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INTRODUÇÃO 

 

O presente texto tem a proposta de apresentar, de forma sintetizada, o trabalho realizado em 

duas salas de recursos multifuncionais de uma escola pública do município de Nova Iguaçu, 

Rio de Janeiro – Centro Municipal de Educação Especial Paul Harris – nas quais atuamos 

como professoras.  

Temos desenvolvido práticas pedagógicas com o foco em adaptações que venham a garantir a 

acessibilidade de alunos com múltiplas deficiências ao currículo escolar bem como beneficiar 

o processo de ensino e aprendizagem dos mesmos.  

Apesar de ainda não haver pleno consenso sobre a definição de deficiência múltipla 

(TEIXEIRA & NAGLIATE, 2009; ROCHA, 2013), temos tomado como referência o 

seguinte conceito: 
(...) expressão adotada para designar pessoas que têm mais de uma deficiência. É 

uma condição heterogênea que identifica diferentes grupos de pessoas, revelando 

associações diversas de deficiência que afetam, mais ou menos intensamente, o 

funcionamento individual e o relacionamento social (CARVALHO, 2000, p.47). 

 

Os quadros dos nossos alunos com múltiplas deficiências, geralmente são provenientes da 

ocorrência de paralisia cerebral
3
; neste sentido, temos educandos com severos 

comprometimentos motores, sensoriais e cognitivos, acarretando em dificuldades de 

comunicação e de aprendizagem.  

Nosso trabalho vem sendo realizado em consonância com os objetivos do Atendimento 

Educacional Especializado – AEE – (BRASIL, 2009), buscando ações que propiciem aos 

alunos o desenvolvimento de autonomia, acessibilidade, socialização, aprendizagem e 

benefícios para uma maior qualidade de vida. 

Assim, tendo em vista as especificidades dos alunos e com o intuito de realizar um melhor 

trabalho com estes, procuramos embasamento na área das Tecnologias Assistivas (TA) e, a 
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partir desta, também da Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA). A respeito da primeira, 

temos a consideração: 
 

Tecnologia Assistiva é um termo ainda novo, 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, 2008, p.2). 

 

Complementando este conceito, consideramos pertinente destacar a colocação de Deliberato 

(2006): 
A Tecnologia Assistiva engloba áreas como: comunicação suplementar e/ou 

alternativa, adaptações e acesso ao computador, equipamentos de auxílio para 

déficits sensoriais, adaptações de postura, adaptações de jogos e atividades de 

brincadeiras nas diferentes situações como na escola, casa e outros ambientes, 

permitindo a possibilidade de inclusão social e escolar (p.5). 

 

Dentro desta área, emerge então, o conceito de Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA): 
 

A comunicação alternativa envolve o uso de gestos manuais, expressões faciais e 

corporais, símbolos gráficos, fotografias, gravuras, desenhos, linguagem alfabética e 

ainda objetos reais, miniaturas, voz digitalizada, dentre outros, como meio de efetuar 

a comunicação face a face de indivíduos incapazes de usar a linguagem oral. Ela é 

considerada como uma área que se propõe a compensar temporária ou 

permanentemente a dificuldade do indivíduo em se comunicar (GARCIA & 

PASSONE, 1998, p.11). 

 

Sobre a CAA ainda cabe ressaltar a consideração de Cormedi (2009) sobre a importância 

desta área em relação ao desenvolvimento de pessoas com múltiplas deficiências: 
 

(...) é uma prática fundamental na educação, habilitação e reabilitação de pessoas 

com deficiência múltipla, principalmente no que diz respeito ao emprego de recursos 

de baixa tecnologia que apoiam e facilitam a comunicação (p.244). 

 

Assim, a partir destas ideias e dos recursos que estas áreas de TA e CAA abrangem, 

começamos a buscar a construção de adaptações, utilizando materiais recicláveis e de baixo 

custo para atender e garantir o acesso aos processos de ensino e aprendizagem dos alunos em 

questão.  

Tomamos este caminho, uma vez que os recursos disponíveis no mercado apresentam alto 

custo, não sendo ainda acessíveis à nossa atual realidade. Deste modo, procuramos 

alternativas que fossem viáveis às condições que tínhamos e que de fato viessem a minimizar 

as limitações funcionais dos alunos e colaborar diretamente para os processos de ensino e 

aprendizagem. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Considerando, então, o que já foi explicitado, descreveremos brevemente, pontos e recursos 

pertinentes à prática pedagógica que temos procurado desenvolver, levando em consideração 

a necessidade de avaliação constante sobre os processos de desenvolvimento bem como das 
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necessidades educacionais dos alunos para que a produção de materiais venha de encontro a 

estas. 

Em crianças com dificuldades motoras, porém com a cognição um pouco mais preservada, a 

prática pedagógica pauta-se a partir da avaliação do nível de aprendizagem a fim de que este 

comprometimento motor não venha a ser impedimento para a construção de conceitos 

científicos, como por exemplo, os voltados para a alfabetização, construção de raciocínio 

lógico-matemático ou o entendimento de conhecimentos gerais (ciências, história, geografia, 

artes...). 

Nestes casos, alunos que não apresentam condições de segurar um lápis, podem sim construir 

a escrita uma vez que sejam utilizados recursos que venham a suprir esta limitação motora. 

De igual modo, podemos considerar que uma criança que não possa falar, pode se expressar 

através de figuras, pranchas para a comunicação, sinais ou códigos construídos entre professor 

e aluno: 

 

Quadro 1. Materiais confeccionados com base na área da CAA 

Exemplos de materiais confeccionados 

com base na área da CAA 

Descrição e fotos 

 

 

 

 

 

 

 

Pranchas e cartões para uma melhor 

comunicação e desenvolvimento das 

atividades pedagógicas 

 

 

 

 

 

Prancha com 

símbolos PCS
4
 

 

 
 

 

 

 

Cartões para 

trabalhar conteúdos 

específicos 

 

 

                                                           
4
 Foi desenvolvido por Roxana Mayer no EUA, em 1981, sendo conhecido internacionalmente como Picture 

Communication Symbols – identificado no Brasil como Sistema Pictográfico de Comunicação. Possui desenhos 

bidimensionais, constituindo relação idêntica com o objeto a que se refere. Inclui alfabeto e números além de 

permitir o uso de fotos. Algumas palavras têm dois ou mais pictogramas correspondentes, o que permite ao 

usuário escolher o símbolo mais próximo de seu contexto (ROCHA, 2013). 
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Somando-se a estes, o uso de adaptações inspiradas na área das Tecnologias Assistivas, como 

ponteiras de cabeça, de braço, de dedo e de boca, dentre outras, oportunizam a ação da própria 

criança para a realização das atividades. Utilizando estes recursos, ela mesma escreve no 

papel ou no computador não adaptado, assim como consegue apontar símbolos nas pranchas 

de comunicação. A seguir, temos quadro com exemplos de materiais que têm sido 

determinantes em nossa realidade: 

 

Quadro 2. Materiais construídos com base na área das TA´s 

Exemplos de materiais construídos com 

base na área das TA´s 

Descrição e fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponteiras confeccionadas de acordo com 

as necessidades específicas de 

movimento dos alunos 

 

 

 

Ponteira de boca 

para digitar no 

computador 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponteiras de cabeça 

e dedo também para 

digitação 
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Adaptações para materiais escolares em 

geral 

 

 

 

Canos de hidráulica 

adaptados a canetas 

para quem não 

consegue segurá-las 

convencionalmente 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ajuste em tesoura 

para facilitar o seu 

manuseio 

 

 
 

 

Utilizamos como matéria prima para a construção destes recursos, materiais como 

emborrachados; peças de hidráulica como canos e mangueiras; fitas de velcro (muito usado 

em costura); tampas de canetas; espumas utilizadas para a proteção de eletroeletrônicos; peças 

de brinquedos; dentre tantos outros. Em suma, materiais muitas vezes reaproveitados, que 

devidamente adaptados às necessidades dos alunos, adquirem nova funcionalidade. 

Para a confecção destes, é necessário levar em conta que cada necessidade é única. Neste 

sentido, é importante que se estude cada caso, observando e entendendo a situação e 

particularidades do aluno. 

Como parte deste processo de construção, buscamos identificar características físicas, 

psicomotoras, sociais e as necessidades a serem atendidas; conversar com o estudante e 

família, buscar soluções existentes, pesquisar materiais e alternativas para a confecção e 

utilização do objeto.   

Também começamos a buscar adaptações para uma melhor postura, visualização do espaço, 

conforto e bem estar, possibilitando em benefícios diretos para a aprendizagem. Os 

conhecimentos em Tecnologias Assistivas colaboraram para a adequação de cadeiras de 

rodas, do apoio à cabeça, tronco dos alunos e no uso de adaptações para a realização das 

atividades.  

Essas mudanças deixaram os alunos mais confortáveis e com postura mais propícia para a 

visualização do ambiente. Além disso, mostraram-se mais calmos e motivados a observar o 

que era exposto e interagir com os estímulos direcionados a eles. Abaixo, segue quadro com 
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exemplos destes recursos que somente se tornaram possíveis a partir da parceria com 

familiares de alunos: 

 

Quadro 3. Recursos obtidos com o apoio de pais de alunos 

Exemplos de recursos Descrição e fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos para apoio 

 

 

 

Plano inclinado, 

funcionando também 

como adaptação para 

mesa 

 

 
 

 

 

 

Adaptação de mesa para 

apoio em cadeira de 

roda  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos para adequação 

postural 

 

 

 

 

Cadeiras adaptadas já 

com o apoio de mesa 

 

 
 

 

 

Colete para sustentação 

do tronco, colaborando 

para uma postura mais 

ereta e firme dos alunos 

ao sentar 
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Com relação ao atendimento de alunos com a cognição muito comprometida, o 

desenvolvimento das atividades é pautado em estimulações sensoriais a fim de colaborar para 

a ampliação das percepções, da linguagem e das relações interpessoais que dessa forma, 

favorecem os vínculos afetivos e respostas por parte destes sujeitos. Respostas estas que são 

apresentadas de forma sutil, como por exemplo, sorrisos, suspiros, emissão de sons, pequenos 

gestos corporais, os quais exigem grande esforço físico e emocional por parte do sujeito. Estas 

ações quando se configuram, caracterizam-se como retorno intencional aos estímulos 

direcionados. 

Diferentemente dos casos onde a cognição é um pouco mais preservada, bastando apenas 

adaptações de recursos e de conteúdos para que ocorra a aprendizagem, estes alunos com 

severo comprometimento cognitivo necessitam também de estímulos diversos. Nestes casos, 

podemos citar como exemplo atividades que envolvam materiais que explorem sons 

(tampinhas, garrafas com feijão, arroz, pedras...), assim como a utilização de músicas, ruídos 

cotidianos, sons provenientes de animais, explorando também intensidade e ritmo dos 

mesmos. 

 

Quadro 4. Alguns materiais confeccionados para estimulação  

Exemplos e descrição de materiais confeccionados  Fotos 

  

 

Garrafas para a aprendizagem de cores, noções de leve e 

pesado e diferenciação de critérios 

 
 

 

Tabuleiros para estímulo de percepções táteis 

 
 

 

Materiais para estímulo da fala e controle de ímpetos 
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Materiais para contagem e desenvolvimento de outros 

conceitos matemáticos 

 

 
  

Assim, a estimulação também é feita para o desenvolvimento das percepções visuais, táteis, 

olfativas, gustativas e até mesmo, voltadas para o entendimento das noções de mudanças de 

espaço e tempo. 

O trabalho desenvolvido neste sentido desdobra-se para um melhor relacionamento do sujeito 

com o meio ao qual está inserido, superando a condição de inércia ao contexto aonde vive a 

qual muitos costumam se encontrar. 

É importante a representação do material que se busca fazer, desenvolver a ideia do que será 

construído e principalmente fazer a experimentação na situação real de uso. Assim, testamos a 

eficácia da adaptação, avaliando e reavaliando até que se chegue ao protótipo ideal e que de 

fato seja facilitador e contribuinte para a superação das limitações apresentadas. 

 

CONCLUSÃO 

 

Podemos considerar que o que motivou o desenvolvimento deste trabalho foi o desejo de 

proporcionar aos nossos alunos, possibilidades que fossem além da socialização no espaço 

escolar, alcançando desenvolvimento enquanto indivíduo não apenas pertencente, mas 

participante de diferentes contextos sociais (escola, lazer, família...); sobretudo nos 

impulsionou a necessidade de propiciar a estes alunos oportunidades que beneficiem de fato 

seus processos de aprendizagem. 

A confecção de materiais pedagógicos adaptados requer do professor, em pareceria com a 

família, a disposição constante de estar atento a adaptação de novos objetos de acordo com as 

necessidades dos educandos. 

A avaliação do processo de ensino e aprendizagem também deve ser contínua. É importante 

avaliar se o uso do objeto atendeu a necessidade do aluno no contexto determinado, verificar 

se facilitou a ação pedagógica e se com o passar do tempo, há a necessidade de fazer novas 

adaptações. Identificar maior motivação no aluno, assim como a promoção do seu 
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desenvolvimento obtido por medidas às vezes simples, traz a satisfação e a certeza de se 

investir cada vez mais na implementação destas práticas. 

Investimento que sempre é possível através de um olhar que enxergue para além das 

deficiências; olhar em que nós professores contemplemos as potencialidades que podem ser 

desenvolvidas a partir de novas possibilidades. 
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