos pontos formulamos a questão: O quê realmente 

distingue as ações de uma criança que fala das ações de uma criança afásica, ou com 

uma fala pouco funcional, na solução de problemas práticos, nesse caso, o teste de 

generalização e abstração proposto por Luria? 

Na tentativa de responder a essa questão complexa, é possível fundamentar-se 

nas bases teóricas de Vygotsky (1991). Em sua obra, A formação social da mente, o 

autor expõe duas conclusões geradas a partir de seus experimentos com crianças, em 

idade entre 2 e 3 anos. 

 
1) A fala da criança é tão importante quanto a ação para atingir um objetivo. 
As crianças não ficam simplesmente falando o que elas estão fazendo; sua 
fala e ação fazem parte de uma mesma função psicológica complexa, dirigida 
para a solução do problema em questão. 
2) Quanto mais complexa a ação exigida pela situação e menos direta a 
solução, maior a importância que a fala adquire na operação como um todo. 
Às vezes a fala adquire uma importância tão vital que, se não for permitido 
seu uso, as crianças pequenas não são capazes de resolver a situação. 
(VYGOTSKY, 2007, p. 13). 
 

Na mesma obra, Vygotsky (1991) comenta sobre os estudos da fala realizados 

por Guillaume e Meyerson, a partir dos quais o psicólogo russo, justamente por 

apresentar opiniões diferentes, apóia sua tese sobre o papel da fala na geração das 

formas tipicamente humanas de comportamento. 

 
A partir de seus experimentos extremamente interessantes sobre o uso de 
instrumentos entre os macacos antropóides, eles concluíram que os métodos 
utilizados por esses animais para realizar uma determinada tarefa são 
similares em princípio, e coincidem, em certos pontos essenciais, com 
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aqueles usados por pessoas afásicas (isto é, indivíduos privados da fala). Seus 
achados apoiam minha suposição de que a fala tem um papel essencial na 
organização das funções psicológicas superiores (VYGOTSKY, 2007, p 8-9). 

 

Dessa forma, tanto para os macacos quanto em pessoas afásicas, há ausência da 

fala. Mas a falta desse sistema linguístico oral é determinante para a privação do 

desenvolvimento intelectual dos sujeitos afásicos, assim como ocorre nos macacos? 

Sabe-se que quando as formas puramente humanas de inteligência prática abstrata e a 

fala, então duas linhas completamente independentes se convergem, como afirma 

Vygotsky, ocorre o que ele chamou de pensamento verbal e linguagem intelectual. 

Esses indivíduos genuinamente humanos, mas afásicos, estão alheios a esse processo? 

Analisando os dados produzidos durante as atividades desenvolvidas com M. A., 

é possível inferir que o sujeito em estudo não está alheio ao processo de 

desenvolvimento intelectual e verbal. O que o distingue dos indivíduos oralizados é 

apenas os artifícios que utiliza para ativar suas funções psicológicas superiores, pois 

necessita de outros meios que o auxilie nesse processo. Tais meios são obtidos 

normalmente por meio da fala de outra pessoa e também por meio de suportes de 

tecnologia assistiva que favoreçam a inclusão e o direito a desenvolver-se. 

 
4.1.5 Síntese Geral da análise da função pensamento 

 

 Os testes de generalização desenvolvidos em M.A. demonstram que ele é capaz 

de estabelecer elos e relações, trazendo as características de um pensamento cuja 

essência é a superprodução de conexões, com a potencialidade de abstração, própria do 

pensamento por complexos, existente em crianças de sua faixa etária.  

 Os testes de generalização aplicados em M.A comprovam que ele: 

- estabelece relação entre as partes; 

- realiza operações de pensamento por complexo; 

- operou com estratégias inteligentes e adequadas ao contexto, superando, quando lhe 

era possível, suas dificuldades articulatórias; 

- apresenta capacidade de análise por identificar em todos os testes propostos a palavra 

correta que não fazia parte dos grupos; 

- não teve êxito no processo de síntese, em denominar os grupos em uma única palavra; 

- estabelece relação de subclassificação, mas apresentou dificuldades em processos de 

pensamento relacional de subcategoria. 
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 Os resultados apontam que ao M.A. falta-lhe a palavra e, por conseguinte, o 

instrumento que possibilita a construir significados e que, autonomamente, o põe em 

interação com o outro e/ou com o social. Contudo, a dificuldade articulatória de M.A. 

não o rebaixa intelectualmente, apesar de essa condição servir como obstáculo para 

interagir com o outro. De acordo com Vygotsky (1991), a linguagem é um mecanismo 

de organização do pensamento; na ausência ou desordem desta, faz-se necessário a 

mediação pelo outro. Na esteira de Vygotsky, há uma interdependência entre as funções 

psíquicas pensamento e linguagem. Para esse autor, a palavra é o signo mediador entre o 

homem e o mundo e sem ela não há conceito abstrato. Portanto, o desenvolvimento do 

pensamento é determinado pela linguagem e pela experiência sociocultural. Nas 

palavras de Luria (2013, p. 70), 

 
É fácil compreender que os elementos psicológicos que orientam os 
processos presentes nos métodos gráficos de generalização, baseiam-se no 
repertório prático de um indivíduo enquanto que o centro do pensamento 
“conceitual” ou “categorial” está na experiência compartilhada da sociedade, 
transmitida através de seu sistema linguístico. Essa referência a critérios 
sociais abrangentes transformam os processos de pensamento gráfico num 
processo de operações semânticas e lógicas em que as palavras se tornam o 
principal instrumento de abstração e generalização. 

 

Considerando que, segundo Vygostky, o pensamento categorial só é 

desenvolvido na adolescência, que o sujeito observado está na pré-adolescência, e que 

sua linguagem articulatória é deficiente, M.A. teve dificuldade em sintetizar com uma 

palavra/expressão o grupo formado. Tendo em vista o excerto acima, esse resultado é 

coerente com o contexto de M.A., pois, não tem como esperar de um sujeito com 

expressão oral com as características das de M.A., com a oralidade severamente 

comprometida articulatoriamente, privando-o da linguagem verbal, possibilidades de 

expressar, em uma única palavra, as outras três imagens que agrupou. 

  No decorrer do desenvolvimento dos testes, observamos que, diante de 

dificuldades de se fazer compreendido, M.A mostra-se desinteressado na continuidade 

da tarefa, é resistente e temperamental. Apresenta um comportamento opositor 

principalmente quando é contrariado. Diante disso, inferimos que o caso de M.A. é um 

daqueles que necessita realizar comunicação apoiada. M.A. necessita de meios 

comunicativos suplementares alternativos para que possa representar signos, interagir 

com o meio e com o outro. 
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4.2 Desenvolvimento da função linguagem escrita: estratégias de alfabetização 

mediadas pela CSA 

 

Esta seção apresenta práticas de alfabetização na perspectiva de Paulo Freire, 

auxiliadas por recursos de tecnologia assistiva. Num primeiro momento, são 

apresentados alguns recortes dessas práticas e, num segundo, as adaptações de 

atividades pedagógicas para atender às necessidades especiais do sujeito com o qual são 

feitas intervenções por meio de estratégias fundantes na CSA. 

 

4.2.1 O processo de alfabetização de M. A.: intervenção na perspectiva freiriana 

mediada por recursos de tecnologia assistiva 

 

Conforme a proposta metodológica de alfabetização de Paulo Freire, a primeira 

etapa desse processo foi destinada para o levantamento do universo vocabular de M. A. 

Para realizá-la, foi feita uma entrevista com sua mãe, para conhecer sobre suas 

preferências em vários aspectos. Apesar de conhecê-lo satisfatoriamente para arriscar 

algumas delas, considerou-se importante conversar com sua mãe também para orientá-la 

sobre essa etapa da pesquisa. Como mencionado alhures, é importante o trabalho 

colaborativo entre escola e família.  

A entrevista para investigar as palavras geradoras que ancoraram a intervenção 

no processo de alfabetização de M. A. não foi realizada formalmente, e sim por meio de 

conversas por telefone e bate-papos, após o término das aulas. Desses diálogos com a 

mãe de M. A. foram definidas cinco palavras geradoras: MÚSICA, AMIZADE, 

FAMÍLIA, JOGOS e TELEVISÃO. 

O estudo de cada palavra geradora teve como base a apresentação do pictograma 

constituinte de sua respectiva ficha de cultura. Esse procedimento foi comum a todas as 

palavras geradoras, seguido de uma apresentação em PowerPoint, contendo imagens, 

desenhos, fotografias, com exceção da palavra propriamente dita. No caso da palavra 

“família”, ao invés da apresentação digital, foi usado o álbum de fotografias de M. A., 

que continha diversas fotos do sujeito e parentes mais próximos. As apresentações 

iniciais tinham como função a ampliação do universo de cada palavra. No entanto, o 

trabalho com cada palavra geradora seguiu uma proposta única, conforme a necessidade 

de aprendizagem do sujeito. 
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Além disso, foram confeccionadas cinco fichas de cultura, com 14 cm x 12 cm, 

conforme figura 1, na qual cada uma havia uma imagem que representava a palavra 

geradora, logo abaixo, a escrita de cada palavra. As fichas foram recortadas e 

plastificadas contendo, na parte de trás, um velcro para que as fichas pudessem ficar 

fixadas no mural para ficarem expostas na sala de aula. Foram confeccionados os 

grafemas das famílias silábicas, todas foram impressas, recortadas e coladas em 

pequenos quadrados de 4 cm x 4 cm de EVA. Cada família silábica foi composta com 

uma cor diferente da outra família silábica, para ressaltar que cada família fazia parte de 

um mesmo conjunto. Optou-se por utilizar pictogramas PeB (preto e branco) e todas as 

figuras das fichas de cultura foram obtidas por meio de pesquisa de imagens no site do 

Google. 

 
Figura 1: Mural com as fichas de cultura. 

 

 
Fonte: Produção da pesquisadora. 

 

4.2.2 Estudo com as palavras geradoras 

 

 Nesta seção são apresentados os dados referentes às palavras geradoras da 

pesquisa, contendo as fichas de cultura, as fichas de descoberta, bem como o uso do 

recurso Prancha Fácil. Os dados foram coletados por meio das transcrições das aulas 
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que ocorreram na sala de recursos, com M.A., a pesquisadora e a professora 

especialista. 

 

4.2.2.1 Música 

 

 A ficha de cultura referente à palavra MÚSICA é apresentada na Figura 2. 

 

Figura 2: Pictograma da ficha de cultura da palavra MÚSICA. 

 
Fonte: Disponível em:http://fernandabelem.com.br/wp-content/uploads/2015/11/m%C3%BAsica.jpg. Acesso em: 15 de abril de 

2016. 
 

4.2.2.1.1 Música: atividades preliminares 

 

A abordagem foi iniciada com a apresentação no PowerPoint, com fotos e 

imagens que exploravam os diversos gêneros musicais, acompanhada de uma música 

que representasse o gênero pelo qual estávamos estudando, desde estilos populares a 

eruditos, quais sejam: Clássica, Rap, Rock, Samba, Sertanejo, MPB, Funk, 

Dance/Eletrônica. 

 A escrita dos estilos musicais foi impressa, recortada e disponibilizada para que 

pudéssemos produzir uma tabela com a preferência musical de todos (M. A., professora 

e pesquisadora). Elencando apenas os três estilos favoritos, os nomes dos participantes 

foram inseridos cada um em uma coluna, totalizando 3 colunas. Cada participante 

escolheu sua preferência e, posteriormente, colamos a atividade no caderno de M. A., 

com as escolhas para analisar as informações. 

 A ficha de cultura da palavra MÚSICA foi lida globalmente e, na sequência, 

foram estudados os fonemas e grafemas que compunham essa palavra. Estudamos as 
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seguintes famílias silábicas da letra M (MA, ME, MI, MO, MU, MÃO), da letra S (SA, 

SE, SI, SO, SU, SÃO) e C (CA, CO, CU, CÃO). 

 Foi explicado ao aluno que a letra S poderia ter som de [S] e [Z] dependendo da 

posição que ocupa na palavra. No caso da palavra MÚSICA, o som do S era de [Z] por 

ser posicionada entre vogais. O aluno sentiu falta do CE e CI e, perguntou-nos, a seu 

modo, sobre essas sílabas, porque não estavam postas ali, já que ambas faziam parte 

daquela família silábica. Para esclarecer, foi necessário explicar sobre a diferença 

sonora que essas sílabas possuíam, em relação às outras que compunham a família 

silábica da letra C. Essa foi uma oportunidade para explicar outra particularidade da 

relação entre som e letra com restrição à posição. A letra C diante de I e E tem fonema 

/S/ e diante de A, O, U tem fonema /K/. Embora, no método Paulo Freire, essas sílabas 

já são apresentadas, logo no início, no processo de alfabetização de M. A., que não 

articula bem a fala, no momento, optamos por apresentar sempre a mesma dimensão 

sonora, para que não o confundisse. 

 Foi mostrado a M. A. a ficha de cultura sem que o aluno pudesse ver a 

respectiva escrita: perguntávamos de quê se tratava aquela ficha e lhe pedimos que, a 

partir das sílabas que estavam disponibilizadas na mesa, cada uma com a sua respectiva 

família, montasse a palavra com aquelas sílabas, que acabaram de ser estudadas. Todas 

eram colocadas à maneira do método silábico de alfabetização, com a consoante M 

acompanhada das vogais na ordem convencional (MA, ME, MI, MO, MU, MÃO).  

Depois, pedíamos-lhe para que escolhesse as sílabas que escreveria corretamente 

a escrita daquela ficha de cultura que havíamos estudado. Antes disso, líamos as sílabas 

juntos, e sempre que fazia sua escolha, falávamos a sílaba de que se tratava. M. A. 

separou, prontamente, cada uma das sílabas da palavra corretamente. Então, começamos 

a brincar: cada um tinha que montar uma nova palavra a partir daquelas sílabas. Nessa 

última etapa, montamos palavras como: CASA, MAMÃO, MÃO, CAMA, MACA, 

MACACO, MESA, COCA, CAMISA, CASACO, CUCO, SUCO, SACO. 

Em uma outra atividade, foram apresentadas diversas canções de vários estilos 

musicais diferentes. A primeira música foi Nocturnos, de Choppin, explorando o gênero 

Clássico. 

 
Pesquisadora: Você conhece esse instrumento que está tocando? 
Aluno- (Sorrindo e empolgado, diz que não e a professora começa fazer gestos como se fosse uma 
pianista). 
Pesquisadora: esse instrumento começa com a letra PI. 
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Aluno: piaoô. (Rapidamente ainda se divertindo da situação, coloca a mão no queixo para conseguir 
articular a consoante inicial da palavra). 
Pesquisadora: o piano, isso mesmo! Outro instrumento comum nesse gênero musical, é o violino. Você já 
viu? 
Aluno-(faz um gesto afirmativo que sim com a cabeça e gesticula os braços como se estivesse tocando um 
violino faz outro gesto indicando outro instrumento, parecido com o violino, porém maior). 
Pesquisadora: Ah verdade! Tem esse instrumento aí também, o violoncelo, que é bem parecido com o 
violino, só que maior. 
 

 Ainda nesse estilo musical, ouvimos uma ópera do Rigolitto, chamada La Dona. 

 
(Ao ouvir a música, a professora levou um sus to e derrubou o copo cheio de lápis que estava na mesa.) 
Aluno: ria sem parar e, entusiasmado com a situação que achou cômica, começou a fazer os gestos típicos 
de um maestro, enquanto a professora pegava todos os lápis que estavam sobre a mesa. 
Pesquisadora: (risos) E você, gostou dessa música, legal pra assustar os outros? 
(M. A. ria e fazia gestos que sim com a cabeça). 
 

 O próximo estilo musical foi Rap. Ouvimos a música Um bom lugar, do grupo 

Sabotagem. 

 
Professora: ao ouvir começou a fazer o movimento com a cabeça típico dos rappers. E M. A. igualmente 
fez o mesmo gesto. 
Professora: que estilo musical é esse? 
Aluno: eáp [rap] (pronunciou com sua mão direita apoiada no queixo). 
Pesquisadora: Esse estilo é mais comum. Você gosta? 
(M. A. sorridente, faz que sim com a cabeça). 
 

 O estilo musical seguinte foi Rock, com a música Zé Ninguém, da banda Biquini 

Cavadão.  

 
(A Professora começou fazendo gestos e mímicas, como se estivesse tocando os instrumentos que 
compunham a música, guitarra e bateria. M. A. fez um gesto que não com a cabeça). 
Pesquisadora: você sabe o que é guitarra e bateria? 
Aluno- (fez que sim, mas disse que não gostava daquele estilo). 
Pesquisadora: você não gosta? Puxa, que pena! Mas você percebeu que as músicas têm estilos diferentes?  
Aluno: aham! (E indicou que fôssemos para a próxima música). 
 

 O próximo estilo foi Samba, com a música Saudosa maloca, do cantor Adoniran 

Barbosa. 

 
Professora: olha esse estilo, tem pandeirinho além de cavaquinho. Está vendo , aqui, no pictograma? Toca 
muito no carnaval! 
Pesquisadora: percebeu que tem instrumentos diferentes nessa música? 
(M. A. mostrou-se insatisfeito, queria ir para a próxima música. A Professora, toda animada queria dançar 
com M. A., mas ele fazia gestos indicando que era para ir logo para a próxima música). 
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 Representando o estilo Sertanejo, ouvimos a música O menino da porteira, 

interpretada pelo cantor Sérgio Reis. 

 
Professora: olha que legal! Tem viola e violão, batia palmas para cantar. 
(M. A. fazia que não com o dedo). 
Pesquisadora: você não gosta, mas e seus pais gostam? 
Aluno: aham!  
 

 A próxima música foi Águas de março, interpretada pela cantora Elis Regina, 

cujo gênero musical foi MPB. 

 
(Após ouvir a música, logo disse “não” com o dedo). 
Professora: Calma, tem que ouvir mais, é para apreciar e conhecer novos estilos. 
(M. A. fazia o gesto de negativo, posicionando o dedão de ponta cabeça, indicando que era ruim. E 
debruçou sobre a mesa, fingindo que estava dormindo). 
Pesquisadora: Tá com sono? A música te deu sono? 
(M. A. fazia que sim com a cabeça). 
 

 O próximo gênero musical, e mais aguardado pelo aluno, foi o Funk; seu estilo 

musical preferido. Ouvimos a música Eu só quero ser feliz, de um cantor desconhecido. 

 
(A professora, no início da música, começou a bater palmas e dançar; M. A. demonstrava sua felicidade 
ao ouvir a música.)  
Professora: Vamos dançar? 
(M. A. ficou envergonhado e disse que não, mas, mesmo sentado, ficava mexendo as pernas e os pés na 
batida da música. Cantava junto o refrão). 
Pesquisadora: Posso ir pra próxima? 
(M. A. fez um gesto que não com o dedo. Levantou e logo ergueu os braços no trecho que dizia: “Eu só 
quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci é, e poder me orgulhar e ter a consciênc ia 
que o pobre tem seu lugar!”. Ao terminar a música, vimos, na apresentação do PowerPoint, as imagens 
para conversarmos sobre o funk. Logo que M. A. viu, já indicou que queria colocar um brinco como o 
funkeiro. Então, apontou para o funkeiro e para si.) 
 Professora: Você quer ser cantor de funk? 
(M. A. fez que sim com a cabeça, todo animado). 
 

O último estilo abordado foi o eletrônico. 

 
(M A. viu o pictograma e, assim como um DJ, fez os gestos típicos com as mãos sobre os discos.; A 
Professora fazia gestos com a cabeça, como quem dança música eletrônica e  M. A. também fez o 
mesmo). 
Professora: Vamos para uma rave? 
(Aluno aumentou o volume da caixinha de som). 
Ao relembrar as músicas que ouvimos, M. A. pediu para que a pesquisadora desenhasse o funkeiro para 
mostrar para sua mãe e amigos da escola. 
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 A apresentação do PowerPoint a M. A. era feita logo após a ficha de cultura da 

palavra geradora. Cada estilo musical possuía um pictograma que o representasse, além 

das imagens e fotos que possibilitaram ao aluno dialogar sobre o tema em questão. 

 O quadro 2, traz os pictogramas e o respectivo estilo musical estudado. 
 

 
Quadro 2: Pictogramas para cada gênero musical estudado. 

 

 
Fonte: A- Disponível em: <http://www.vectorportal.com/pt/gratuito/Vetores-Stock/Musica/VIOLINO-VETOR-

DESENHO/13263.aspx# >; B- Disponível em: 
<http://www.jornalfanfulla.com/paginas.asp?categoria=dicas&subcategoria=variedades-curiosidades >; C- Disponível em: 

<https://www.google.com.br/search?safe=strict&hl=pt -
BR&tbm=isch&q=rap+desenhos+&imgrc=gHBAYQXreBu84M%3A&cad=h#imgrc=gHBAYQXreBu84M%3A>; D- 

Disponível em: <https://pixabay.com/pt/gesto-dedos-rock---n--roll-41359/>; E- Disponível em: 
<https://batuqueiros.wordpress.com/batuqueiros/>; F- Disponível em: <http://estampariafenix.com.br/flog/album/camisetas-

diversas/image-camiseta-estampada-sertanejos?id=1501757>; G- Disponível em: 
<https://www.google.com.br/search?q=mpb+grupo+imagem+desenho&safe=strict&espv=2&biw=1366&bih=638&source=ln
ms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjFtLfm1OHPAhUFi5AKHc5EAhIQ_AUIBigB#safe=strict&tbm=isch&q=mpb+image

m+desenho+grupo+preto+e+branco&imgrc=YYe76NHPNL0-HM%3A>; H – Disponível em: 
<http://www.laifi.com/laifi.php?id_laifi=2257&idC=45423#>; I- Disponível em: <http://djwr.webnode.com.br/>. Acesso em: 

15 de abril de 2016. 
 

Depois que escutamos os diversos gêneros musicais e conversamos sobre cada 

um deles, montamos a tabela com as nossas preferências. Para a realização dessa tarefa, 

providenciamos a impressão de uma tabela, com todas as opções dos gêneros que 

estudamos, selecionamos e colamos na tabela. Após nossas escolhas, analisamos as 
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informações, comparamos e vimos que o gosto da pesquisadora e da professora era o 

mesmo, apenas a disposição era diferente, ou seja, uma gostava mais de um gênero 

musical em específico que a outra. O aluno selecionou estilos diferentes, e conversamos 

sobre suas escolhas. Depois, colamos a tabela no seu caderno. 

A outra etapa foi estudar as sílabas que compunham a palavra e, a partir das 

famílias das sílabas, formar muitas outras palavras. Essa proposta foi feita como um 

jogo para que o aluno se sentisse motivado a se esforçar para ganhar. 

O que percebemos foi que, sozinho, M. A. raramente conseguia formar uma 

palavra com significado. Para selecionar as sílabas corretas e montar a palavra, ele 

precisava de dicas ou, então, da fala do outro. Durante essa etapa, M. A. não apresentou 

autonomia em sua escrita, e só conseguia realizar a tarefa quando lhe eram dadas dicas. 

Em atividades propostas na escola, M. A. conseguia escrever se tivesse a 

imagem que representasse a palavra. No caso da palavra “música” era possível escrever 

“casa”, uma palavra que o aluno sabe escrever, mas não teve a iniciativa de selecionar 

as sílabas dessa palavra porque lhe faltou a imagem. Nesse caso, eram preciso dicas 

para que formasse a palavra. A sua fala, ao invés, de ajudá-lo, muitas vezes, o 

atrapalhava na sua escolha das sílabas, por isso tínhamos que falar sobre o que se 

tratava, mesmo ele sabendo disso e, prontamente, M. A. selecionava as sílabas e 

formava as palavras. 

 Em outros casos, embora com menor frequência, recorria a sua fala ininteligível 

e formava a palavra correta. Como mostra o trecho abaixo. 

  
Trecho do vídeo: 
 
Professora: Olha! Deixa eu ver, CUCO. Sabe o que é? Aquele relógio de madeira que tem o cuco. 
Quando marca a hora exata sai, o cuco e diz: Cuco, cuco, cuco! A Dani já viu um desse!  
Pesquisadora: Já sim! Ponto! Agora, é a minha vez, bom já sei vou formar uma palavra com uma sílaba: 
CÃO. 
Aluno: Ah! 
Professora: Ponto para Dani. Agora sua vez M. A.! 
(M. A. seleciona a sílaba MÃO). 
Professora: O que é isso? 
Aluno:ão! [mão] (E mostra sua mão). 
Professora: É mesmo! Mão! Parabéns! Ponto para você. Agora, sou eu, já sei! Estudamos a palavra 
MÚSICA, vou selecionar a profissão de quem faz música, MÚSICO. 
(M. A. faz um gesto que não com o dedo e pega seu caderno, dizendo que a palavra já tinha sido feita no 
início do jogo). 
Pesquisadora: Não, essa palavra é MÚSICA. A professora selecionou MÚSICO, é diferente. 
(M. A. balança a cabeça e concorda). 
Pesquisadora: Minha vez! (Selecionei  ME e depois SA). Que forma? Lê pra gente, M. A. 
Aluno: eaâ. (ininteligível) 
Pesquisadora: O quê? 
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(M. A. fala novamente e pega na mesa que estamos sentados ao redor). 
Professora: Ponto para mim! Isso mesmo, MESA. Agora, sua vez, M. A. 
(M. A. selecionou as sílabas: MOMU e leu oouu). 
Professora: O que é isso? MOMU, não não! Tem uma fácil aqui, que você sabe! Que tem até aquela 
musiquinha: “Fui morar numa....o quê? 
(M. A. seleciona CASI e levanta as mãos  sinalizando que não sabe). 
Professora: Isso! Mas sem ser uma (faz o gesto de uma casa com as mãos) pequenininha. Como fica? 
Aluno: caâ. [casa] (Selecionou CASA).  
Pesquisadora: Isso! Ponto! 
(M. A. seleciona MEMIMA).  
Professora: Memima, não! Precisava das sílabas da família do N. Olha aqui (escreve no caderno 
MENINA). 
  

4.2.2.1.2 Trabalho com a palavra geradora MÚSICA 

 

A primeira prancha foi desenvolvida com a palavra MÚSICA, Figura 3. 

Primeiramente, retomamos a ficha de cultura que representava a palavra. Ao vê-la, de 

imediato, M. A. se recordou e começamos a estudar novamente as famílias silábicas da 

palavra. Ao clicar nas sílabas, M. A. ouvia e repetia oralmente cada uma. 

 

Figura 3: Prancha com a família silábica da palavra música. 

 

 
 

Fonte: Produção da pesquisadora com o  software Prancha Fácil. 
 

 A partir dessas sílabas era possível formar novas palavras, tais como: CAMA, 

MACA, CASACO e CAMISA, Figura 4, e SACO, SELO, SOCO e SUCO, Figura 5. 

Foram feitas pranchas com imagens, pictogramas, áudio e a escrita correspondente de 

cada palavra. 
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Figura 4: Pranchas com palavras formadas a partir da família silábica da palavra 

MÚSICA: CAMA, MACA, CASACO e CAMISA. 

 

 
 

Fonte: Produção da pesquisadora com o  software Prancha Fácil. 
 
 

Figura 5: Pranchas com palavras formadas a partir da família silábica da palavra 

MÚSICA:SACO, SECO, SOCO e SUCO. 

 

 
 

Fonte: Produção da pesquisadora com o  software Prancha Fácil. Imagem de soco disponível em: 
<https://www.google.com.br/search?q=atividades+para+colorir+amizade&espv=2&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbo=u&source
=univ&sa=X&ved=0ahUKEwihyfygh4PQAhVJHZAKHYIQA2IQsAQIGw#tbm=isch&q=imagem+de+soco+na+cara&imgrc=NJ8

70MBBQ3yNcM%3A> . Acesso em 25 de jun. de 2016 . 
 

 

Essas pranchas exemplificam como estudamos novas palavras. Além dessas, 

também aprendemos as seguintes palavras: casa, casaco, camisa, só, cão, mão, coca, 

coco, macaco, macacão e mamão. Exploramos a riqueza fonêmica de cada palavra, 

chamando a atenção de M. A. para percepção de que a posição das sílabas para a 
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formação das palavras não é aleatória; que a alteração de uma letra muda a palavra e o 

significado.  

Usamos as famílias silábicas feitas em EVA. Tanto a pesquisadora como a 

professora ditávamos palavras que estavam na prancha. M. A., sem errar nenhuma, 

selecionou as sílabas corretamente, como fez com as palavras “casaco”, “macaco” e 

“camisa”, sem demonstrar nenhuma dificuldade. 

Foram feitas perguntas a M. A. para que pudéssemos avaliar o seu desempenho 

escolar, principalmente no que se refere à leitura. A prancha, ao abrir possuía o áudio 

com a pergunta e as opções, mas apenas havia a escrita e não o áudio, exigindo, assim, a 

leitura por parte do aluno para que escolhesse. Disse que preferia coca, então, clicou na 

opção correta e apareceu uma nova prancha com o pictograma e o áudio para verificar 

se era aquela sua escolha. 

 Foi perguntado ao aluno sobre sua preferência quanto ao que beber, com 3 

opções de respostas, sendo apenas uma correta, Figura 6. Como resposta a essa questão, 

foi construída outra prancha, com a palavra COCA, bebida preferida pelo aluno, Figura 

7. 

 

Figura 6: Prancha de comunicação sobre a bebida preferida de M.A., baseada na palavra 
MÚSICA. 

 

 
Fonte: Produção da pesquisadora com o software Prancha Fácil. 
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Figura7: Prancha de comunicação da opção COCA. 
 

 
Fonte: Produção da pesquisadora com o software Prancha Fácil. 

 

 Além disso, dentro dessa família silábica e utilizando as funções do 

GoogleMaps, foi elaborada uma segunda atividade abordando o conceito endereço. Esta 

última não foi apresentada para preservar o anonimato do sujeito. M. A. acertou sem 

dificuldades as duas questões. 

 M.A mostrou-se verdadeiramente empenhado durante algumas aulas: participou, 

brincou e se divertiu ao longo da intervenção didática, que consistiu em ouvir diversos 

gêneros musicais, desde os populares até os mais eruditos. A aula foi preparada 

justamente porque o tema era alvo de interesse do aluno, sendo possível perceber sua 

motivação durante o desenvolvimento. Nesse sentido, Freire (2013), em uma de suas 

obras mais famosas, a Pedagogia da Autonomia, afirma que, ao educador, cabe o papel 

de criar condições de os educandos aprenderem criticamente e juntos vão construindo e 

reconstruindo o ensinado, igualmente, como sujeitos do mesmo processo. 

 
O educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática 
docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua 
insubmissão. Uma de suas tarefas primordiais é trabalhar com os educandos a 
rigorosidade metódica com que devem se “aproximar” dos objetos 
cognoscíveis. E esta rigorosidade metódica não tem nada a ver com o 
discurso “bancário” meramente transferidor do perfil do objeto ou do 
conteúdo. É exatamente neste sentido que ensinar não se esgota no 
“tratamento” do objeto ou do conteúdo, superficialmente feito, mas se alonga 
à produção das condições em que aprender criticamente é possível. E essas 
condições implicam ou exigem a presença de educadores e de educandos 
criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e 
persistentes. Faz parte das condições em aprender criticamente é possível a 
pressuposição por parte dos educandos, s er simplesmente transferidos. Pelo 
contrário, nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos vão se 
transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber 
ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo. Só assim 
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podemos falar realmente de saber ensinado, em que o objeto ensinado é 
apreendido na sua razão de ser e, portanto, aprendido pelos educandos 
(FREIRE, 2013, p. 28). 

 

 No excerto acima, Freire critica a educação baseada na prática bancária, que é 

meramente aquela que se fundamenta no simples ato de transferir o objeto do conteúdo, 

dando o tratamento do objeto de ensino que julga ser necessário, restringindo o processo 

de ensino a isso. Pelo contrário, destaca, e mais que isso, exige do educador e do 

educando a participação ativa de ambos frisando que apenas assim ocorre o ensino e a 

aprendizagem. É esse o caminho e mudanças requeridas no fazer pedagógico que todo 

educador deve assumir; esse novo olhar da ação educativa, que parte da diversidade e 

do compromisso social e político de tornar a escola um espaço de aprendizagem e 

participação de todos. Um espaço-inclusivo onde todos, reconhecidos em suas 

diferenças, sejam valorizados como sujeitos de potencialidades, que têm o direito de 

aprender. O desenvolvimento da cultura do pensar na sala de aula é uma iniciativa que 

deve ser estimulada pelo próprio educador que, tendo clareza da importância de seu 

trabalho, deve transcender e substituir práticas pedagógicas que tratam o conhecimento 

como inerte, codificado e memorizado pela instigante e prazerosa aventura da 

redescoberta do conhecimento. 

 No que diz respeito a M. A., este cria uma dimensão lúdica com suas ações 

corporais a fim de mostrar um signo, uma forma ou até uma imagem com seus 

movimentos corporais. Como, muitas vezes, sua condição fonoarticulatória o impedem 

de articular com destreza, desenvolve essas habilidades para se comunicar e lutar pela 

sua posição discursiva enunciativa. Pode-se verificar isso no episódio em que imita o 

maestro, o rapper, ou quando dorme para demonstrar sua opinião sobre cada estilo 

musical. M.A. incorporou os gêneros musicais de tal forma que, através de suas 

expressões e formas corporais, comunicou a seus interlocutores seu apreço quanto aos 

estilos, aqueles que o agradavam e aquelas de que não gostava, se fazendo ser entendido 

pelos seus movimentos corporais. 

Para o linguista Saussure, a linguagem faz parte da faculdade humana. 

Linguagem é tudo que comunica como a dança, a música, os símbolos, o teatro, as 

placas de trânsito, a escrita, e assim por diante. A linguagem pode ser verbal e não- 

verbal, a primeira, por exemplo, pode ser representada por uma música, poesia, fala e 

etc. A segunda, vai desde um sorriso até uma representação artística. A linguagem é 

coletiva, pois é convencionada, mas também individual, devido às escolhas singulares 
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que se faz para comunicar, como, por exemplo, a fala (RODRIGUES, 2008). Na 

ausência da fala ou na sua pouca funcionalidade, o indivíduo, nesta condição, não 

podendo se comunicar por meio da língua de sinais, a Libras, devido sua mobilidade 

fina comprometida, se comunica através da linguagem corporal tais como: expressões 

faciais, gestos manuais, entre outros. 

 

4.2.2.2 Amizade 

4.2.2.2.1 Amizade: atividades preliminares 

 

 A ficha de cultura relacionada à palavra geradora AMIZADE é apresentada na 

Figura 8. As primeiras atividades relacionadas a esse conteúdo foram: 

1) M. A. realizou a leitura da palavra da ficha de cultura. Conversamos sobre o 

significado dessa palavra, o sentido de companheirismo e manifestação de carinho que a 

palavra resume. 

 

Figura 8: Pictograma da ficha de cultura da palavra AMIZADE. 
 

 
Fonte: Disponível em: 

<https://www.google.com.br/search?q=atividades+para+colorir+amizade&espv=2&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbo=u&source
=univ&sa=X&ved=0ahUKEwihyfygh4PQAhVJHZAKHYIQA2IQsAQIGw#tbm=isch&q=imagem+amigos+para+colorir&imgrc=9

lLicQT4etlrAM%3A>. Acesso em:3 de maio de 2016. 
 

2) Assistimos ao vídeo de animação O Monge e o Cãozinho, que retrata uma verdadeira 

relação de amizade entre um cão e seu dono. A história possui 3 minutos e 19 segundos 

e não contém fala, apenas imagens e expressões. A síntese do enredo configura-se da 
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seguinte maneira: O monge estava meditando no alto de uma montanha e seu cãozinho 

queria brincar com ele de bolinha. O monge fica zangado porque o cãozinho ficava lhe 

importunando e, então ele joga a bolinha bem longe para o cão demorar a voltar. O cão, 

rapidamente, corre atrás da bolinha e cai pelo penhasco da montanha. Seu dono percebe 

o que havia feito e corre, arrependido, atrás do cãozinho. Assim como o bichinho, o 

dono também cai do alto da montanha. Ao chegar ao chão, o monge desmaia e, quando 

acorda, vê seu cãozinho caído e sem movimentos. Muito triste, pega-o e o leva até sua 

casa no alto da montanha. Coloca-o ao lado da lareira e fica triste e pensativo, com a 

impressão de que o cãozinho havia morrido e não havia nada que pudesse fazer. Mas o 

cãozinho desperta e late feliz para o seu dono, que não acredita que ele pudesse estar 

vivo e bem. De arrependido passa a ficar radiante, pega o cãozinho no colo e enche-o de 

abraços. 

 

Trecho do vídeo 

 
Aluno: ah!  
Professora: Eu quase chorei. Ufa, ainda bem que o cãozinho fica bem! 
Pesquisadora: M. A. conta a história do vídeo. 
Aluno: oão [cão]. (Faz a expressão de que havia morrido). 
Pesquisadora: E o monge, como fica? 
(M. A. faz gestos de que estava chorando, e diz algo apontando para si). 
Pesquisadora: O seu cachorrinho morreu, não é? O Leo? 
Aluno: im [sim]. (Faz uma expressão triste). 
Pesquisadora: O Leo ou o Téo? 
Aluno: oeo [Léo]. (Faz o gesto da letra L no ar). 
Professora: O Téo é o cachorrinho atual. 
Pesquisadora: Ah, tá! Entendi. 
(M. A. demonstra seus sentimentos sobre o seu cãozinho, que se foi). 
Pesquisadora: E o que eles eram, o monge e o cão? 
Aluno: aios. [amigos] 
Pesquisadora: É, eles eram amigos. 
 

M.A. é uma criança que, no momento desta pesquisa, estava no processo inicial 

do desenvolvimento da linguagem escrita. M. A., assim como qualquer criança que se 

encontra nesse processo, apresentava certos aspectos da escrita já consolidados, 

variando de acordo com os diferentes contextos de produção das atividades. 

Em algumas situações, ele utilizou uma estratégia da escrita no ar, como forma 

para que tanto a professora como a pesquisadora, entendessem o que queria dizer. Em 

uma das passagens, M.A. disse que seu cachorrinho atual se chama Téo e que o Léo, 

sinalizando a letra L no ar, era o cachorrinho que havia morrido.  Vygotsky afirma que o 

gesto é o primeiro signo visual, o primeiro estágio da pré-história da escrita. De acordo 
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com o psicólogo russo (1991, p. 128), “O gesto é o signo visual inicial que contém a 

futura escrita da criança, assim como uma semente contém um futuro carvalho. Como 

se tem corretamente dito, os gestos são a escrita no ar, e os signos escritos são, 

frequentemente, simples gestos que foram fixados.” Como M.A. tem dificuldades para 

escrever devido seu comprometimento motor fino, e, na impossibilidade de recorrer a 

sua fala para ser compreendido, utilizou o gesto, em forma de escrita.  

 
3) Vimos e conversamos sobre a apresentação da palavra geradora AMIZADE. E 

observando a ficha de cultura, falamos novamente do significado dessa palavra. Ao ver 

que dois amigos se abraçavam, M. A. quis comentar sobre seu grande amigo. 

 
Trecho do vídeo 

 
(M. A. aponta para si e diz que tem um melhor amigo). 
Pesquisadora: Ah! Você tem um melhor amigo? Como ele se chama? 
(M. A. observa o teclado do notebook  que está a sua frente com a apresentação do PowerPoint, a fim de 
encontrar a letra inicial do nome do seu amigo). 
Pesquisadora: Ah! O Kauã? 
Aluno: o aioô [Flavinho]. (Faz que não com a cabeça e aponta para letra F).  
Pesquisadora: O Flavinho? 
Aluno: é! (sorridente). 

 

O diálogo acima demonstra que M. A. faz uso de estratégia intralinguística ao 

representar o amigo que se chama Flavinho, com a letra F. 

Continuação: Dialogamos sobre a amizade entre animais; entre pessoas e animais; a 

amizade entre pessoas da mesma idade; de idades diferentes; sobre o quanto é bom 

termos amigos; compartilhar momentos especiais com pessoas queridas. Conversamos 

sobre amizade desde a infância, amigos de toda uma vida. Amizade entre os familiares, 

pais, irmãos e primos. 
 
Trecho do vídeo 

 
Pesquisadora: Você tem amizade com sua irmã? 
(M. A. ri e diz que não). 
Pesquisadora: Tem dia que vocês estão de bem e outro de mal? Ah, normal! Eu também sou assim com 
meu irmão.  
Pesquisadora: É na escola? (Apontando para a apresentação no PowerPoint). Ah! É um lugar  
legal para se fazer vários amigos. 
(M. A. faz que não com a cabeça). 
Pesquisadora: Como não? O Flavinho não é seu amigo, seu companheiro? 
(M. A. faz que sim. E diz que ele é sim. E complementa com mais informação gestual: M. A. finge que 
cai e mostra o amigo ajudando a levantar). 
Professora: Você caiu? Ele te ajudou a levantar? 
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(M. A. faz que não foi ele, mas o amigo. E foi M. A. que o ajudou a se levantar). 
 

Curioso perceber que, na maioria das situações ocorridas na escola, enquanto era 

estagiária, esse aluno, Flavinho, era quem ajudava M. A. o contrário acontecia, em 

quase tudo esse amigo sempre estava perto para ajudá-lo quando ele caia, ou precisava 

de auxílio para segurar a mochila, ou beber água. E quando seu amigo precisava dele, 

ele também o ajudava, mas para protegê-lo. Em situações em que julgava que seu amigo 

estava precisando, o aluno brigava com os demais colegas da sala, brigava para bater, 

caso fosse preciso. Tudo para defendê-lo. O amigo sempre tentava deixá-lo calmo, dizia 

que não precisava brigar, mas ele agia assim quando era contrariado. 

 

Trecho do vídeo 

 
Pesquisadora: Lê o que está escrito, pra gente. 
Aluno: aioô. [amigo] 
Pesquisadora: Amigo! (Na apresentação tinha a foto desse grande amigo de M. A., o Flavinho). 
Pesquisadora: E de quem é essa foto ao lado? 
(M. A. aponta para si, levanta as mãos com as palmas para cima e diz que não sabe. Mesmo insistindo, M. 
A. não reconheceu seu amigo na foto.) 
 

4) O aluno registrou a escrita a punho dos nomes dos seus amigos, por iniciativa 

própria, mesmo com sua grande dificuldade para escrever e, até mesmo, incluiu-se 

nessa lista, Figura 9.  

Figura 9: Registro dos nomes dos amigos de M. A. 

 
Fonte: Produção da pesquisadora. 
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 M. A. registrou os nomes de seus amigos: Flavinho, Kauwa, kaun, kaiqe e o 

próprio nome. Em sua primeira tentativa escreveu Tede; na segunda tentativa, escreveu 

Teo corretamente. O aluno repetiu a atividade, agora, com o auxílio do alfabeto móvel, 

Figura 10. 

 
Figura 10: Nomes dos amigos de M. A. com o auxílio de alfabeto móvel. 

 

 
Fonte: Produção da pesquisadora. 

 

Nesta segunda atividade, um novo amigo de M. A. ganhou espaço, o Raul. 

Todas as escritas foram autônomas, ou seja, M. A. escreveu todos os nomes, sozinho, 

sem intervenção. M. A. precisou de auxílio apenas na escrita de “amigos” que, 

inicialmente, grafou “api” e parou; com auxílio da fala da professora, escreveu 

“amibos”. Para escrever o nome do seu atual cachorrinho, também apresentou alguma 

dificuldade, inicialmente, escreveu “Tede”, em seguida, chegou a “Teo”. 

M.A é capaz de escrever seu nome e de seus amigos uma vez que são nomes 

escritos cotidianamente. Os aspectos trabalhados exaustivamente são incorporados por 

ele e atualizados de forma compatível com suas necessidades (LACERDA, 1995). 

O conhecimento de M.A sobre a escrita foram se ampliando ao longo do ano, as 

hipóteses fonológicas vão se aproximando cada vez mais do padrão e M.A vai 

adquirindo melhor o modo de estruturação da língua, pois obtém o auxílio da fala do 

outro nesse processo. 

Como pode-se observar, há legibilidade na escrita de M.A. Seu domínio quanto 

às regras de construção e suas dificuldades ortográficas são compatíveis àquelas 

apresentadas por crianças na fase  inicial de escrita. Apesar dos problemas motores que 

estão evidentes em sua produção, seu processo de construção assemelha-se a de outras 

crianças em fase de alfabetização. Ele usa sua fala como lugar de refletir o modo de 

representar a escrita. Para Vygostsky, a escrita se constitui inicialmente como um 
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simbolismo de segunda ordem que, aos poucos, gradualmente, torna-se um simbolismo 

direto. 
 
[...] existe, de fato, uma linha histórica unificada que conduz às formas 
superiores da linguagem escrita. Essa forma superior [...] implica uma 
reversão ulterior da linguagem escrita do seu estágio de simbolismo de 
segundo ordem para, agora numa nova qualidade, novamente um estágio de 
primeira ordem. Enquanto símbolos de segunda ordem, os símbolos escritos 
funcionam como designações dos símbolos verbais. A compreensão da 
linguagem escrita é efetuada, primeiramente, através da linguagem falada; no 
entanto, gradualmente essa via é reduzida, abreviada, e a linguagem falada 
desaparece como elo intermediário. A julgar pelas evidências disponíveis, a 
linguagem escrita adquire o caráter de simbolismo direto, passando a ser 
percebida da mesma maneira que a linguagem falada (VYGOTSKY, 1991, p. 
141). 
 
 

 Quando o elo intermediário (linguagem falada) desaparece é que a linguagem 

escrita converte-se num sistema de signos que simboliza diretamente as entidades reais 

e as relações entre elas. Como no caso de M.A. a linguagem é pouco funcional, faz-se 

necessário, e imprescindível, a mediação e a fala do outro para ajudá-lo a superar suas 

dificuldades fonoarticulatórias. 
 
O ser humano conseguiu evoluir como espécie graças à possibilidade de ter 
descoberto formas indiretas, mediadas, de significar o mundo, ao seu redor, 
podendo, portanto, por exemplo, criar representações mentais de objetos, 
pessoas, situações, mesmo na ausência dos mesmos. Essa mediação pode ser 
feita de duas formas: através do uso dos signos e do uso de instrumentos. 
Ambos auxiliam no desenvolvimento dos processos ps icológicos superiores 
(GALVÃO, 2004, p. 87). 
 
 

 No entanto, a limitação de um indivíduo com deficiência tende a tornar-se uma 

barreira para esses processos de significação do mundo por meio da mediação do outro, 

porque nem sempre haverá esse outro, para ajudá-lo, dependo da esfera social que 

estiver. Em vista das dificuldades de comunicação de M.A., muitas vezes, ele não 

consegue estabelecer processos de interação e diálogo com diferentes interlocutores e, 

com isso, o processo de ensino e aprendizagem fica prejudicado. 
 
Se é dizendo a palavra com que, pronunciando o mundo, os homens o 
transformam, o diálogo se impõe como caminho pelo qual os homens 
ganham significação enquanto homens. Por isto, o diálogo é uma exigência 
existencial. E, se ele é o encontro em que se solidarizam o refletir e o agir de 
seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado 
(FREIRE, 2014 p. 109). 
 
 

Portanto, como afirma Freire, “[...] o diálogo é uma exigência existencial [...]”. 

Então, é importante dispor de recursos de acessibilidade, de tecnologia assistiva para 
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contemplar e ampliar a interação e participação escolar de M.A. Os recursos de 

comunicação alternativa construídos foram adaptados para que M.A pudesse manusear, 

sem dificuldade, assim como o conteúdo explorado e estudado garantiu seu uso 

funcional na situação escolar. É preciso que esses recursos também sejam usados em 

situações familiares e sociais como meio de garantir a M.A o uso funcional das 

palavras, para que este consiga transformar o mundo ao seu redor. 
 

4.2.2.2.2 Trabalho com a palavra geradora amizade 

Trecho do vídeo 

 
Pesquisadora: Sua vez, M. A., vou dar uma dica de uma palavra bem fácil. Se não é de noite é de... 
Aluno: ia [dia]. (Selecionou DI, depois a letra A. DIA) 
Pesquisadora: Muito bem. Dia! 
Professora: Minha vez! Vou formar uma palavra, quer ver? Selecionou ZO, I, O. M. A. lê a palavra! 
Aluno: oiô [olho]. (começa a rir e faz um gesto que não). 
Pesquisadora: Zoio, não! Olho, sim! 
Professora: Estava só fazendo um teste! 
Professora: Igual o M. A. e o limão (Seleciona A, ZE, DO).. 
Aluno: aedo [azedo]. (Com ajuda da mão sobre o queixo. Ri!) 
Pesquisadora: Ah! Azedo. Ponto pra professora! Agora, sou eu, quer ver! ME, DO. Estou morrendo de 
MEDO de perder esse jogo. 
Aluno- (seleciona o ZÃO). 
Pesquisadora: Ué, zão? O que é isso? Vou te dar outra dica: tem o cavalheiro e a...? 
Aluno: ama! [dama]. 
Pesquisadora: Dama, muito bem! Como escreve? 
(M. A. oscila um pouco na escolha da sílaba inicial, mas no final seleciona corretamente a palavra 
DAMA). 

Com as dicas, M.A consegue formar palavras com significados através de 

mediação, como ocorreu no trecho onde foi-lhe dito as palavras que poderiam ser 

formadas, M.A usou como estratégia sua memória, para conseguir chegar as palavras 

corretas. Quando a professora disse “Se não é de noite é ....”, M.A. articula ia [dia], e 

seleciona corretamente as sílabas DI e A. Assim como quando a professora disse “tem o 

cavalheiro e a ...”, novamente, utiliza-se da mesma estratégia, de sua memória oral, que 

obteve através de processos de interação com pessoas falantes. 

O processo de desenvolvimento da linguagem escrita para M.A é muito mais 

complexo e difícil, do que seria para uma criança que não possui dificuldade na 

linguagem verbal. Sabemos que crianças que estão se alfabetizando, valorizam aspectos 

da correspondência fonológica para formação de palavras. Mas M.A., diante de suas 

singularidades, e sabendo disso, espera dos outros subsídios para que consiga formá-las. 

Quando deixado a ele essa tarefa, mostra-se confuso, pois, tendo em vista as imagens 

que o remetesse a sua memória oral, obtida ao longo de sua interação social, não 

podendo usufruir de dicas, o processo mostra-se uma tarefa muito difícil para ele. 
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 Se fôssemos comparar, M.A. teria de se valer da mesma hipótese que ocorre 

com adultos que possuem o domínio da linguagem escrita. Como Vygostky sugere, “o 

simbolismo de segunda ordem, passa a ser de primeira ordem”. 
 
Um aspecto desse sistema é que ele constitui um simbolismo de segunda 
ordem que, gradualmente, torna-se simbolismo direto. Isso significa que a 
linguagem escrita é constituída por um sistema de signos que designam os 
sons e as palavras da linguagem falada, os quais, por sua vez, são signos das 
relações e entidades reais.  Gradualmente, esse elo intermediário (a 
linguagem falada) desaparece e a linguagem escrita converte-se num sistema 
de signos que simboliza diretamente as entidades reais e as relações entre 
elas. Parece claro que o domínio de um tal sistema complexo de signos não 
pode ser alcançado de maneira mecânica e externa; ao invés disso, esse 
domínio é o culminar, na criança de um longo processo de desenvolvimento 
de funções comportamentais complexas. A única forma de nos aproximar de 
uma solução correta para a psicologia da escrita é através da compreensão de 
toda a história do desenvolvimento de signos na criança (VYGOTSKY, 1991, 
p. 126). 
 
 

Quando partimos desse pressuposto, fica evidente a perspicácia de M.A, em 

conseguir formar palavras apenas como inferências e sugestões de possíveis formações 

de palavras. Isso demonstra a habilidade de estratégias que desenvolveu ao longo da sua 

trajetória escolar, quando foi submetido ao desenvolvimento da linguagem escrita 

primeiro ao invés de oportunizar formas que garantisse sua comunicação. 
 
O Ensino Fundamental, devido à grande demanda de alfabetização, cobrado 
pelo próprio sistema educacional, em todas as suas esferas de abrangência, a 
questão da comunicação e o trabalho com a oralidade, pensando em termos 
dos portadores orais propostos e na construção do discu rso narrativo e 
argumentativo, acaba ficando em segundo plano. Isso leva a uma 
consequência séria, sentida pelas crianças e pelos os professores das séries 
iniciais, mas que não consegue ser repensada por eles sem intervenção: o 
aluno passa ser ouvinte e executor e deixa de ser ativo e usar o verbal para 
exercitar seus conhecimentos. Ainda temos uma prática de Ensino 
Fundamental muito baseada na transmissão de conhecimentos e na 
construção da escrita, em detrimento dos processos de reflexão e 
problematização dos saberes e da própria escrita (MATUMOTO, 2015, p. 
125).  

 

Este trabalho preocupou-se justamente para que essa recorrência experienciada 

por M.A., na escola, fosse estudada profundamente para buscar por meio desta pesquisa, 

mostrar que, no caso de alunos que precisam fazer uso da comunicação suplementar 

alternativa ao seu processo de verbalização, a ação pedagógica deve preocupar-se na 

sistematização e implementação de um processo eficiente e adequado para que ela 

ocorra, assim como promover a sistematização do conhecimento também, mas 

essencialmente, buscando formas de apoio para a estruturação da fala e do discurso oral.  
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Vygotsky (1997), que estudou especificamente os processos de 
desenvolvimento cognitivo de crianças com deficiências percebe uma “nov a 
face” dos obstáculos interpostos pela deficiência: além das dificuldades 
decorrentes da mesma, ele enxerga nesses obstáculos também uma fonte de 
energia, uma mola propulsora para a busca de sua superação, principalmente 
através de “rotas alternativas”. Vygotsky desenvolve essas ideias em seu 
trabalho. “Fundamentos da Defectologia” (1997), no qual conclui que os 
princípios fundamentais do desenvolvimento são os mesmos para crianças 
com ou sem deficiência, mas que as limitações interpostas pela deficiência 
funcionam como um elemento motivador, como um estímulo, uma 
“supercompensação”, para a busca de caminhos alternativos na execução de 
atividades ou no logro de objetivos dificultados pela deficiência (GALVÃO 
FILHO, 2004, p.28). 

 
 

A segunda prancha foi desenvolvida com base na palavra AMIZADE. 

Retomamos o que estudamos sobre a palavra, com o filme de animação já utilizado, e a 

ficha de cultura que representava a palavra. Depois, estudamos novamente as famílias 

silábicas de AMIZADE. 
 
Trecho do vídeo 

 

Estávamos com as sílabas que compunham a palavra geradora. A pesquisadora 

ditava palavras que estudaram nas pranchas para verificar se o aluno conseguiria 

escrevê-las. 
Pesquisadora: Escreve MACACO. 
(M. A. selecionou as sílabas MA, CA e CO). 
Pesquisadora: Está certinho. Você já viu um MACACO? 
(M. A. faz que sim com a cabeça). 
Pesquisadora: No zoológico? 
M. A.: ão. A ua! [Não, na rua]. 
Pesquisadora: na rua? 
M. A: É. 

Também foi apresentada, ao aluno, a prancha com a família silábica da palavra 

AMIZADE, Figura 11. Relembramos o que foi trabalhado sobre essa palavra, como o 

filme d‟O Monge e o Cãozinho e a ficha de cultura que utilizamos. 
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Figura 11: Prancha com a família silábica da palavra AMIZADE. 
 

 
 

Fonte: Produção da pesquisadora com o software Prancha Fácil. 
 

Trecho do vídeo: 

 
Pesquisadora: Agora, vamos praticar. Clique na sílaba e repita. 
(M. A. selecionou as sílabas da palavra – A, MI, ZA, DE. E, ao clicar, repetia a sílaba soando apenas as 
vogais com clareza. Sorriu ao terminar porque acertou a palavra). 
Pesquisadora: Ah! Você prefere já montar a palavra. Muito bem! 

 

Embora as características da fala de M. A. não lhe possibilitassem articular 

fonemas, suas escolhas das sílabas foram corretas e a palavra foi formada corretamente. 

Foram feitas pranchas com as palavras e com os pictogramas correspondentes: MAU, 

MEU, EU, EMA, Figura 12. 

 
Figura 12: Pranchas com palavras formadas a partir da família silábica da palavra 

AMIZADE: MAU, MEU, EU e EMA. 

 
Fonte: Produção da pesquisadora com o software Prancha Fácil. 
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Trecho do vídeo 

 
Pesquisadora: Bom, agora é só você clicar no pictograma, na prancha de comunicação. 
(M. A. clica com autonomia o primeiro pictograma e, ao clicar, é acionado o sistema de varredura da 
palavra, MAU. Ao ouvir, ri e aponta para os chifres da imagem, acha engraçado. E repete a palavra ao seu 
modo, pronunciando com clareza AU apenas. 
Professora: “É, ele parece bem interessado!” (fala baixinho para a pesquisadora). 
 

 Outra prancha com as palavras DEDO, DEDÃO, DOIDO e AZEDO foi 

elaborada, conforme expressa na Figura 13. 

 

Figura 13: Pranchas com palavras formadas a partir da família silábica da palavra 

AMIZADE: DEDO, DEDÃO, DOIDO e AZEDO. 

 
Fonte: Produção da pesquisadora com software Prancha Fácil. 

Imagem de dedão disponível em: 
<https://www.google.com.br/search?q=atividades+para+colorir+amizade&espv=2&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbo=u&source
=univ&sa=X&ved=0ahUKEwihyfygh4PQAhVJHZAKHYIQA2IQsAQIGw#tbm=isch&q=imagem+de+ded%C3%A3o+do+p%C3

%A9&imgrc=J7ogYbqqSTr1SM%3A>. Imagem de azedo disponível em: 
<https://www.google.com.br/search?q=atividades+para+colorir+amizade&espv=2&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbo=u&source
=univ&sa=X&ved=0ahUKEwihyfygh4PQAhVJHZAKHYIQA2IQsAQIGw#tbm=isch&q=imagem+de+azedo&imgrc=FYt8tYQBt

b5ZgM%3A>. Acesso em: 25 de jun. de 2016. 
 

Trecho do vídeo 

 
(M. A. aponta para o pictograma dedão e, ao clicar, repete a palavra e ri.) 
Professora: Ah! Esse aí é o dedão da Dani! Que chulé! 
(M. A. ri mais ainda). 
Pesquisadora: Não! Antes fosse. Esse dedão é bonito, o meu é mais feio! 
(Todos riem). 
Em seguida, clica na palavra “doido” e, ao invés de falar a palavra, M. A. faz o gesto circular com a mão 
esquerda na altura de sua orelha e ri. (gesto popularmente conhecido para se referir a uma pessoa ou 
atitude de alguém maluca, doida). 

 

 Também foram elaboradas pranchas para as palavras: DAMA (jogo), DAMA 

(mulher), DADO, DIA, MEDO, MODA, MUDO, MUDA, MEIA, MEIO, MÉDIO, 

https://www.google.com.br/search?q=atividades+para+colorir+amizade&espv=2&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwihyfygh4PQAhVJHZAKHYIQA2IQsAQIGw#tbm=isch&q=imagem+de+dedão+do+pé&imgrc=J7ogYbqqSTr1SM%3A
https://www.google.com.br/search?q=atividades+para+colorir+amizade&espv=2&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwihyfygh4PQAhVJHZAKHYIQA2IQsAQIGw#tbm=isch&q=imagem+de+dedão+do+pé&imgrc=J7ogYbqqSTr1SM%3A
https://www.google.com.br/search?q=atividades+para+colorir+amizade&espv=2&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwihyfygh4PQAhVJHZAKHYIQA2IQsAQIGw#tbm=isch&q=imagem+de+dedão+do+pé&imgrc=J7ogYbqqSTr1SM%3A
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MADAME. Para evitar repetições desnecessárias, a descrição do uso dessas pranchas 

foi omitida nesse relatório. 

Ao terminar a sequência, com as novas palavras formadas, propusemos a M. A. 

que escrevesse as palavras que havia acabado de estudar nas pranchas de comunicação. 

Foi disponibilizada, sobre a mesa, a família silábica das vogais e das letras: M, Z, D.  

Trecho do vídeo 

 
Pesquisadora: Escreva AMIZADE. 
(M. A. tenta colar a escrita da ficha de cultura). 
Professora: Está com a mão sobre a escrita. “Ah! Eu já sabia que você ia tentar fazer isso, espertinho!”. 
“Você consegue sozinho, vamos lá”. 
(M. A. seleciona corretamente, A, MI, ZA, DE, sem dificuldades ). 
Pesquisadora: Agora, escreva AZEDO. 
(M. A. seleciona A, DE, DO).  
Pesquisadora: Lê ADEDO.  
(M. A. faz a troca do DE pelo ZE, formando AZEDO). 
Pesquisadora: Ótimo! Agora a palavra MÉDIO. 
Aluno- (Olha e repete,eio. Seleciona ME e para; pede para que a pesquisadora repita). 
Pesquisadora: Fala mais devagar: MÉDIO. 
(M. A. seleciona o restante da palavra e completa MÉDIO). 
Pesquisadora: muito bem! E a palavra MEDO. 
(M. A. escreve MEDO, sem dificuldade). 
Professora: Olha! Vou falar uma palavra que não estava nas pranchas! Quero ver só, MIUDEZA. Que é 
tudo aquilo que é bem pequeno, coisas miúdas. 
(M. A. seleciona corretamente todas as sílabas e escreve MIUDEZA). 
Professora: Que orgulho! Muito bem! Bate aqui, parceiro! 
(M. A. bate na mão da professora - gesto comum que adolescentes fazem para cumprimentar ou quando 
estão de acordo com alguma coisa). 

 

Os episódios transcritos revelaram a incorporação da proposta, por parte de M.A, 

a partir das sugestões e pistas dadas pela professora e pesquisadora. Mais do que se 

valer dessas interferências para auxiliá-lo, foi importante notar sua capacidade de 

generalização e o uso efetivo que faz de suas aprendizagens. 
 

[...] atento às convenções, às correspondências som-grafema e aos aspectos 
de estruturação da escrita, etc, as interferências da professora não o levariam 
a rever sua produção [...] é capaz de avaliar modos mais adequados para 
escrever, mas, por vezes, o apoio em sua oralidade o distancia disso, é 
necessário a intervenção de um terceiro que medeie estas relações e revele 
suas potencialidades. (LACERDA, p. 143, 1995). 

 
 

 M.A., diante dos fonemas que não consegue articular, costuma colocar grafemas 

não correspondentes, em geral, grafando aqueles que acha que podem ser, ou que 

articulou em seu lugar. Quando a professora ou a pesquisadora interfere, ele passa a ter 

um novo parâmetro, para além de sua oralidade, e isso possibilita que trace outras 

hipóteses de construção da escrita. 
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 Em outra proposta de atividade, foram apresentadas a M.A. várias perguntas e 

respostas através do recurso de pranchas. A primeira pergunta (Qual o nome da sua 

professora da escola?), conforme Figura 14. A resposta correta era apenas uma das três 

opções. Todas possuíam grafias próximas e não continham sistema de varredura, apenas 

quando clicava sobre aquela que imaginava ser a correta, indicando se havia acertado 

sua escolha ou não. 
 

Figura 14: Prancha de comunicação sobre qual o nome da professora da escola de M.A., 
baseada na palavra AMIZADE. 

 

 
Fonte: Produção da pesquisadora com o software Prancha Fácil. 

 

O aluno escolheu a opção correta; o nome de sua professora é MELINA. Então, 

a sessão de uma nova prancha iniciou, dizendo “Parabéns, o nome de sua professora é 

Melina”, conforme Figura 15. 

 

Figura 15: Prancha de comunicação parabenizando o aluno pela escolha correta sobre a 
questão do nome da sua professora da escola. 

 

 
Fonte: Produção da pesquisadora com o software Prancha Fácil. 
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 Com a mesma proposta de atividade, foi apresentada ao aluno outra prancha, 

com a pergunta: Qual o nome do seu melhor amigo?, expressada na  Figura 16. 

 
Figura 16: Prancha de comunicação sobre qual o nome do melhor amigo de M.A., 

baseada na palavra AMIZADE. 
 

 
 

Fonte: Produção da pesquisadora com o software Prancha Fácil. 
 

Novamente, o sistema de varredura com o nome só era acionado quando clicado 

sobre. Essa medida foi utilizada para que o aluno lesse qual seria sua opção antes que 

ouvisse sobre o quê cada opção se tratava. Sua escolha foi FLÁVIO, e estava correto. 

Então, uma nova prancha com a seguinte mensagem sonora foi aberta: “Parabéns, o 

nome do seu melhor amigo é Flávio e o apelido dele é Flavinho” (Figura 17). 
 
 

Figura 17: Prancha de comunicação parabenizando o aluno pela escolha correta sobre 
qual o nome do seu melhor amigo. 

 

 
Fonte: Produção da pesquisadora com o software Prancha Fácil. 

 

 



84 
 

Trecho do vídeo 

 
(Clica na opção FLÁVIO, mas diz que não é daquele jeito). 
Pesquisadora: Ué, por quê? 
(M. A. ouviu a prancha parabenizando sua escolha, correta. O sistema de varredura é acionada quando 
clica na opção correta e inicia a mensagem sonora. “Seu melhor amigo chama Flávio e o apelido dele é 
Flavinho”. Ao ouvir, o aluno disse “ahhhh!”. Então, olha para a pesquisadora e faz um gesto de sim com 
sua cabeça). 
 

 M.A. entendeu que o apelido do amigo é Flavinho, mas seu nome mesmo é 

Flávio. Assim, a dúvida do aluno havia sido sanada. Em seguida, foi apresentada a M.A. 

a prancha com a questão sobre qual o nome do atual cachorrinho dele, conforme Figura 

18. 
 

Figura 18: Prancha de comunicação sobre qual o nome do atual cachorrinho de M.A., 
baseada na palavra AMIZADE. 

 
Fonte: Produção da pesquisadora com o software Prancha Fácil. 

 
Trecho do vídeo 

 
(M. A. fica em dúvida ao selecionar um dos três nomes e escolhe sobre a opção LEO, mas para e pensa 
um pouco, muda para TÉO e clica). 
Pesquisadora: Esse é o nome do atual cachorrinho? 
Aluno: É. 
 
 

Uma nova prancha se abre e o sistema de varredura é acionado, confirmando sua 

escolha, a mensagem sonora emitida foi: “Parabéns, o nome do seu atual cachorrinho é 

Téo” (Figura 19).  
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Figura 19: Prancha de comunicação parabenizando o aluno pela escolha correta sobre 
qual o nome do seu atual cachorrinho. 

 

 
 
Fonte: Produção da pesquisadora com software Prancha Fácil. Imagem do cachorrinho Téo enviada pela 

mãe de M. A. 
 

Trecho do vídeo 

 
(M. A., ao ver que estava certo, coloca sua mão sobre a tela do notebook na foto de seu atual cachorrinho, 
demonstrando carinho). 
Professora: Mas não era o Leo? 
M. A.: ão. [não] (faz a expressão de morto, fechando os olhos e pendendo a cabeça para o lado com a 
boca levemente aberta). 
Professora: O Leo foi o cachorrinho que morreu, entendi. Mas olhe como o Téo é lindo! 
 

A seguir, foi proposto a M.A. algumas atividades tendo como base o filme de 

animação Shrek, conforme Figura 20. Nessas atividades foi exigida do aluno a atenção 

para escutar e escolher a opção correta. O enunciado da atividade é mostrado na Figura 

21. 
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Figura 20: Prancha com o filme Shrek. 

 
 

Fonte: Disponível em: 
<https://www.google.com.br/search?q=shrek&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwipnMWyk4PQAhWGnJAKHZU9C
x8Q_AUICCgB&biw=1366&bih=638#tbm=isch&q=shrek+e+fiona&imgrc=mSrZ1xUz1-ODLM%3A>. Acesso em 25 de jun. de 

2016. 
 

Figura 20: Prancha com as orientações para realização das atividades com frases. 

 
Fonte: Produção da pesquisadora com software Prancha Fácil. 

 
Em seguida, foi mostrada a prancha que solicitava ao aluno para clicar em PLAY 

e ouvir o que era falado. Posteriormente, para escolher uma das opções com base na 

história do filme: O BURRO É O MELHOR AMIGO DO SHREK ou A PULGA É A 

MELHOR AMIGA DO SHREK, conforme expresso na Figura 21. 
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 Figura 21: Enunciado da atividade sobre qual é o melhor amigo do personagem 

Shrek. 

 
Fonte: Criação da pesquisadora com o software Prancha fácil. 

 
M. A. ouviu ao áudio, leu as duas opções e escolheu a primeira opção, 

acertando. Em seguida, o sistema o leva para uma nova prancha, com a imagem dos 

dois personagens e com uma mensagem sonora parabenizando-o pela resposta, 

conforme Figura 22. 

 

Figura 22: Prancha parabenizando o aluno por responder que o burro é o melhor amigo 

do Shrek. 

 
Fonte: Produção da pesquisadora com o software Prancha Fácil. 

Imagem do burro e Shrek disponível em: 
<https://www.google.com.br/search?q=shrek&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwipnMWyk4PQAhWGnJAKHZU9C
x8Q_AUICCgB&biw=1366&bih=638#tbm=isch&q=gato+de+botas&imgrc=_Lzxa7K_UQHvaM%3A>. Acesso em: 25 de jun. de 

2016. 
 

Para reforçar que o aluno estava certo, foi-lhe solicitado que clicasse na segunda 

opção. Então, uma nova prancha foi aberta, M. A. ouviu a frase: “a pulga não é a melhor 
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amiga do Shrek”, Figura 23. M. A. foi orientado a voltar a prancha anterior para fazer 

novamente sua escolha. 

 

Figura 23: Prancha informando ao aluno que a pulga não é a melhor amiga do Shrek. 

 
 

Fonte: Produção da pesquisadora com o software Prancha Fácil. 
Imagem da pulga disponível em: <http://isisreginasobreasaguas.blogspot.com.br/2011/05/como-treinar-pulgas.html >. Acesso em 25 

de jun. de 2016. 
 
 
 Na próxima questão, foi apresentada a M.A. a prancha com a imagem de um 

personagem do filme Shrek, Figura 24. 

 

Figura 24: Prancha com a imagem do personagem do filme Shrek. 
 

 
Fonte: Produção da pesquisadora com o software Prancha Fácil. 

Imagem disponível em: < http://www.otempo.com.br/divers%C3%A3o/magazine/as-aventuras-do-gato-de-botas-chega-ao-netflix-
1.969954>. Acesso em: 25 de jun. de 2016. 

 

 Em seguida, o aluno foi orientado à próxima prancha de orientação que continha 

três afirmações sobre qual era o nome do personagem, Figura 25. 
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Figura 25: Prancha com as afirmações sobre o nome do personagem. 
 

 
Fonte: Produção da pesquisadora com software Prancha Fácil. 

 

M. A., sem se atentar às diferenças na grafia das frases, escolheu sem critério as 

opções, não se esforçou para ler e, imediatamente, escolheu a primeira frase. Ao clicar, 

abriu uma nova prancha, expressa na Figura 26, com a seguinte mensagem sonora: 

“Ops, ele não é um pato de botas”. 
 

Figura 26: Prancha representando a escolha incorreta sobre o nome do personagem, 

“Ops, ele não é o pato de botas”. 

 
Fonte: Produção da pesquisadora com o software Prancha Fácil. 

Imagem do pato de botas, disponível em: 
<https://www.google.com.br/search?q=shrek&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwipnMWyk4PQAhWGnJAKHZU9C
x8Q_AUICCgB&biw=1366&bih=638#tbm=isch&q=pato+de+botas&imgrc=MGW7EL1uxHvzYM%3A>. Acesso em: 25 de jun. 

de 2016. 
 
 
Trecho do vídeo 
 
(M. A. ouviu o áudio da prancha de comunicação, e apontou para a imagem do pato de botas , começou a 
rir sem parar). 
Pesquisadora: Foi o que você escolheu: o pato de botas!  
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Na sequência, foi orientado que clicasse na opção VOLTAR para retornar à 

prancha anterior para que pudesse refazer sua escolha. Feito isso, o aluno clicou na 

segunda opção e, então, apareceu uma nova prancha, Figura 27, com a seguinte 

mensagem sonora: “Ops, ele não é um galo de botas”. Nessa opção, M. A. divertiu-se 

mais ainda, e ficou apontando para o galo com as botas, inconformado com sua escolha. 
 

Figura 27: Prancha representando a escolha incorreta sobre o nome do personagem, 

“ops, ele não é o galo de botas”. 

 
Imagem do galo de botas, disponível em: 

<https://www.google.com.br/search?q=shrek&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwipnMWyk4PQAhWGnJAKHZU9C
x8Q_AUICCgB&biw=1366&bih=638#tbm=isch&q=galo+de+botas&imgrc=Id-ksJhsdVBpUM%3A>. Acesso em: 25 de jun. de 

2016. 
 

Trecho do vídeo 
 
Professora: Nossa! Essa foi a melhor (risos)! Galo de botas! 
 (M. A. sorria, inconformado com a sua escolha). 
 
 Retornando à prancha da Figura 24, finalmente, M.A. fez a escolha correta. 

Então, a prancha com a mensagem “Parabéns, ele é o gato de botas” foi iniciada (Figura 

28). 
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Figura 28: Prancha representando a escolha correta sobre o nome do personagem, 

“parabéns, ele é o gato de botas”. 

 
Fonte: Produção da pesquisadora com o software Prancha Fácil. 

Imagem do gato de botas disponível em: <https://www.cineclick.com.br/noticias/gato-de-botas-permanece-no-topo-das-bilheterias-
norte-americanas>. Acesso em: 25 de jun. de 2016. 

 

4.2.2.3 Família 

4.2.2.3.1 Família: atividades preliminares 

 

A próxima palavra geradora trabalhada foi sobre a FAMÍLIA, a ficha de cultura 

referente a esse grupo é apresentada na Figura 29. 

 
Figura 29: Pictograma da ficha de cultura da palavra FAMÍLIA. 

 
Fonte: Disponível em: <http://ensinar-aprender.com.br/2011/04/imagens-para-pintar-familias.html>. Acesso em 10 de maio de 

2016. 
 
 
 
 A seguir, foram realizadas as seguintes atividades. 
 
1) M.A. leu a ficha de cultura da palavra FAMÍLIA e começamos a aula com seu álbum 

de família. Havia fotos desde o seu nascimento e infância até a atualidade. Ele 
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apresentou os membros de sua família, como avós, pais, primos, etc. Como havia o 

recurso das imagens foi possível compreender o quê o aluno falava, e também íamos 

auxiliando-o para que fosse compreendido mais facilmente. 

 

2) A seguir, utilizando os pictogramas impressos relacionados à família (vovó, vovô, 

papai, mamãe, titio, titia, irmão, irmã, primo e prima), disponíveis no portal 

ARASAAC, e placas com as palavras escritas referentes a cada ente familiar. 

Disponibilizamos sobre a mesa as placas e os pictogramas para que M.A. observasse 

qual palavra estava relacionada a cada imagem. Posteriormente, os pares foram colados. 
 
 
Trecho do vídeo 

 
Pesquisadora: Qual iremos colar primeiro? 
(M. A. aponta para a palavra VOVÔ e indica o pictograma do vovô). 
Professora: Isso mesmo! Vou colar o vovô. E o próximo? 
Aluno: oó! [voó] (Indica a escrita de VOVÓ e aponta para o pictograma da vovó). 
Pesquisadora: Muito bem! 
Aluno: mame! [mamãe] (falou com a mão apoiada sobre o queixo e apontou para o pictograma da 
mamãe). 
Pesquisadora: Ótimo! Vamos colar! E o próximo? 
Aluno: aai! [papai] (aponta para o pictograma do papai). 
Professora: Você acertou todos na primeira tentativa! Parabéns! 
 

Nos demais pictogramas, M. A. ficou confuso porque a imagem que 

representava a palavra TITIO era bastante parecida com aquela que representava 

PAPAI, tendo como diferença, apenas uma criança e uma flecha a indicando. Embora 

estivesse confuso, M. A. conseguiu ler corretamente a escrita somente não a associou à 

imagem. Isso aconteceu também com a palavra TITIA. M. A. leu corretamente, mas não 

soube interpretar o pictograma correspondente. A atividade completa encontra-se no 

anexo 1. 

 

Trecho vídeo 

 
Aluno: iio [titio]. (mesmo M. A. tendo lido a palavra titio, ficou sem saber qual dos dois pictogramas 
referia-se à palavra titio. Então, levantou as mãos e disse que não sabia). 
Professora: Nossa! Qual é o titio? Nem eu sei também. 
 
 

M.A. também apresentou dificuldades nas palavras PRIMO e PRIMA, IRMÃO 

e IRMÃ, devido às sílabas mais complexas.  
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3) A terceira atividade era para, juntos, realizarmos a identidade do aluno. Para tanto, 

seu nome inteiro foi impresso, com caixa alta 40, juntamente com sua foto. Essa 

atividade é frequentemente feita por professores da educação infantil e do 1º ano para o 

aluno codificar e decodificar seu nome e sobrenome. Depois, mostramos-lhe o RG da 

professora e fizemos uma atividade como se fosse sua identidade, contendo nome, data 

de nascimento, nacionalidade, foto 3x4, nome do pai e da mãe e impressão digital. 

 
Trecho do vídeo 

 
Professora: Agora, que você viu minha identidade, vamos fazer a sua! Dedão da mão direita  para 
carimbarmos nesse espaço da digital. 
(M. A. mostrou sua mão direita).  
Pesquisadora: Pode ser a mão esquerda não tem problema! 
 

O aluno possui dificuldade na mobilidade das mãos. Então, como percebemos 

que não íamos conseguir carimbar seu dedão direito, pegamos o dedão da mão 

esquerda. Para preencher as lacunas da atividade, M. A., com o alfabeto móvel, 

selecionava as letras, formava as palavras e a professora foi sua escriba. Ajudamos com 

nossa fala para que o aluno tivesse mais facilidade para selecionar as letras. Essa 

atividade consta no anexo 2. 
 
Trecho do vídeo 

 

Professora: Como é o nome do seu pai? 
Aluno-eio! [Sérgio]. 
Professora: Sérgio, não é? Então, escolha as letras, no alfabeto móvel, para a professora escrever o nome 
do seu pai, na atividade. 
(M. A. selecionou SEIO). 
Professora: Olha! O nome do seu pai é SER-GI-O, (fala ressaltando as sílabas). 
Pesquisadora: Vou ler o que você escreveu: Seio! 
Pesquisadora: Faltou duas letras apenas. Olha SE_ _IO. Presta atenção! Sergio! Quais letras estão 
faltando? 
(M. A. apontou as letras R e G. Completou SERGIO). 
Pesquisadora: Muito bem! Sergio! 
Professora: Agora, sua mãe! Como é o nome dela? 
(M. A. disse algo ininteligível). 
Professora: Lurdeca? 
(M. A. fica insatisfeito! ão!! [não!!]). 
Pesquisadora: Lourdes! 
Aluno- É. 
Pesquisadora: Vamos? 
(M. A. seleciona LO e para). 
Professora: Vou fazer cócegas nele! Vamos rapaz! 

Repetimos algumas vezes qual era a informação necessária, o nome da mãe de 

M. A., para que selecionasse as letras corretas. Além disso, a professora dizia as sílabas 

para fazer com que ele identificasse a letra pronunciada. Fazia associações, por 
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exemplo, D de dado, D de dedo. Até que, por fim, escreveu corretamente o nome de sua 

mãe. 

 

4) Assim como nas outras palavras geradoras, estudamos as famílias silábicas da 

palavra FAMÍLIA, mas, desta vez, confeccionadas em EVA e que foram 

disponibilizadas a M. A., na ordem da escrita da referida palavra, no modelo clássico 

tradicional. Enquanto M. A. lia, as profissionais chamavam atenção para os fonemas das 

sílabas. Depois, começamos a formar novas palavras a partir daquelas sílabas. 

Pedimos a ele para que selecionasse as sílabas da palavra FAMÍLIA, tendo por base a 

ficha de cultura, dessa palavra. No entanto, M. A. mostrou-se desinteressado e ficava  

brincando muito. Apesar do desinteresse, selecionou as sílabas corretamente. 

 

Trecho do vídeo 

 
Professora: Vamos começar o jogo de formar palavras. O M. A. começa! 
(M. A. seleciona a sílaba LÃO). 
Professora: Lão, o quê?  
(M. A. seleciona MÃO). 
Professora: Hoje, não vai valer “mão”, porque, toda vez, você sempre monta essa! Tenta outra. 
(M. A. seleciona AMA). 
Professora: ama. Essa palavra pela milésima vez, também não! 
(M. A. fica apontando para um lugar fixo). 
Professora: O que foi? O que você quer? (perguntou chateada com o aluno e M. A. continuava apontando 
o dedo para algo). 
Professora: Isso?  
(M. A. faz que não com o dedo. Isso foi feito repetidas vezes até que ele disse sim. Eram as caixas onde 
ficavam os lápis e as unidades do material Montessori que usávamos para marcar os pontos do jogo). 
Pesquisadora: Ah! O material para marcarmos os pontos, professora. Bom, então, um ponto para M. A. 
Professora: Mas não valeu! 
Pesquisadora: Ele escreveu “família”, lembra? 
Professora: Ah é! Tudo bem! 
 
 

Quando as crianças escrevem palavras soltas ou ditadas pelos adultos, a 
características da produção é uma, e evidencia-se, mais facilmente, a 
correspondência entre a dimensão sonora e a extensão gráfica. Mas quando as 
crianças começam a escrever o que pensam, o que querem dizer, contar narrar, 
elas escrevem numa coordenação complexa de seu discurso comunicativo com 
seu discurso interior, resultando em registros de fragmentos. (SMOLKA, 1988 
apud LACERDA, 1995, p. 131). 

 
No caso de M.A., devido a sua particularidade fonético-fonológica, as 

dificuldades são ainda maiores. Quando o aluno selecionou LÃO, não foi possível 

entender o que ele quis dizer porque não havia contexto e nem sua fala para facilitar a 

compreensão. 
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Trecho do vídeo 

 

Pesquisadora: Vou te dar uma dica! Nós usamos para guardar as roupas para viajar? 
(M. A. seleciona certo MALA). 
Pesquisadora: Ponto!!! Quer tentar outra? 
(M. A. separa OMA, e faz gestos de pegando algo pequeno e levando a boca, comendo). 
Professora: Goma?  
Aluno: É 
Professora: Teria que ter um G no começo. Vou dar uma dica: na escola vocês entram na sala em...? 
Aluno: iaa (a princípio não foi compreensível pela pesquisadora e professora. Daí, M.A. seleciona a letra 
I). 
Pesquisadora: Calma, fala de novo! 
Aluno- ia! [fila]. 
Pesquisadora: Isso, fila! Seleciona as letras. 
(M. A. corretamente, selecionou FILA). 

 

 M. A. foi fiel a sua fala. Como vimos que não estava conseguindo falar “fila”, a 

pesquisadora o ajudou. Então, rapidamente, selecionou as sílabas corretas para formar a 

palavra. 

 

4.2.2.3.2 Trabalho com a palavra geradora Família 

 

 A atividade seguinte foi baseada no recurso de comunicação alternativa. 

Relembramos sobre o dia em que o aluno trouxe para a aula seu álbum de 

fotografias e que foi possível conhecer os integrantes de sua família. M. A. foi orientado 

a clicar na ficha de cultura FAMÍLIA, Figura 30, para vermos as próximas pranchas de 

comunicação. 

 
Figura 30: Prancha de com a ficha de cultura FAMÍLIA. 

 
Fonte: Produção da pesquisadora com software Prancha Fácil. 
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Para manter o anonimato do sujeito da pesquisa, e de sua família, as pranchas 

com os nomes de seus familiares não são apresentadas neste trabalho. Apenas as 

transcrições dos vídeos. A prancha posterior foi acionada e uma bela foto, com todos os 

membros da família, foi mostrada. 

 

Trecho do vídeo 
 
(M. A. coloca sua mão sobre a foto e mostra os integrantes de sua família. Depois, indica para si). 
Pesquisadora: essa é sua família, não é M. A.? 
(M. A. faz que sim com a cabeça e, novamente, leva sua mão sobre a tela do notebook  como se estivesse 
fazendo carinho na foto). 
Pesquisadora: Clica sobre a foto. 
 

Quando M. A. clicou, uma nova prancha foi aberta, contendo uma foto dos 

familiares mais próximos. Cada foto, por sua vez, continha, ao seu lado, um pictograma 

que a representava. Por exemplo, ao lado da foto do pai, havia a figura de um homem 

segurando a mão de uma criança e essa figura era o pictograma da palavra “pai”. Já a 

foto da mãe, era representada pelo pictograma da figura de uma mulher com um bebê no 

colo, etc. Quando clicava sobre a imagem do pai, era acionado o sistema de varredura e 

emitia-se a pronúncia da frase “meu pai é Sérgio”. Quando clicava sobre a figura de um 

homem segurando a mão de uma criança, o sistema emitia o som da pronúncia “pai”. 

Esse processo foi feito com os demais familiares.  

 
(Continuando o processo acima, M. A. clica sobre a imagem da irmã e faz um gesto dando um murro 
sobre a outra mão, com a palma levemente aberta, devido sua mobilidade fina reduzida). 
Pesquisadora: Você só briga com a sua irmã, né? 
(M. A. faz que sim com a cabeça). 
Pesquisadora: É normal, eu também brigava com meu irmão. 
 

A prancha contendo as famílias silábicas da palavra FAMÍLIA foi acionada, 

Figura 31, e o aluno tentou selecionar seu nome. 
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Figura 31: Prancha com a família silábica da palavra FAMÍLIA. 

 
Fonte: Produção da pesquisadora com o software Prancha Fácil. 

 

 

Trecho do vídeo 

 
M. A. Seleciona a sílaba MA e clica. Então, o áudio da sílaba foi acionado. Depois, fica procurando...  
Pesquisadora: você quer escrever seu nome? 
Aluno: im [Sim] 
Pesquisadora: ah! Mas não vai dar porque só tem as sílabas da palavra FAMÍLIA. 

 

Percebido isso, M. A. começou a passar sílaba por sílaba, clicando sobre cada 

uma e repetindo o áudio. A sonoridade mais clara era apenas das vogais, mas 

incentivávamos esse procedimento de clicar sobre a sílaba e tentar repetir da sua forma 

mesmo que quase todos os fonemas fossem pouco ou nada inteligíveis. 

 A seguir foram apresentadas as pranchas de comunicação contendo várias 

palavras formadas a partir das famílias silábicas da palavra família, alguns exemplos: 

LEÃO, LIMÃO, MELÃO e ALEMÃO, Figura 32. Outras palavras, tais como, OI, 

OLÁ, OLÉ, ALI, FÉ, FEIO, FEIA, LEI, LEÃO, LIMÃO, MELÃO, ALEMÃO, MOFO, 

MALA, LAMA, MALA, MÁFIA, MULA, LULA e FOFA também foram abordadas 

através de pranchas de comunicação, no entanto, essas pranchas foram omitidas a fim 

de não deixar o trabalho demasiadamente extenso. 
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Figura 32: Pranchas com palavras formadas a partir da família silábica da palavra 

FAMÍLIA: LEÃO, LIMÃO, MELÃO E ALEMÃO. 

 
Fonte: Produção da pesquisadora com o software Prancha Fácil. 

Imagem de limão disponível em: <http://galeria.colorir.com/comida/frutas/limao-pintado-por-stephany06-1031252.html>. Imagem 
de melão disponível em: <https://pt.dreamstime.com/foto-de-stock-royalty-free-ilustrao-dos-desenhos-animados-do-fruto-do-melo-
image31325955>. Imagem de alemão disponível em: < http://www.canstockphoto.com.br/alem%C3%A3o-homem-7079428.html > 

. Acesso em 25 de jun. de 2016. 
 

 Em seguida, foram apresentadas a M.A. quatro questões sobre ele e o local que 

ele vivia. A primeira questão era referente a seu nome inteiro. Havia duas opções, uma 

correta e a outra incorreta, ambas com grafias próximas. M. A. escolheu a opção correta 

sem problemas. 

Na sequência, foi apresentada a M.A. uma prancha contendo a imagem da 

bandeira de Botucatu e a questão sobre a cidade em que o aluno mora (Figura 33). Esse 

tema também foi alvo de estudo na sala de recursos. 

 
Figura 33: Prancha de comunicação sobre a cidade em que M.A. mora, baseada na 

palavra FAMÍLIA. 

 
Fonte: Produção da pesquisadora com o software Prancha Fácil. 

Imagem da bandeira de Botucatu disponível em: 
<https://www.google.com.br/search?q=shrek&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwipnMWyk4PQAhWGnJAKHZU9C
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x8Q_AUICCgB&biw=1366&bih=638#tbm=isch&q=botucatu+imagem+da+bandeira&imgrc=2m2KVWTyhwmywM%3A >. 
Acesso em: 25 de jun. de 2016. 

 
 
 Em seguida, é apresentada uma prancha contendo quatro opções: BOTUMIRIM, 

BOTAFOGO, BORBOREMA e BOTUCATU. A prancha não possuía áudio, portanto, 

era necessária a leitura por parte do aluno. M. A. completou a atividade sem problema. 

A terceira questão foi sobre o estado que o aluno mora, Figura 34, outro 

conteúdo que foi estudado na escola e na sala de recursos. 
 
 

Figura 34: Prancha de comunicação sobre o estado em que M.A. mora, baseada na 

palavra FAMÍLIA. 

 
Fonte: Produção da pesquisadora com o software Prancha Fácil. 

Imagem da bandeira de São Paulo disponível em: 
<https://www.google.com.br/search?q=shrek&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwipnMWyk4PQAhWGnJAKHZU9C
x8Q_AUICCgB&biw=1366&bih=638#tbm=isch&q=s%C3%A3o+paulo+imagem+da+bandeira&imgrc=qbKrzS11H5YxnM%3A>. 

Acesso em: 25 de jun de 2016. 
 

 

Da mesma forma, foi apresentada uma prancha contendo quatro opções de 

estado: SÃO PAULO, AMAPÁ, PARANÁ e RIO DE JANEIRO. M. A. também não 

teve dificuldades para finalizar essa atividade. 

A última questão das sequências de pranchas foi sobre o país em que o aluno 

mora, Figura 35. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/search?q=shrek&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwipnMWyk4PQAhWGnJAKHZU9Cx8Q_AUICCgB&biw=1366&bih=638#tbm=isch&q=são+paulo+imagem+da+bandeira&imgrc=qbKrzS11H5YxnM%3A
https://www.google.com.br/search?q=shrek&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwipnMWyk4PQAhWGnJAKHZU9Cx8Q_AUICCgB&biw=1366&bih=638#tbm=isch&q=são+paulo+imagem+da+bandeira&imgrc=qbKrzS11H5YxnM%3A
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Figura 35: Prancha de comunicação sobre o país em que M.A. mora, baseada na palavra 

FAMÍLIA. 

 
Fonte: Produção da pesquisadora com o software Prancha fácil. 

Imagem da bandeira do Brasil disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeira_do_Brasil>. Acesso em: 25 de jun. de 2016 . 
  

 Uma nova prancha foi iniciada assim que o aluno clicou sobre a bandeira. 

Quatro opções apareceram: BAHAMAS, BÉLGICA, BRASIL e BOLÍVIA. M. A., em 

sua primeira tentativa, optou por BAHAMAS. Em sua segunda, por BÉLGICA e, por 

terceiro, BRASIL. Apresentou dificuldades para selecionar corretamente o nome do país 

onde mora. 

 

4.2.2.3.3 Revisão das palavras geradoras: música, amizade e família 

 

A fim de analisar como M. A. estava absorvendo o conteúdo trabalhado até o 

dado momento, foi-lhe proposto uma atividade de revisão sobre as três palavras 

geradoras: MÚSICA, AMIZADE e FAMÍLIA. 

Foram apresentadas a M. A. as 3 fichas de cultura estudadas até então. Todas 

estavam com fita crepe sobre a escrita para verificar se o aluno conseguiria lembrar das 

formas das letras e escrever, com o auxílio do alfabeto móvel, a escrita correta 

correspondente a cada ficha de cultura. 

Trecho do vídeo 

 

Pesquisadora: Qual a palavra que estudamos nesta ficha de cultura? 
Aluno: muia [música] ( diz com a mão sobre o queixo fala, com pausa, nas sílabas da palavra). 
Pesquisadora: Música. Muito bem. E este? 
Aluno: amiae [amizade], (diz com a mão sobre o queixo). 
Pesquisadora: Amizade. Isso aí! E este? 
Aluno: famiia [família] (diz com a mão pressionada sobre o queixo logo abaixo da boca). 
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Pesquisadora: Ótimo! Família! Você se lembrou de todos . Parabéns! 
 

Quando há o contexto, é possível compreender sua fala, porque, por indução e 

percepção, conseguimos entender o quê está articulando. A compreensão fica difícil 

quando não temos o contexto, quando o assunto parte do aluno. Normalmente, ele tenta 

interagir indicando objetos ou cenas que nos remetem a chegar naquilo que pretende 

falar, mas, muitas vezes, não conseguimos entender; sua fala não o ajuda para que seja 

compreendido. Quando a fala falha, assim como as suas indicações, o aluno recorre aos 

gestos e às mímicas. Quando esses meios falham, M.A. recorre à escrita, tende a 

escrever sempre as primeiras letras, como, por exemplo, para falar de seu amigo 

Flavinho, escreve F. Mesmo recorrendo a esses procedimentos, M. A., às vezes, não 

consegue ser compreendido. Para compreendê-lo, é importante a aproximação e contato 

com o aluno. Assim, aprendemos com suas expressões e conseguimos entendê-lo 

melhor. 
 

Trecho do vídeo 
 
Pesquisadora: Agora que estamos com o alfabeto móvel, vamos escrever a palavra desta ficha? 
(M. A. começa selecionar as letras MU; para por um instante e faz a leitura silenciosa da sílaba sendo 
possível perceber, pela sua leitura labial, a pronúncia fiel da referida sílaba, conforme leitura 
convencional). 
Pesquisadora: E depois de MU, o quê? 
(M. A. seleciona as letras N e A, formando MUNA). 
Pesquisadora: Você nem falou pra escrever depois da primeira sílaba. Bom, leia o quê você escreveu. 
Aluno: muna. 
Pesquisadora: Isso, muna. Essa palavra que representa essa ficha? 
(M. A. balança a cabeça sinalizando que não. Em meio a essa situação, a professora entra na sala, aluno ri 
e faz o sinal para pesquisadora, com o dedo na boca indicando, silêncio, não conta,  vou fazer sozinho). 
Pesquisadora: Olha, professora mostra o mural com as fichas de cultura com a fita crepe sobre a escrita de 
todas as palavras e o M. A. se lembrou de todas as fichas e, agora, está escrevendo sozinho a primeira 
ficha que estudamos. 
(M. A. sem pronunciar nada, seleciona MULA). 
Professora: Mula? Esta ficha representa mula? 
(M. A. ri novamente). 
Professora: Pensa como é essa palavra _ _ _. Presta atenção nas palmas da minha mão. E bate palmas3 
vezes. Enquanto batia, M. A. articulava a sílaba que correspondente à palavra MUSICA, na ordem de sua 
escrita. Na primeira palma, M. A. disse MU. Na segunda palma, disse I e, na última palma, CA. Articulou 
com a ajuda da mão sobre o queixo. 
(M. A. seleciona depois a letra L, ficando MULICA). 
Professora: Mulica? Vamos ler e aponta para a primeira sílaba, e vai apontando para as demais. 
(M. A. tira a letra L. E lê MU, depois fala I, seleciona a letra S, e finaliza a leitura com CA). 
Professora: Muito bem! Música. 
Pesquisadora: Conseguiu sozinho, sem ajuda de ninguém!  
Professora: Uhul! Parabéns! 

 

A Figura 36 mostra a palavra MÚSICA que M.A. montou utilizando o recurso 

do alfabeto móvel. 
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Figura 36: Escrita da palavra geradora MÚSICA, com o alfabeto móvel. 

 
Fonte: Produção da pesquisadora. 

  

Trecho do vídeo 

 

Pesquisadora: E esta ficha de cultura? 
Aluno: ami (fala com a mão sobre o queixo e seleciona as letras para formar a palavra da ficha). 
Pesquisadora: Tá certo! E o quê mais? 
(M. A. seleciona AMIDO). 
Pesquisadora: Você escreveu AMIDO. Quer escrever amigo? 
Professora: Essa ficha não era AMIGO, até porque tem dois amigos aqui! 
Pesquisadora: É, ele disse, no começo da aula, a palavra certinha da ficha. 
Professora: Ah! Isso aí é preguiça, Dani! Vamos jogar fora essa preguiça. Espera ai. Deixa eu abrir a 
janela. Vamos jogar a preguiça fora M. A. Não vai jogar na Dani! 
(M. A. rindo! Pegou a preguiça desde os pés!) 
Professora: Xô! Preguiça! 
(M. A. jogou a preguiça todinha na pesquisadora). 
Pesquisadora: Ah! Eu estou recebendo e jogando pela janela, tudo embora! Essa preguiça em mim não vai 
pegar! 
Professora: Ah! Sabia que você ia jogar nela! Bom mas nela não pegou porque ela jogou. Então vamos 
continuar! Agora, ele vai ficar tinindo de bom, viu! 
(M. A. fala AMIDE, algo ininteligível). 
Professora: Vamos pelos pedacinhos M. A. Vamos, lá, AMI_ _. Nas sílabas restantes, batia palmas. 
(M. A. fica pensando; fala AMI, para e continua pensando). 
Pesquisadora: Não lembra? 
Professora: ZzZzZz como se fosse um zunido de uma abelha. 
(M. A. para completar a sequência de AMI, puxa a letra S, depois da dica da professora, e acrescenta mais 
uma letra. A palavra fica AMISOD. M. A. selecionou as letras que eram fieis a sua fala). 
Pesquisadora: Vou ler o quê você escreveu AMISOD. 
(M. A. tira as letras SO e deixa AMI___D). 
Professora: Você sabe! Lembra as minhas dicas ZzZzZ. 
(M. A. seleciona a letra Z, AMIZ_D_. Seleciona a letra I, AMIZID_).  
Professora: Ele está fazendo graça porque estou aqui. Bom, vou sair! Fica, aí, com Dani. 
Pesquisadora: Tá bom!Vamos ver. Ahn? AMIZID? 
(M. A. tira a letra I). 
Pesquisadora: Se não é a letra I, que letra é? 
(M. A. seleciona a letra A e a letra E, e completa a palavra corretamente). 
 

A figura 37 mostra a palavra AMIZADE que M.A. montou utilizando o recurso 

do alfabeto móvel. 
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Figura 37: Escrita da palavra geradora AMIZADE, com o alfabeto móvel. 

 
Fonte: Produção da pesquisadora. 

 
 
Trecho do vídeo 

 

Pesquisadora: E esta ficha, qual palavra era? 
(M. A. seleciona as letras FAMI e para, pensa e fala a palavra. Seleciona a letra R e completa). 
Pesquisadora: Lê e diz famir? 
(M. A. tira a letra R e fica pensando. Completa a palavra FAMILA). 
Pesquisadora: Lê famila. O quê está faltando? 
Aluno: FAMIL_A (deixa um espaço na palavra corretamente). Fala amila! Seleciona o W e coloca na 
lacuna. 
Pesquisadora: Nossa nem consigo ler, agora! Vou tirar o W e vou ler o que você selecionou. FAMIL_A 
(com pausa na lacuna). Que letra está faltando? 
Aluno: I? 
Pesquisadora: Exatamente essa letrinha! 
(M. A. seleciona a letra U e completa a palavra FAMILUA).  
Pesquisadora: É uma vogal que está faltando, mas não é a letra U. Vamos relembrar as vogais? 
Aluno: A, E, I, O, U.  
Pesquisadora: Bom, não pode ser a letra A, porque já está no final da palavra, não é? Qual será então? 
(M. A. seleciona a letra E e completa). 
Pesquisadora: FAMILEA?  
(M. A. pensa e tira a letra E, continua pensativo. Pronuncia silenciosamente a palavra). 
Pesquisadora: Não pode ser a letra A, nem a letra E. Qual é? 
(M. A. seleciona a letra I, com semblante de dúvida). 
Pesquisadora: Leia a palavra.  
Aluno: amila! 
Pesquisadora: FAMILIA. Está certo? 
(M. A. ri e diz que sim). 

 

 Na escrita da palavra FAMÍLIA, M. A. também escreveu o que era capaz de 

falar. Foi fiel a sua fala desde o princípio. Demonstrou dúvida ao selecionar a letra I, 

mas, no momento em que a pesquisadora leu, obteve a certeza de que precisava e 

confirmou sua escolha. 
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4.2.2.4 Jogo 

4.2.2.4.1 Jogo: atividades preliminares 

 

 Nesta etapa, foram realizadas atividades baseadas na palavra geradora JOGO. O 

pictograma referente a essa ficha de cultura é apresentado na Figura 38. 

 
Figura 38: Pictograma da ficha de cultura da palavra JOGO. 

 
Fonte:<https://www.educolorir.com/paginas-para-colorir-jogo-de-tabuleiro-i9570.html>. Acesso em: 10 de jun. de 2016. 

 

 Dessa forma, foi feita uma apresentação no PowerPoint sobre a palavra JOGO, 

dividindo os vários jogos em três grandes grupos: populares, competitivos e de 

videogame (Figura 39). Representando jogos populares foram apresentados os seguintes 

jogos: queimada, pião, corda, bolinha de gude, roda, peteca e amarelinha. Para os jogos 

competitivos foram citados xadrez, futebol, basquete, tênis e tênis de mesa. E para os 

jogos de videogame, imagens de alguns dos jogos que o aluno gosta de jogar. 
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Figura 39: Prancha classificando os jogos em três grupos principais: populares, 

competitivos e de videogame. 

 
Fonte: Produção da pesquisadora com o software Prancha Fácil. 

Imagem de roda disponível em: <https://afabricadedesenhos.wordpress.com/portfolio/lapis-de-cor-colored-pencil/ >. Imagem de 
tênis de mesa disponível em: < http://www.monografias.com/trabajos98/tenis-mesa/tenis-mesa.shtml>. Imagem do jogo de vídeo 

game em: < http://www.gameblast.com.br/2015/03/videogames-pais-filhos.html >. Acessadas em: 22 de jul. 2016. 
  

 Essa aula, em específico, foi acompanhada por uma supervisora de ensino do 

Estado. A professora autorizou a pesquisadora a ministrar a aula, enquanto pegava 

alguns documentos que a supervisora havia solicitado. Quando chegou com os 

documentos requeridos pela supervisora, a professora falou sobre a pesquisa que está 

sendo desenvolvida e a supervisora fez questão de acompanhar o desenvolvimento da 

aula porque queria conhecer mais sobre a Comunicação Alternativa. Essa situação 

levou-nos a refletir sobre a viabilidade de realizar a filmagem. A decisão foi por não 

filmar esta aula, porque não conseguiríamos fazer as duas coisas ao mesmo tempo: 

filmar e realizar a aula. 

 Ao longo da aula, foi feita algumas anotações, no caderno de campo, para 

recuperar o que fizemos. As ações descritas a partir daqui, tratam-se desses registros e 

sobre o que foi vivenciado com o aluno. Primeiramente, foi apresentada a M. A. a ficha 

de cultura da palavra e logo demonstrou saber do que se tratava. Começamos a 

conversar sobre os jogos que estavam na apresentação do PowerPoint. No título de cada 

slide havia escrito, em negrito e caixa alta, o nome do jogo e sua classificação: se era 

popular, competitivo ou de vídeo game. M. A. lia os enunciados e, observando as 

imagens, dizia os nomes dos jogos. Disse conhecer todos, exceto o jogo com bolinhas 

de gude. Como ele lia os enunciados, era possível perceber que sua decodificação. 

Embora com sua fala confusa e pouco inteligível, era coerente à escrita. Isso 

impressionou a supervisora e com expressão de surpresa disse: “Ele lê!”. 
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Trecho da aula 

 
Pesquisadora: E esse jogo você sabe qual é? 
(M. A. fala algo ininteligível). 
Professora: O quê? 
(M. A. repete o que havia dito anteriormente, mas ainda ininteligível para a professora e para a 
pesquisadora). 
Professora: Olha, vou dar uma dica: começa com PING. E o resto, agora, você sabe completar?  
(M. A. pela terceira vez, repete o que havia falado, desde a sua primeira tentativa). 
Supervisora: Vocês ainda não entenderam? Ele repetiu três vezes a mesma coisa: tênis de mesa! 
Professora: Eu conheço esse jogo como pingpong! 
 

Como as ouvintes esperavam pela resposta pingpong, não conseguiam entender 

o quê o aluno estava falando. A supervisora, observando atentamente o que M. A. 

articulava, entendeu o que pretendia falar, e não era o nome popular pingpong, mas sim 

o convencional e conceitual, tênis de mesa. 

 Ao presenciar essa situação, a supervisora disse baixinho: “É impressão minha 

ou ele tem o cognitivo preservado!? Acertou todos os jogos, e mais que isso, conseguiu 

ler”. Depois que vimos todos os jogos da apresentação, conversamos sobre seus jogos 

preferidos. No jogo de xadrez disse-nos: 
 

Trecho da aula 

 

Pesquisadora: E este jogo, você gosta?  
(M. A. fez que não com o dedo). 
Pesquisadora: Tem um igualzinho a este, na escola onde ele estuda. Não é mesmo, M. A.? 
Aluno: im [sim]. 
Pesquisadora: Como se chama? 
(M. A. fala e entendemos claramente: dama). 
Pesquisadora: É parecido com o jogo de dama, mas não é dama. É xadrez. Observe as peças como são 
diferentes. 
 

 Na sequência, conversamos sobre os seus jogos de videogames. Para explicar os 

jogos, tentava falar e, para ser compreendido, fazia gestos para mostrar do que se 

tratavam.  

 Para formar as palavras, M. A. demonstrou dificuldades. Precisava de dicas para 

escrevê-las e, mesmo assim, muitas vezes, oscilava até chegar na palavra. Para escrever 

“jogo”, primeiramente, escreveu GOJO, com as sílabas invertidas.   
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4.2.3.4.2 Trabalho com a palavra geradora Jogo 

 

 Nesta etapa, foi mostrada a M.A. a prancha contendo a família silábica 

relacionada à palavra geradora JOGO, Figura 40. 

 

Figura 40: Prancha das famílias silábicas da palavra JOGO. 

 
Fonte: Produção da pesquisadora com o software Prancha Fácil. 

 

Pelo mesmo motivo das sílabas CE e CI, optou-se por estudar as sílabas que 

tivessem a mesma dimensão sonora, sendo assim, as sílabas GE e GI não foram postas. 

As sílabas foram ouvidas e repetidas pelo aluno, como realizado nas pranchas 

anteriores. 

Na próxima prancha de comunicação foi solicitado a M. A. que, a partir das 

famílias silábicas das palavras JOGO e FAMÍLIA, e com o auxílio do alfabeto móvel, 

fosse montado o maior número de palavras possível, conforme Figura 41. As duas 

famílias foram trabalhadas em conjunto, visto que a palavra JOGO não oferece muitas 

possibilidades. 
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Figura 41: Prancha de orientação para formar novas palavras a partir das famílias 

silábicas de JOGO e FAMÍLIA, com o alfabeto móvel. 

 
Fonte: Produção da pesquisadora com o software Prancha Fácil. 

 

Foram formadas palavras como: FOGO, FOGÃO, GOLA, GULA, LAGOA, 

LEGUME, GOMA, GOLE e alguns nomes próprios, como JOÃO e JÚLIA. Todas as 

palavras eram acompanhadas de um pictograma que as representasse. Nem todos foram 

usados do portal ARASAAC; alguns foram escolhidos com pesquisas feitas no Google, 

Figura 42. 
 

Figura 42: Estudo da sequência de pranchas formadas a partir da palavra JOGO e 

FAMÍLIA. 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

 
Trecho do vídeo: 

 

Pesquisadora: Tenta escrever a palavra JOGO. 
(M. A. seleciona JO; depois, a sílaba GO).  
Pesquisadora: Muito bem! JOGO. Agora, tenta escrever LEGUME, que você adora comer! 
Aluno: ahnnnn! Ão! [ahnnnn! Não!]. 
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Professora: Eu não acredito que você não gosta de legume? 
Pesquisadora: Eu adoro legume, mas ele não gosta. Só gosta de comer batata frita! 
Professora: Ah! Agora, eu entendi. Por isso que você está com essa carinha de batata. 
(M. A. ri do comentário da professora). 
Professora: Você precisa comer cenoura pra ficar com cara de coelho! 
(M. A. aponta o dedo indicador para a professora). 
Professora: Eu tenho cara de coelho? 
Aluno: im [sim]  
Professora: Começa imitar um coelho. 
(M. A. rindo olha para a pesquisadora). 
Pesquisadora: Eu não tenho cara de nada não! 
Professora: Hum! Deixa eu ver. Cara de couve-flor? Repolho? Ah, ele nem conhece, Dani, esses legumes. 
Bom, olhando, agora, acho que você tem cara de tomate! 
(M. A. concorda, rindo). 
Pesquisadora: Vamos escrever LEGUME? 
(M. A. seleciona LE, U, ME. Ao escolher, fala e escolhe a letra U, sendo fiel a sua fala sobre legume). 
Pesquisadora: Vou ler: LEUME. 
(M. A. tira a letra U e aponta para a sílaba JU. Depois, LU e diz que não sabe. 
Professora: Da família do GA, GO, GU, GÃO. 
(M. A. seleciona o GU e completa a palavra LEGUME). 
Pesquisadora: Agora, a palavra FOGÃO. 
(M. A. seleciona FOLÃO). 
Professora: Legal! Eu faço comida no FOLÃO. 
(M. A. ri e troca a sílaba. Aponta para o JÃO). 
Professora: FOJÃO? 
(M. A. seleciona GÃO, completa a palavra FOGÃO). 
Professora: Isso mesmo! FOGÃO. Agora, escreve pra gente: MÚMIA. 
(M. A. seleciona corretamente, as sílabas e forma a palavra MÚMIA). 
Pesquisadora: Você já viu uma MÚMIA, M. A.? 
Aluno: im [sim] 
Professora: Sai pra lá, eu não quero ver MÚMIA nenhuma na minha frente! 

 

Na atividade seguinte, foi proposto a M.A. que observasse as informações 

contidas em algumas pranchas de comunicação e descobrisse a qual jogo elas estavam 

relacionadas, conforme Figura 43. 

 

Figura 43: Prancha de comunicação com a proposta do jogo de descobrir. 

 
Fonte: Produção da pesquisadora com o software Prancha Fácil. 
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A Figura 44 mostra a primeira pergunta do jogo de descobrir. 
 

Figura 44: Prancha de comunicação com a primeira pergunta do jogo de descobrir.  

 
Fonte: Produção da pesquisadora com o software Prancha Fácil. 

 

O aluno clicou sobre cada pictograma, ouviu os nomes de cada elemento e uma 

nova prancha com as quatro opções de jogo foi aberta, conforme Figura 45. 

 

Figura 45: Prancha de comunicação com as opções da primeira pergunta do jogo de 

descobrir. 

 
Fonte: Produção da pesquisadora com o software Prancha Fácil. 

 
Sem dificuldades, M. A. selecionou a opção correta, futebol. O sistema emitiu 

uma mensagem sonora dizendo: “Parabéns! Trata-se do jogo de futebol”. 

A prancha contendo a segunda pergunta do jogo de descobrir é apresentada na 

Figura 46. 
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Figura 46: Prancha de comunicação com a segunda pergunta do jogo de descobrir.  

 
Fonte: Produção da pesquisadora com o software Prancha Fácil. 

Imagem do tabuleiro em: < http://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/tabuleiro-de-xadrez>. Imagem das peças em: < 
http://www.souzabilhares.com.br/tabuleiros/pecas-p-jogo-de-damas-cod-p91115.html >. Acesso em 22 de jun. de 2016. 

 

O aluno clicou sobre cada pictograma, ouviu os nomes de cada elemento e uma 

nova prancha com as quatro opções de jogo foi aberta, conforme Figura 47. 
 

Figura 47: Prancha de comunicação com as opções da segunda pergunta do jogo de 

descobrir. 

 
Fonte: Produção da pesquisadora com o software Prancha Fácil. 

 

A primeira escolha de M.A. foi DADO, o sistema identificou o erro e sugeriu 

analisar melhor as opções. Então, M. A. pensou por mais tempo e escolheu DAMAS. 

 Como as pranchas de comunicação foram usadas como uma finalidade didática 

González (2002, p. 184-185) afirma que: 
 
Na concepção do ensino como processo de comunicação didática e nos 
centrando na interação comunicativa, são evidentes as versatilidades e 
acessibilidades dos meios audiovisuais e informáticos para a comunicação e 
interação social dos sujeitos com necessidades especiais. Não se pode 
esquecer que para muitas pessoas, esses recursos técnicos e tecnológicos e, 
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em especial os recursos tecnológicos informáticos, constitui a via de acesso 
ao mundo, à interação social e à comunicação com necessidades educativas 
especiais têm não só durante o período de escolarização, como em sua 
posterior incorporação ao mundo do trabalho. 

 
 

Todavia, é importante que o professor estude e busque formação continuada para 

utilizar esses recursos tecnológicos, porque o recurso por si só não garante ser uma 

ferramenta de ensino. Tais recursos devem ser utilizados no contexto educacional de 

forma a favorecer a aprendizagem dos alunos de modo geral, e em especial, dos alunos 

com deficiência. Os recursos contemplados nas salas de recursos multifuncionais sob a 

denominação de tecnologia assistiva. 

Conforme Schirmer et. al (2007, p. 31): 
 

Tecnologia assistiva é uma expressão utilizada para identificar todo o arsenal 
de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar 
habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, consequentemente, 
promover a vida e inclusão. 

 
 
 Como se pôde perceber, M.A. estava interessado, animado e motivado a utilizar 

as pranchas de comunicação. Precisou de pouca intervenção, realizou o processo mais 

autonomamente. As atividades desenvolvidas na sala recursos assemelham-se àquelas 

realizadas nas instituições escolares regulares, porém, com a vantagem de serem 

adaptadas para o estudante, considerando suas potencialidades e particularidades 

especiais. 

 

4.2.2.5 TELEVISÃO 

4.2.2.5.1 Televisão: atividades preliminares 

 
Para iniciar a discussão sobre esta palavra geradora, foi mostrada a ficha de 

cultura ao aluno, Figura 48. Em seguida foi feita uma apresentação em PowerPoint com 

os gêneros de programas de televisão e uma breve discussão sobre cada estilo. 
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Figura 48: Pictograma da ficha de cultura da palavra TELEVISÃO. 
 

 
                     Disponível em:<//www.tudodesenhos.com/televiso>. Acesso em: 15 de Jun. de 2016. 
 

Começamos com desenhos animados contendo várias imagens de personagens 

famosos do universo da animação. O aluno disse que gostava desse estilo, porém não 

era o seu programa preferido. O segundo foram as novelas e esse o aluno disse gostar 

bastante e que assistia com sua mãe no período da noite. Sendo sua novela preferida 

Carrossel. O próximo estilo foram as séries, com várias imagens de séries populares. M. 

A. disse que gostava muito de assistir Chaves.  

O próximo estilo foram os filmes e o aluno disse que gostava de filmes policiais, 

de ação. Programas de culinária, documentários e programas musicais disse que não 

gostava de assistir. E, por último, conversamos sobre os programas jornalísticos e M. A. 

disse que gostava bastante, e quando lhe foi perguntado a ele o porquê começou a imitar 

um policial atirando se escondendo, ao mesmo tempo, para que tanto a professora 

quanto a pesquisadora entendêssemos de que jornal ele gostava de assistir. Que se 

tratava de jornais que veiculavam como temas notícias de assaltos, resgates, roubos e 

casos de violência. 

Quando perguntamos a ele o porquê de sua preferência disse que achava legal. 

M. A. dizia aos amigos da escola que queria ser policial quando fosse adulto, talvez seja 

por isso, que gostasse desse tipo de programação envolvendo noticiários mais 

sensacionalistas.  

Após a essa apresentação inicial, foi proposto que fosse montada uma tabela 

para registrar as preferências de programas de televisão de cada um, Figura 49. Para 
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facilitarmos a organização de informações e pudéssemos ver se havia coincidências e 

preferências em comum. 

 
Figura 49: Tabela com as preferências de programas de televisão de M.A., pesquisadora 

e professora. 

 
Fonte: Produção da pesquisadora. 

 
A etapa posterior ocorreu, assim como as demais etapas apresentadas 

anteriormente. Estudamos as famílias silábicas da palavra geradora TELEVISÃO e 

depois montamos novas palavras a partir daquelas sílabas. Como o vídeo foi perdido, 

devido a problemas de incompatibilidade dos sistemas, não pudemos registrar o diálogo 

que fizemos durante a aula. 
 

4.2.2.5.2 Trabalho com a palavra geradora Televisão 

 

Assim como as outras palavras geradoras, também foi elaborada uma prancha 

com a família silábica da palavra geradora TELEVISÃO, Figura 50. Cada uma das 

sílabas foi ouvida e repetida. Um ponto importante foi que os áudios da família da letra 

S, possuíam os sons de S e de Z, ambas articuladas para que o aluno ao ouvi-las 

percebesse que elas poderiam assumir as duas dimensões sonoras, dependendo da 

palavra. 
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Figura 50: Prancha das famílias silábicas da palavra TELEVISÃO. 

 
Fonte: Produção da pesquisadora com o software Prancha Fácil. 

 

 

Algumas das palavras obtidas com essa família foram: TATU, TATO, VISÃO e 

VILÃO, Figura 51, SETE, SETA, LATA e LUTA, Figura 52, VELA, TELA, VASO, 

VASO, SELO, SOLA, SALA, VIVO, LEVE, LUVA, LOTO e LISO. 

 
Figura 51: Pranchas com palavras formadas a partir da família silábica da palavra 

TELEVISÃO: TATU, TATO, VISÃO e VILÃO. 
 

 
 

Fonte: Produção da pesquisadora com o  software Prancha Fácil. 
A imagem de tato está disponível em: <http://queconceito.com.br/tato>. A imagem de visão está disponív el em: 

<http://www.uff.br/espacouffciencias/visao.htm>. A imagem de vilão está disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A3o>. Acessadas em: 22 de jun. de 2016.  
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Figura 52: Pranchas com palavras formadas a partir da família silábica da palavra 

TELEVISÃO: SETE, SETA, LATA e LUTA. 

 
 

Fonte: Produção da pesquisadora com o  software Prancha Fácil. 
 

Por falta de tempo, não foi possível praticar a escrita das palavras vistas nas 

pranchas. Dessa forma, foi elaborada uma atividade baseada nos tipos de programas de 

TV trabalhados anteriormente, Figura 53. 
 

Figura 53: Prancha de comunicação com a pergunta de descobrir sobre os programas de 
TELEVISÃO. 

 

 
 

Fonte: Produção da pesquisadora com o software Prancha Fácil. 
 
 
 
Trecho do vídeo 
 
Pesquisadora: Você vai ter que ler os pictogramas, esses não tem áudio. 
Aluno: aa [casal], aoô [amor], (apontou para a escrita história e disse que não sabia). 
Pesquisadora: História. Bom, então, vamos lá. Que programa de televisão será que tem casal, história e 
amor? 
(M. A. clica em próxima e abre uma nova prancha).  
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Em seguida, apareceu uma nova prancha com as opções relacionadas à questão, 

Figura 54. 
 
Figura 54: Prancha de comunicação com as opções de resposta para a pergunta do jogo 

de descobrir sobre os programas de TELEVISÃO. 

 
 

Fonte: Produção da pesquisadora com o software Prancha Fácil. 
 
 
 
Continuação 

 
(M. A. ri e clica em NOVELA. Uma nova prancha abre e parabeniza-o, pois acabou acertando). 
(M. A. aponta para si e, depois, para os olhos e faz um gesto de que sim com a cabeça significando que 
ele assiste a novela). 
Pesquisadora: Ae! Parabéns! 

 

Sabendo das singularidades do educando, havia um dever de reconhecer a força 

dos condicionamentos a enfrentar, o respeito à autonomia e à identidade de M.A, exigia-

se uma prática em tudo que fosse coerente com esse pensar. 
 

[...] E neste sentido também que a dialogicidade verdadeira, em que os 
sujeitos dialógicos aprendem e crescem na diferença, sobretudo no respeito a 
ela, é a forma de estar sendo coerentemente exigida por seres que, inacabados, 
assumindo-se como tais, se tornam radicalmente éticos (FREIRE, 2013, p. 
59). 

 

O critério de escolha das palavras geradoras seguiu os princípios do método de 

Paulo Freire: primeiro, através da exploração da riqueza fonêmica da palavra geradora; 

segundo, com as dificuldades fonéticas da língua e a terceira com a densidade 

pragmática de sentido (BRANDÃO, 1981).  As palavras estudadas bem como as 

problematizações foram realizadas com base nesses preceitos. Como aponta Freire, a 
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preocupação em realizar uma pesquisa desta natureza foi a de buscar uma formação 

apropriada para lidar com casos como o de M.A, que estão matriculados na educação 

regular inclusiva e que conta com Atendimento Educacional Especializado (AEE). Nas 

palavras de Freire (2013, p. 24): 

 
[...] é alinhar e discutir alguns saberes fundamentais à prática educativo -
crítica ou progressista e que, por isso mesmo, devem ser conteúdos 
obrigatórios à organização programática da formação docente. Conteúdos 
cuja compreensão, tão clara e lúcida quanto possível, deve ser elaborada na 
prática formadora. É preciso, sobretudo e aí já vai um destes saberes 
indispensáveis, que o formando, desde o princípio mesmo de sua experiência 
formadora, assumindo-se como sujeito também da produção do saber, se 
convença definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento mas 
criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. 

 

Acredita-se que a prática pedagógica diferenciada se constrói na colaboração e 

na troca entre educador, educando, e educador especializado quanto à construção 

coletiva dos conhecimentos consistentes sobre o processo de ensino e aprendizagem de 

alunos com deficiência, bem como a busca pelo saber acerca das possibilidades e 

potencialidades de um aluno, e quanto aos apoios de Tecnologia Assistiva podem 

superar as barreiras encontradas através da constante práxis pedagógica. 
 

Ao defendermos um permanente esforço de reflexão dos oprimidos sobre suas 
condições concretas, não estamos pretendendo um jogo divertido em nível 
puramente intelectual. Estamos convencidos, pelo contrário, de que a 
reflexão, conduz à prática (FREIRE, 2014 p. 72 – 73). 

 

O termo oprimido no excerto acima pode ser entendido como aquele que está 

sob pressão, e que não tem espaço para se expandir. A pessoa com deficiência sente a 

opressão social diariamente porque o contexto social no qual está inserida a limita ou a 

impede de exercer as habilidades necessárias e os papéis esperados de acordo com a sua 

idade, sexo, fatores sociais e culturais. Ao declarar e defender o esforço reflexivo dos 

oprimidos sobre suas condições concretas, não estamos reforçando suas singularidades, 

mas lutando pela sua funcionalidade, garantidos por meio de diferentes tecnologias e 

suportes a inclusão desses indivíduos no processo de ensino e aprendizagem.  
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4.2.3 Síntese Geral da análise da função linguagem 

 

 Analisando os dados coletados durante as atividades sobre a função linguagem 

foi possível observar que: 

- sua oralidade é acometida por um severo problema fonético-fonológico; 

- consegue articular apenas as vogais, mas com dificuldade; 

- comunica-se por meio de criações e formas corporais e/ou gestuais; 

- na impossibilidade de ser compreendido pela sua fala, recorre a gestos visuais e ações 

corporais, incluindo as expressões faciais; 

- tem mobilidade motora fina comprometida, impossibilitando-o de se comunicar pela 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS); 

- suas singularidades articulatórias e motoras dificultam-lhe a se comunicar por meio de 

estratégias mnemônicas; 

- faltam-lhe signos para ampliar suas expressões e comunicação; 

- M.A. depende do outro para que sua comunicação se efetive; 

- nem sempre é compreendido pelo seu interlocutor; 

- luta pelo seu discurso enunciativo; 

- M.A. predominantemente comunica-se por meio da comunicação não apoiada porque, 

até o momento da pesquisa, não lhe foi disponibilizado recursos auxiliares 

suplementares alternativos para viabilizar a sua comunicação; 

- faltam-lhe formas de se comunicar através de um suporte que potencialize sua 

desordem verbal; 

- sua linguagem verbal é bastante comprometida em vários aspectos, por apresentar uma 

fala peculiar e pouco inteligível, que não possibilita sua interação satisfatoriamente; 

- seu círculo interacional é restrito devido suas limitações verbais;  

- reduziu as palavras em sílabas para facilitar sua articulação na enunciação da palavra; 

- em sua produção discursiva reduz sua enunciação ao nível da palavra, numa tentativa 

de o interlocutor entender sua enunciação, tamanha a desordem verbal que é acometido.  

 

4.2.3.1 Linguagem escrita 
 

 Em relação à linguagem escrita: 

- M.A. tem grande dificuldade notacional devido ao seu comprometimento motor fino; 

- A atividade de escrita exige de M.A. um grande esforço físico; 
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- Para superar essa limitação, utilizamos o alfabeto móvel, as famílias silábicas e a 

pesquisadora e a professora foram sua escriba; 

- como possui desordem na linguagem verbal, sua escrita torna-se um processo de 

significação muito complexo, uma vez que não pode se orientar através de sua 

oralidade; 

- M. A apoia-se em sua fala para escrever e, muitas vezes, ao invés de ajudá-lo o 

atrapalha; 

- recorre ao outro e a sua memória oral para objetivar; 

- na linguagem escrita, M.A. predominante recorreu à comunicação apoiada, por meio 

do outro e da tecnologia assistiva; 

- as dificuldades de M.A., com relação à escrita, são compatíveis aos de crianças que 

encontram-se no processo de alfabetização; 

- M.A. mostrou-se atento às convenções da língua portuguesa e capaz de formar 

palavras com sílabas simples, por meio de sugestões e inferências; 

- M.A. codifica e decodifica algumas palavras, mesmo diante de suas singularidades. 

 

4.2.3.2 Tecnologia Assistiva: Prancha Fácil 
 

 Finalmente, em relação à Tecnologia Assistiva, mais especificamente o recurso 

do software Prancha Fácil: 

- A prancha de comunicação oportunizou ao aluno fazer a correlação dos fonemas e 

grafemas de maneira autônoma, sem a necessidade de um interlocutor articular a ele;  

- A prancha de comunicação facilitou e potencializou o processo de alfabetização de um 

aluno com severo distúrbio na comunicação oral; 

- As pranchas oportunizaram a ampliação da comunicação do aluno. Ao ver e ouvir 

tentava comunicar um episódio que vivenciou, relacionando-o com as palavras 

formadas; 

- Na execução das pranchas de comunicação, M. A. mostrou-se interessado e atento; 

- Algumas pranchas produzidas foram feitas para que M.A. fixasse saberes necessários 

como seu endereço, cidade e estado onde mora; 

- A Prancha Fácil é um excelente recurso didático uma vez que proporciona 

flexibilidade de produção e de uso, tanto para quem programa como para quem executa; 

- A prancha fácil é um recurso gratuito; 
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- A prancha fácil atendeu às necessidades de MA, tanto no quesito fala, quanto na 

questão motora. 

- A CSA e a Prancha Fácil, possibilitaram a M.A a interação e comunicação 

diversificada, sistematizada e intencional, conferindo a ele sua participação ativa em seu 

processo de construção do conhecimento. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A principal intenção deste trabalho foi organizar o processo de alfabetização de 

M.A., com hipótese da síndrome de Worster-Drought, que contemplasse suas 

singularidades, por meio da proposta de Paulo Freire, tendo a CSA como instrumento 

auxiliar para promover a construção enunciativa, dialógica e partilhada do sujeito 

observado, visando transcender o contexto escolar. 

Com a linguagem oral, mesmo que pouco inteligível, algumas práticas do 

processo de alfabetização de M.A. foram desenvolvidas com o auxílio de pranchas de 

comunicação alternativa, feitas especialmente a partir das palavras geradoras, escolhidas 

de acordo com realidade social de M.A. 

Respondendo à pergunta norteadora desta investigação (De que maneira os 

recursos alternativos da Tecnologia Assistiva podem servir de instrumentos de 

mediação no processo de alfabetização de uma criança com distúrbio na comunicação 

associada a um significativo comprometimento da motricidade fina?), respaldada na 

análise dos dados, e consoante com os pressupostos teóricos da CSA, os recursos 

alternativos da Tecnologia Assistiva serviram efetivamente como instrumento auxiliar 

nas práticas pedagógicas do processo de alfabetização do sujeito pesquisado. 

 Como faz notar Bersch, “a aplicação da Tecnologia Assistiva na educação vai 

além de simplesmente auxiliar o aluno a „fazer‟ tarefas pretendidas. Nela, encontramos 

meios de o aluno „ser‟ e atuar de forma construtiva no seu processo de 

desenvolvimento” (BERSCH, 2006 p. 92).   Para tornar possível a práxis pedagógica de 

M.A. foi preciso congregar as contribuições de áreas de conhecimento distintas, mas 

complementares entre si. Primeiramente, foi necessário primar pelo estudo em uma área 

pouca conhecida e quase não explorada no próprio curso de formação de pedagogos, 

sobre as ferramentas que possibilitam a democratização do acesso ao conhecimento com 

o princípio fundamental da inclusão social e da igualdade de oportunidade para todos. 

Para descobrir quais eram essas ferramentas, até chegar à Comunicação 

Suplementar Alternativa foi um árduo percurso, um desafio que experienciei durante a 

formação inicial. Minha trajetória, então, foi priorizar a indissociação teórico-prática 

sobre os muitos saberes que obtive ao longo de minha formação como pedagoga e uma 

área que desconhecia, mas que, devido a uma demanda real diária, senti a necessidade 

de buscar conhecer mais, sobre suas práticas, questões epistemológicas e 

metodológicas. 
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Durante esse processo de busca, deparei-me com muitas dificuldades. Uma delas 

foi o fato de a Comunicação Alternativa ser apresentada, no campo científico, com um 

enfoque técnico, ou seja, mais sobre os recursos disponíveis que podem ser utilizados, 

como a: construção das pranchas, a confecção de recursos CSA, o uso de softwares, os 

fundamentos da CA, entre outros. Isso equivale dizer que a CSA está  vinculada à área 

clínica, alijada dos processos educacionais. Assim, o professor que atua na Educação 

Especial, raramente tem, em sua formação, disciplinas que discutam os conhecimentos 

sobre a área, nem preparo para construir, adaptar e utilizar tais instrumentos em favor da 

educação escolar de aprendizes com necessidades especiais. A esta altura considero 

pertinentes as indagações: Se nem o especialista que atua na educação especial tem 

preparo nestas questões de Tecnologia Assistiva e CSA, como se pode imaginar a 

prática do professor que ensina na rede regular de ensino que se depara em sua sala de 

aula com alunos com as características de M.A.?  Como conseguir esses instrumentos 

na rede regular de ensino?   Como usar essas ferramentas diariamente na escola? Como 

organizar todo o processo, que vai desde planejar, desenvolver e avaliar um programa 

de alfabetização que contemplasse as singularidades de M. A.? A resposta a essas 

perguntas requer a realização de outras pesquisas. 

Todas essas questões exigiram comportamentos complexos. Primeiramente, a 

tarefa de conhecer e aplicar procedimentos sistemáticos adaptados às necessidades 

específicas de M. A., exigindo de mim uma postura crítica durante todo o processo de 

ensino e aprendizagem. 

Nos testes de generalização, postulados por Luria, M. A. demonstrou um 

desempenho esperado para sua idade, apontando que suas dificuldades foram reforçadas 

devido sua deficiência motora fina (impossibilitado de ser entendido por meio do 

desenho e da escrita) e pela sua fala, pouco inteligível. Não obstante a esses limites, M. 

A. utilizou estratégias inteligentes e gestos que transmitiam signos concretos que se 

aproximavam dos abstratos, nos quais faltou condições de falar, e dizer devido seus 

comprometimentos físicos. Dessa forma, isso responde a primeira parte do primeiro 

objetivo específico (identificar se a função pensamento foi acometida pela desordem 

fonético-fonológica da fala de M.A.). Os resultados da pesquisa deixaram bastante 

evidentes o quanto o aluno observado necessita de meios alternativos para ampliar sua 

comunicação, reforçando a urgência de fazer uso da comunicação apoiada para que 

todas as formas que possuam expressão linguística na forma física fora do corpo de 
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M.A., sejam utilizados para ampliar sua comunicação bem como sua inclusão social e 

escolar. 

Quanto ao processo de alfabetização freiriana, M. A. precisou da fala do outro, 

para fazer valer a sua, na medida que precisava de auxílio e mediação para conseguir 

produzir novas palavras. Demonstrando que só foi possível desenvolver o trabalho 

porque partiu-se de um programa de alfabetização dialógico, reconhecendo seu papel 

como sujeito pensante ao longo de toda a pesquisa, considerando suas particularidades e 

encontrando meios de superá-las juntos, aluno, professora e pesquisadora. Mas, 

novamente, constatou-se que M. A. precisa comunicar-se, sendo condição primeira criar 

meios e formas através da CSA de que se comunique para que, depois, organize um 

programa de alfabetização. Primeiro, a língua natural simbólica, no caso de M. A., a 

comunicação alternativa; depois, a língua escrita, e não o contrário. Em atendimento a 

segunda parte do primeiro objetivo específico (identificar como a escrita é dificultada 

pela deficiência, apontando as limitações motora e cognitiva interpostas pela sua 

deficiência que interferem no processo de alfabetização), ressalva-se que a escrita de 

M.A. é dificultada pelas limitações físicas, quais sejam: a oralização e a parte motora 

fina comprometida que impede os movimentos da mão necessários à escrita Durante a 

intervenção pedagógica não houve indícios de que o aluno apresentasse limitação 

cognitiva.  

A aplicação do software da Prancha Fácil para realização de atividades trouxe 

uma série de vantagens como: a individualização do ensino de M.A., respeitando seu 

ritmo e tempo na execução das atividades; oportunizou a avaliação contínua e dinâmica 

bem como a própria auto avaliação de M.A, a manutenção de atividades educacionais, o 

ajuste do nível de complexidade da atividade e a criação de pranchas de comunicação a 

partir da proposta didática que foi adotada. E, principalmente, gerou a sua motivação, 

pois pôde ser construídas pranchas através de temas, cores, figuras, formas que 

atendessem aos interesses M.A, estimulando-o de diferentes maneiras. 

A ferramenta Prancha Fácil foi um instrumento que promoveu maior autonomia 

para M. A., visto que contemplou suas carências com sistema de varredura, com opções 

de escrita, sendo visível seu estímulo e interesse em concluir as atividades propostas, 

porque supria suas dificuldades possibilitando que executasse o que lhe foi solicitado, 

sem demonstrar dificuldades e grandes esforços.  Mais uma vez, pode-se reforçar a tese 

de que M. A. necessita de um trabalho sistemático escolar baseado em suas 

singularidades. A aplicação do software da Prancha Fácil, sintetizada acima, atende ao 
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segundo objetivo específico (identificar quais os caminhos alternativos na execução de 

atividades de alfabetização e quais os produtos assistivos disponíveis, correlacionando-

os respectivamente às limitações arroladas para superá-las, bem como os processos 

compensatórios necessários para o desenvolvimento da escrita inicial do ponto de vista 

notacional). 

Com relação ao terceiro objetivo específico (Selecionar e/ou adaptar recursos da 

Tecnologia Assistiva para viabilizar os objetivos de escrita e desenvolver o processo de 

alfabetização da palavra, levando em conta a sua face fonética e semântica.), este 

também foi atendido na medida em que foram elaboradas pranchas para o trabalho com 

as palavras geradoras, famílias fonéticas das palavras geradoras e criação de 

pictogramas para cada uma das palavras geradoras e de outras palavras do campo 

semântico das geradoras. 

Outro aspecto importante a ressaltar é que, desde o princípio, ele foi considerado 

um sujeito ativo e pensante, ao longo de toda a proposta didática. Partiu-se de sua 

leitura de mundo, de sua realidade enquanto sujeito que, como qualquer outra criança de 

sua idade, tem o direito de participar do processo educacional, numa perspectiva 

dialógica e inclusiva. Essa participação lhe favorece o acesso ao conhecido por meio de 

uma formação de qualidade, sendo necessário apenas pensar em novas propostas e 

estratégias de ensino e aprendizagem que atendessem às suas necessidades, tornando 

possível sua acessibilidade à escolarização formal, intencional e sistematizada. 

Portanto, concluo que as práticas de alfabetização desenvolvidas com M. A., 

considerando o curto tempo utilizado na realização desta pesquisa, foram eficazes e 

pontuo que a inserção efetiva de sujeitos acometidos por necessidades especiais na 

escola regular depende de vários fatores, quais sejam; formação do professor, preparo 

do professor, trabalho colaborativo entre os professores do ensino regular e especial, 

além dos profissionais da área da saúde, recursos de Tecnologia Assistiva disponíveis, 

dentre outros. Contudo, muitas vezes, a escola não dá o respaldo suficiente para um 

ensino inclusivo de qualidade. No entanto, esses fatores advindos da escola não 

interferiram nos processos e estratégias utilizados pela pesquisadora. 
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ANEXO 3 
 
  
  

unesp 
 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Através do presente Termo solicito o consentimento do responsável pelo aluno 

______________________________________________________________________

de Botucatu para realização de ações vinculadas ao desenvolvimento da pesquisa 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

que envolverá observação, gravação em áudio e registro em caderno de campo. As 

ações propostas não irão interferir no andamento regular das escolas estadual e 

particular, respeitando a autonomia de trabalho e a organização pedagógica que lhes são 

características.  

Em respeito às normas de ética (Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde), cumpre salientar que o projeto supracitado tem exclusivamente objetivos de 

natureza acadêmica e científica. Deste modo, esclareço que não haverá nenhum tipo 

de divulgação comercial das informações coletadas. Informo também que nenhuma 

das ações propostas envolverá risco de dano físico ou moral aos envolvidos no projeto. 

Aproveito para agradecer a autorização para a realização do projeto e coloco-me 

à disposição para esclarecimentos adicionais. 

Atenciosamente, 

Daniele de Oliveira Camalionte 

UNESP – Bauru 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
Estou ciente das atividades que serão realizadas no âmbito da Diretoria Estadual de 
Educação e da possibilidade de acesso ao material coletado e produzido através das 
mesmas.   
Botucatu, ____/____/____  

Diretoria Estadual de Educação  

Nome Legível:__________________________________________  

Assinatura:_____________________________________________ 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

“JÚLIO DE MESQUITA FILHO” 

Campus de Bauru 
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ANEXO 4 
 
  
  

unesp 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Solicitamos o consentimento da Diretora da Escola Estadual __________________________, 
de Botucatu-SP, para a realização de ações vinculadas ao desenvolvimento da pesquisa 
_________________________________________________________em nível de Graduação.A pesquisa 
será desenvolvida pormeio de uma abordagem qualitativa do tipo estudo de caso, com intuito de 
desenvolver estratégias de alfabetização fundamentadas naComunicaçãoA lternativa Suplementar (CAS) 
como efetivação do direito dos sujeitos com deficiência  à educação inclusiva.Este trabalho tem por 
objetivo geral desenvolver estratégias de alfabetizaçãopara  uma criança com hipótese da síndrome de  
Worster-Drought, utilizando como instrumento auxiliar a Comunicação Alternativa Suplementar (CAS). 
As ações propostas não irão interferir no andamento regular da referida escola e nem da sala de recursos 
pesquisada, respeitando a autonomia de trabalho e a organização pedagógica qu e lhes são características. 

O estudo proposto integra a pesquisa vinculada a um projeto de Iniciação Científica fomentada 
pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), sob a orientação da Profª. Drª. 
Rosa Maria Manzoni. Os dados colhidos serão eticamente tratados, seguindo as normas prescritas pelo 
Comitê de Ética em pesquisa envolvendo seres humanos.  

Em respeito às normas de ética (Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde), cumpre 
salientar que a pesquisa supracitada tem exclus ivamente objetivos de natureza acadêmica e científica. 
Deste modo, esclarecemos que as identidades das crianças serão preservadas e que não haverá nenhum 
tipo de divulgação comercial das informações coletadas. Informamos também que nenhuma das ações 
propostas envolverá risco de dano físico ou moral aos envolvidos na pesquisa. 

Agradecemos a autorização para a realização da referida pesquisa e colocamo-nos à disposição 
para esclarecimentos adicionais. 

Atenciosamente, 

ProfªDrª Rosa Maria Manzoni                                                  Daniele de Oliveira Camalionte 
Pesquisadora responsável                                    Pesquisadora discente 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (AUTORIZAÇÃO) 
Eu, __________________________________ diretora da __________________________, Botucatu-SP, 
RG ____________________, residente e domiciliada à Av./Rua 
________________________________________, Bairro _____________________, na cidade de 
____________ UF ______ CEP _________, e-mail __________________, telefone (___) ________, 
declaro estar ciente dos objetivos da pesquisa, 
_________________________________________________________________________________ de 
responsabilidade da ProfªDrª Rosa Maria Manzoni e da discente Daniele de Oliveira Camalionte, 
manifestando o meu consentimento  para a realização dessa pesquisa, no âmbito da Escola Estadual 
______________________________________– Botucatu-SP, com a publicação do material coletado e 
produzido por meio desta, na forma de pesquisa de Iniciação Científica.   
 
                           Botucatu, ______ de ______________________ de 2016.  

 
ASSINATURA DO(A)DIRETOR(A) 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

“JÚLIO DE MESQUITA FILHO” 

Campus de Bauru 

 


