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RESUMO 

O presente artigo pretende mostrar como se pode trabalhar com os professores da 
educação infantil na modalidade de educação especial, formas alternativas de comunicação 
com uso de pranchas comunicacionais para o uso com os alunos com deficiência intelectual, 
a fim de que estes tenham a possibilidade de fazer-se entender e seja potencializado seu 
desenvolvimento. Objetivou-se desenvolver ferramentas que viabilizassem a superação de 
desafios que se apresentam aos professores que trabalham com alunos que demonstrem 
dificuldades em sua comunicação e na recepção da informação. Também foi pesquisado 
sobre o uso de prancha comunicacional proporcionando aos professores o estudo e 
desenvolvimento de metodologias adequadas para a utilização das pranchas em atividades 
educacionais diversificadas. 
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Introdução 

Sendo professora da Educação Infantil da Escola Nilza Tartuce, a qual 

apresenta uma realidade bastante específica de diversas crianças com dificuldades 

fonoarticulatórias, que comprometem sua forma de expressão e comunicação, 

buscou-se na implementação do projeto trabalhar com os professores formas 

alternativas de comunicação com uso de pranchas comunicacionais para os alunos, 

a fim de que tivessem a possibilidade de fazer-se entender de maneira mais clara e 

objetiva e que fosse potencializado seu desenvolvimento geral. Essa era uma 

realidade angustiante que se percebia dos profissionais o longo dos anos e que se 

almeja pesquisar e debater. 
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Para refletir sobre essa temática, selecionou-le o seguinte problema de 

estudo: como possibilitar que crianças da Educação Infantil que por algum motivo 

apresentem problemas de comunicação possam fazer-se entender perante seus 

pares? 

Diante dessa problemática, os objetivos propostos pensados para trabalhar 

esse projeto foram: verificar quais desafios apresentam aos professores que 

trabalham com alunos da Educação Infantil e dificuldades em sua comunicação e na 

recepção da informação, pesquisar sobre o uso de prancha comunicacional com 

alunos da EI e com DI e, principalmente proporcionar aos professores estudo e 

desenvolvimento de metodologias adequadas para a utilização das pranchas em 

atividades educacionais diversificadas através de oficinas. 

Assim, as reflexões teóricas que compõem e validam este problema de 

estudo e seus objetivos, como algo que merece um intervenção, estão presentes na 

fundamentação que se segue. 

 

Fundamentação teórica: definição de educação especial 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem em seu Artigo 26 explicita 

que “Todos tem direito à educação”. Esta educação deve ser de qualidade, portanto 

deve estar centrada nas necessidades dos educandos, muitos deles necessitam da 

chamada Educação Especial, que perpassa todos os níveis de ensino. Se todos tem 

direito à educação esta deve estar centrada na necessidade de cada aluno, nas 

suas especificidades, tendo como objetivo o desenvolvimento das potencialidades 

dos educandos. 

Na Constituição Federal de 1988 que trata em seu Artigo 206, “da igualdade 

de condições para o acesso e permanência na escola”. Da educação como direito de 

todos é dever do Estado e da família (Art. 205) e deve estender-se também ao 

atendimento educacional especializado, isto é, educandos com necessidades 

educativas especiais (Art. 208, III), preferencialmente na rede regular de ensino. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, no Artigo 

59, preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos currículo, 



métodos, recursos e organização específicos para atender as suas necessidades. 

Realmente todos os estabelecimentos educacionais devem visar à qualidade de 

ensino, uma aprendizagem duradoura e o desenvolvimento integral de seus alunos. 

Em 1999, o Decreto nº 3.298 que regulamenta a Lei nº 7.853/89, ao dispor 

sobre Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, define 

a educação especial como uma modalidade transversal a todos os níveis e 

modalidade de ensino, isto inclui da educação infantil à educação superior. E assim, 

enfatizando a atuação complementar da educação especial ao ensino regular. 

Segundo MEC/SEESP (2007) a Educação Especial se organizou 

tradicionalmente como atendimento educacional especializado substitutivo ao ensino 

comum, evidenciando diferentes compreensões, terminologias e modalidades que 

levaram a criação de instituições especializadas, escolas especiais e classes 

especiais. Porém, a mesma segundo especialistas em educação não pode ser 

substitutiva ao ensino regular e deve ser ofertado em horário contrário aquele em 

que a criança estuda.  

Atualmente, as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica, Resolução CNE/CEB nº 2/2001, No artigo 2º, determinam que: 

 

Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas 
organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades 
educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma 
educação de qualidade para todos. (MEC/SEESP, 2001). 

 

As Diretrizes ampliam o caráter da educação especial para realizar o 

atendimento educacional especializado complementar ou suplementar a 

escolarização. 

 

O significado de deficiência intelectual  

Quando se reflete sobre o significado de deficiência intelectual, percebe-se 

que a inteligência é concebida como capacidade geral, incluindo raciocínio, 

planejamento, solução de problemas, pensamento abstrato, compreensão de ideias 



complexas, rapidez de aprendizagem e aprendizagem por meio da experiência. 

(AADID, 2010).  

A deficiência intelectual é um quadro psicopatológico que diz respeito, 

especificamente, às funções cognitivas. Entretanto, tanto os outros aspectos 

estruturais quanto os aspectos instrumentais também podem estar alterados (AAMR, 

2006). Significa dizer que tanto a estrutura está comprometida como também sua 

funcionalidade, neste caso o sujeito apresentará um quadro de deficiência com 

maior comprometimento. 

Para Werner (1994, p.277) “Deficiência mental traz uma lentidão no 

desenvolvimento mental da criança. A criança aprende mais lentamente que as da 

mesma idade”. Realmente isto pode ocorrer, as crianças com deficiência intelectual 

conseguem aprender, porém necessitam que seu ritmo de aprendizagem seja 

respeitado. 

Segundo Hober (1961 in SEED/DEE,1994), “a deficiência mental refere-se ao 

funcionamento intelectual abaixo da média, é originado durante o período de 

desenvolvimento, e é associado a um distúrbio no comportamento de adaptação”. 

Em agosto de 2006 na Convenção Internacional de Direitos Humanos das 

Pessoas com Deficiência, realizado em Montreal no Canadá, houve a mudança de 

nomenclatura de Deficiência Mental para Deficiência Intelectual. Esta mudança 

ocorreu porque o termo deficiência não pode ser considerado uma doença, nem um 

transtorno psiquiátrico e sim um prejuízo nas funções cognitivas, causado por vários 

fatores. Sendo que estes podem ocorrer na fase embrionária, no momento do 

nascimento e  ser desencadeado por fatores genéticos e externos. 

No DSM-IV (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 2002) 

a deficiência intelectual, termo utilizado atualmente para designar a deficiência 

mental, refere-se ao funcionamento intelectual significativamente inferior à média: 

um QI de aproximadamente 70 ou abaixo, déficit ou prejuízos concomitantes no 

funcionamento adaptativo em pelo menos duas das seguintes áreas: comunicação, 

cuidados pessoais, vida doméstica, habilidades acadêmicas, lazer, saúde e 

segurança. 



Neste mesmo Manual consta que os sinais indicadores da deficiência 

intelectual são vários e diversificados, dependendo de cada quadro, entretanto 

existem alguns sinais que são mais relevantes e que apontam com mais clareza a 

deficiência. São eles: “Atraso significativo no desenvolvimento motor; Atraso 

significativo no desenvolvimento da linguagem; Atraso significativo no 

desenvolvimento da funcionalidade do intelecto.” O Documento Subsidiário à Política 

de Inclusão (BRASIL, 2005) considera que a “conceituação de deficiência intelectual, 

está estritamente associada a déficits nos comportamentos cognitivos.” 

Montoan (2004), afirma que: 

 

os indivíduos com deficiência intelectual podem apresentar déficits na 
metacognição, isto é, os alunos tem dificuldades no reconhecimento de seus 
próprios recursos cognitivos, como: a memória, percepção e motricidade, 
deficiência nos procedimentos executores ou de controle cognitivo, falta de 
conhecimento a cerca das próprias funções e competências cognitivas, não 
conseguindo manejar e controlar de maneira flexível e apropriada os 
correspondentes processos, estabelecer estratégias e planos de controle, 
apresentam obstáculos em processo de transferências ou generalizações de 
certas circunstâncias de umas tarefas a outras, bem como entraves no 
próprio procedimento de aprendizagem. 

 

Portanto, se esses indivíduos apresentam déficits em sua cognição 

necessitarão de recursos e procedimentos diferenciados que venham a contribuir 

para um melhor desenvolvimento em sua capacidade para aprender. 

 

Definição de comunicação/linguagem e comunicação alternativa 

Segundo o MEC (2004) “a comunicação entre as pessoas não se dá   da fala, 

pois é marcada e complementada por vários elementos comunicativos, como: 

gestos, expressões faciais e escrita.” 

Conforme afirma Nunes (2002), “a comunicação é uma necessidade básica 

entre os homens. Faz-se necessária nas relações, constituindo-se no aspecto 

fundamental para a sobre vivência”. A criança desde seu nascimento faz uso do 

choro, do riso para expressar suas vontades. Aprende a falar aos poucos, utilizando-



se de gestos e postura, assim mantendo contato com os demais, aprendendo por 

imitação e se tornando ativo em seu meio. 

Convencionou-se determinar que a comunicação se dá somente através da 

oralidade, porém isto é inverídico, pois existem várias formas de transmitir uma idéia, 

seja por meio de sinais, desenhos, gestos, gravuras, pinturas a até por meio de TIC 

(Tecnologias da Informação e Comunicação). 

Para Vygotski (1988/2002, p. 32) “a linguagem origina-se em primeiro lugar 

como meio de comunicação entre a criança e as pessoas que a rodeiam”, só depois 

se converte em linguagem interna, transformando-se em função mental, tendo um 

papel importante na formação do pensamento e do caráter do individuo. Porém, 

alguns sujeitos apresentam dificuldades em seu processo de comunicação, 

necessitando então de uma comunicação dita alternativa. 

Asha (1991, p. 47), da Associação Americana de Fala, Linguagem e Escrita, 

define “a comunicação alternativa como sendo o uso integrado de componentes, 

incluindo símbolos, recursos, estratégias e técnicas utilizadas pelos indivíduos a fim 

de complementar a comunicação”. A Comunicação Alternativa Ampliada (CAA) pode 

ser necessária para indivíduos que demonstrem prejuízos nos modos de 

comunicação gestual, oral e/ou escrita. 

Como afirma Santos et all (2012, p.12) “a CAA pode possibilitar uma 

aprendizagem significativa, fazer conexão com os elementos da linguagem e do 

psiquismo através da mediação”. Nesta mediação a escolha dos programas a serem 

utilizados pode diferir quanto aos símbolos e instrumentos utilizados, pois deve se 

adequar a necessidade de cada sujeito. 

A CAA propicia interações comunicativas de indivíduos sem oralidade, sendo 

uma importante ferramenta no processo de constituição da linguagem e de interação 

escolar, fundamentais para a aprendizagem. O uso da linguagem é a condição mais 

importante do desenvolvimento das estruturas psicológicas superiores da criança, 

como afirmavam Vygotski, Luria e Leontiev (1988). 

Como define Pelosi (2013) a Comunicação Alternativa Ampliada (CAA) é um 

grupo integrado de componentes que inclui símbolos, recursos, estratégias e 



técnicas que auxiliarão as pessoas com dificuldades oral e/ou escrita se 

comunicarem e participarem de atividades diárias. 

A sala de aula é um ambiente rico em interações e experiências e a criança 

que não fala e não possui um recurso alternativo de comunicação fica excluída 

desse processo. Portanto, não é possível pensar em inclusão verdadeira se a 

criança nem, ao menos, consegue se comunicar com seus pares. Como os 

professores vão saber se ela compreendeu o que foi dito? Como os 

professores vão entender suas respostas nas situações de avaliação? 

“A CAA deve ter por objetivo tornar o sujeito com distúrbio de comunicação o 

mais independente possível em suas situações comunicativas, podendo assim 

ampliar suas oportunidades de interação com os outros, na escola e na comunidade 

em geral” (SCHIRMER apud BRASIL, 2007, p. 58). 

Então, a comunicação alternativa é utilizada com sujeitos com graves 

problemas de fala ou sem escrita funcional e um dos recursos que se pode utilizar 

são as pranchas comunicacionais, nas quais se utiliza imagens gráficas que 

signifiquem algo para os que dela necessitam e façam uso. As pranchas são 

personalizadas de acordo com a necessidade do usuário. 

Para Pelosi (2010) o trabalho de comunicação alternativa pode ser realizado 

com recursos não tecnológicos como o oferecimento de dois objetos para que a 

criança escolha o queira fazer ou com qual lápis de cor quer pintar seu desenho. 

Pode envolver estratégias comunicativas onde o parceiro de comunicação 

realiza perguntas do tipo sim e não e a criança responde a partir de seus sinais 

afirmativos e negativos como um movimento de cabeça, um piscar de olhos ou a 

emissão de um som. 

Pode envolver recursos de baixa tecnologia quando utiliza fichas com 

fotografias ou símbolos pictográficos, ou quando utiliza pranchas de comunicação 

para favorecer a comunicação com seus pares e para auxiliar a realização de 

atividades. 

No que se refere a confecção de pranchas de comunicação se faz necessário 

verificar as peculiaridades de cada aluno e encontrar soluções que auxiliem à 



aprendizagem de pessoas com necessidades educacionais especiais. Pois cada 

necessidade é única e, cada caso deve ser estudado com muita atenção, como 

sugere o Portal de Ajudas Técnicas para Educação (MEC, 2004, p. 05): 

 

1. Entender a situação que envolve o estudante 

 Escutar seus desejos. 

 Identificar características físicas/psicomotoras. 

 Observar a dinâmica do estudante em ambiente escolar. 

 Reconhecer o contexto social. 
2. Gerar ideias 

 Conversar com usuários (estudante/família/colegas). 

 Buscar soluções existentes (família/catálogo). 

 Pesquisar materiais que podem ser utilizados. 

 Pesquisar alternativas para confecção de objetos. 
3. Escolher a alternativa viável 

 Considerar as necessidades a serem atendidas (questões do 
educador/aluno). 

 Considerar a disponibilidade de recursos materiais para construção 
do objeto– materiais, processo para confecção, custos. 

4. Representar a ideia (por meio de desenhos, modelos, ilustrações) 

 Definir materiais. 

 Definir as dimensões do objeto – formas, medidas, peso, textura, cor. 
5. Construir o objeto para experimentação 

 Experimentar na situação real de uso. 
6. Avaliar o uso do objeto 

 Considerar se atendeu o desejo da pessoa no contexto determinado. 

 Verificar se o objeto facilitou a ação do aluno e do educador. 
7. Acompanhar o uso 

 Verificar se as condições mudam com o passar do tempo e se há 
necessidade de fazer alguma adaptação no objeto. O formato dos 
recursos para comunicação alternativa podem ser: Pastas ou 
fichários, pranchas com estímulos removíveis, pranchas temáticas, 
pranchas fixas na parede, pranchas fixas sobre a carteira, pasta 
frasal e pranchas frasal. 

 Nas pastas e fichários podem ser utilizados como recursos para sua 
confecção fotografias, figuras, recortes de revistas, cartões, etc. 

 Em se tratando de pranchas com estímulos removíveis podem ser 
confeccionadas em tecido ou em cartões na cor preta e as figuras 
serem fixadas com a utilização de velcros. 

 A prancha temática pode ser um elemento único ou fazer parte de 
uma pasta comum, ela possui figuras pertinentes a um único tema. 

 Prancha fixa na parede tem como o objetivo a comunicação com o 
grupo, auxiliando na comunicação professor/aluno e aluno/aluno. 

 A prancha fixa sobre a carteira é para alunos que apresentam 
movimentos involuntários que impedem o uso da pasta comum. 

 A Pasta Frasal auxilia ao aluno comunicar-se por meio da construção 
de sentenças ou frases que deseja emitir sem precisar vir ar páginas. 
As figuras e fotos são apresentadas no campo visual para serem 
indicadas conforme o contexto da comunicação. 

 Prancha frasal é semelhante à pasta, porém os seus estímulo de  
comunicação são diferentes, cujo objetivo é a construção de frases 
ou textos que podem ser utilizados como recursos para a 
aprendizagem da escrita. 



 

Com os alunos com deficiência intelectual da Educação Infantil é importante 

considerar não só as necessidades desta criança assim como, o contexto familiar e 

social em que ela vive. 

Além disso, a família necessita estar envolvida em todo o processo de 

aprendizagem desta criança, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento 

da comunicação, sendo esta deficitária necessitará participar do trabalho iniciado na 

Escola. Portanto deverá utilizar o material elaborado pela Escola, dando 

continuidade ao trabalho do professor no que diz respeito à comunicação alternativa. 

 

As ações propostas 

 As ações pensadas para a solução do problema passaram primeiramente 

pela melhor compreensão da temática, foi preciso estudar, aprofundar, retomar o 

projeto e o material didático várias vezes, fazer uma revisão de literatura e de 

aprofundamento teórico. Posteriormente foi levantado o número de professores que 

atuam nas turmas de Educação Infantil da Escola Nilza Tartuce – na Modalidade 

Especial no Município de Curitiba e que possuam alunos com dificuldades de se 

expressar oralmente, para participar do projeto. 

Para o desenvolvimento do projeto, foi realizados aprofundamentos teóricos 

objetivando focar na questão em estudo, visando analisar autores e temas de 

relevância para compreender o uso de pranchas de comunicação como recurso para 

uma comunicação alternativa. Foi bastante interessante e revelou a fragilidade de 

algumas professoras em sua formação. A realização da entrevista com os 

professores da Educação Infantil sobre as dificuldades encontradas na comunicação 

com os alunos com deficiência intelectual, ajudou a direcionar o trabalho a ser 

desenvolvido. 

A metodologia selecionada para a implementação deste projeto foi a 

pesquisa-ação que, segundo Thiollent (2005) esta é definida como uma pesquisa 

social com base empírica que é realizada associando ação/resolução de uma 

problemática, onde pesquisador e participantes são cooperativos. Para Figueiredo 



(2009) a pesquisa-ação refere-se a uma prática onde o pesquisador e os envolvidos 

procuram modificar uma situação problemática identificada. 

 Os colegas do GTR receberam muito bem o tema abordado e as tentativas de 

solução do problemas. Foi percebido que este não está presente somente na escola 

que trabalho, mas sim em diversas outras escolas. As sugestões de aplicação do 

projeto fizeram com que todos ajudassem a refletir sobre a comunicação alternativa 

como algo possível de ser trabalho no interior das escolas. 

 

O Material didático 

O Material didático construído, foi o resultado da experiência na área de 

Educação Especial com crianças da Educação Infantil que, em sua maioria, 

apresentam dificuldades fonoarticulatórias e que compromete sua forma de 

expressão e comunicação. Pretendeu-se com esta proposta trabalhar com os 

professores, realizando uma oficina de capacitação para confecção de pranchas de 

Comunicação Alternativa Ampliada (CAA), para o uso com os alunos com deficiência 

intelectual na educação infantil, a fim de que estes tenham a possibilidade de fazer-

se entender e seja potencializado seu desenvolvimento em geral. O objetivo foi a 

verificação de quais desafios se apresentam aos professores que trabalham com 

alunos com deficiência intelectual da Educação Infantil que pouco ou nada se 

expressam oralmente e que demonstrem dificuldades em sua comunicação e na 

recepção da informação. Pretendeu-se, também, pesquisar sobre o uso de prancha 

comunicacional com alunos da Educação Infantil e com DI, proporcionando aos 

professores o estudo e desenvolvimento de metodologias adequadas à realidade e 

necessidade de seus alunos, para a utilização das pranchas em atividades 

educacionais diversificadas. 

Possibilitou-se com esse material didático, a confecção dos vários modelos de 

pranchas de Comunicação Alternativa Ampliada (CAA). Também foi possível a 

utilização de diversos textos para leitura e discussão sobre a definição de educação 

especial, o significado de deficiência intelectual, definição de 

comunicação/linguagem e comunicação alternativa e estudos sobre pranchas 

comunicacionais e as variadas maneiras de como confeccioná-las.  



Apresentou-se no material o plano de curso das Oficinas de Confecção 

propostas neste trabalho e que podem vir a servir para outras escolas da Rede 

Estadual de Ensino. O público alvo deste trabalho foram os professores 

especializados da Educação Infantil da Escola Nilza Tartuce. 

O material foi aplicado em forma de oficinas com os professores, nelas foram 

trabalhadas as seguintes temáticas, todas seguidas de muita reflexão e exercícios: 

Fundamentação teórica, definição de educação especial; Significado de deficiência 

intelectual, Definição de comunicação/linguagem e comunicação alternativa; 

Pranchas comunicacionais; Exemplos de pranchas de comunicação alternativa 

ampliada (pastas, fichários, prancha vertical, cartões e porta cartões, álbuns, 

agendas e calendários, prancha de interpretação, livros construídos pelos alunos, 

acessórios, atividades escolares, símbolos, livros com símbolos, porta pranchas, 

calendários personalizados, prancha de comunicação para atividades de vida diária, 

sinalização em vários ambientes, prancha com fotos, etc.) 

 

Considerações finais 

Durante a aplicação do projeto, percebeu-se uma união imensa no grupo de 

professores, a qual foi fundamental para o desenvolvimento do projeto e do 

educando especial, fazendo toda a diferença. 

O tempo de implementação foi bastante interessante, rico e produtivo para a 

escola. Participaram ao todo, dezesseis professores, elas gostaram tanto que 

pediram que fosse repassado para toda escola e isso ficou acertado para agendar 

nesse semestre de 2016. Cada professora que participava da oficina, na mesma 

semana implementava o projeto com os seus alunos. Os vinte e oito alunos que 

participaram, puderam aprender um pouco mais sobre as pranchas de comunicação 

ensinadas, obtendo alguns importantes resultados dentro da educação infantil. 

Os professores foram convidados a confeccionar pranchas em uma caderneta 

de bolso com as figuras que tivesse mais significado para os alunos e que eles 

mesmos escolhessem. Essa caderneta foi um sucesso pois eles não conheciam e 

acharam super prática porque os alunos poderiam carregá-las todos os dias e 



conseguiriam se comunicar através delas. Foi uma experiência gratificante perceber 

o avanço deles. 

A dificuldade inicial foi apenas de logística, rapidamente resolvida com o 

apoio dos professores. Espero que esta pesquisa possa ter norteado os professores 

envolvidos neste processo auxiliando a construir e utilizar materiais que auxiliem a 

comunicação dos alunos com dificuldades de fala e compreensão. 
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