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RESUMO 

 
Esta pesquisa tem como objetivo apresentar os resultados obtidos com atividades de 
intervenções pedagógicas junto às crianças com Paralisia Cerebral (PC). Trata-se de 
uma pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo aplicada, com ação interventiva, 
tendo como foco a aprendizagem de uma estudante com PC, a partir do uso da 
tecnologia assistiva. As formas de paralisia cerebral não são idênticas e as 
consequências para o desenvolvimento e a aprendizagem dependem da importância 
da área lesionada, que pode ocasionar dificuldades para controlar a fala, a 
musculatura do corpo, a postura e o equilíbrio, dentre outros comprometimentos, 
como a cognição em casos específicos. Os resultados obtidos mostram que houve 
interação da criança observada com o aplicativo utilizado – aBoard –, uma vez que 
notou-se melhora em sua concentração e aprendizagem, sobretudo nos aspectos que 
envolvem a linguagem, com implicações importantes para a aquisição de conteúdos 
inerentes à primeira etapa do ensino fundamental. Percebeu-se também aumento na 
autoestima da criança observada. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to presente the results acquired in some intervetions 
applied on children with Cerebral Palsy. It is a kind of research that approachs a 
qualitative type applied, with an interventive action, focusing on learning of a student 
with CP, with the use of the assistive technology. The Cerebral Palsy forms are not all 
identical and the consequences for development and learning it is dependable on the 
importance of the area that was injured, it can cause difficulties to control the speaking, 
the body muscles, the posture and balance and more others complications. The 
Results showed that an interaction of the child using the – aBoard – App, it was noted 
an improvement of the concentration and learning, specially on the aspects of the 
linguistics of great significance of value for the first stage of elementary school. Was 
observed a good increase of the self esteem. 
 

Keywords: Cerebral Palsy. Assistive Technology. aBoard application.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Paralisia Cerebral (PC) é um grupo de distúrbios de movimentos 

permanentes que podem surgir durante a gravidez, parto ou até a criança completar 

2 anos de idade. As formas de paralisia cerebral não são idênticas e isso implica nas 

condições do desenvolvimento e aprendizagem da pessoa por ela acometida. Entre 

os fatores que interferem no desenvolvimento e na aprendizagem das pessoas com 

PC estão a dificuldade na fala e as limitaçoes que incidem sobre a aprendizagem. 

A ideia de associar as tecnologias assitivas digitais em prol do desenvolvimento 

de crianças com PC surgiu nas aulas de Estágio em Espaços não Escolares, quando 

nos foi apresentada a possiblidade de realizar atividades escolares em instituições 

além da escola, e neste contexto a Casa Rosseta se constituiu como espaço rico em 

aprendizagem. 

Assim, observou-se que as tecnologias digitais podem ser utilizadas na 

educação, não como componente curricular ou técnica de ensino, mas como 

instrumento de transformação da ação educativa em prol dos estudantes, neste caso 

com PC. 

Para realizar a pesquisa aplicada, a escolha do aplicativo ABoard foi 

determinante, pois ele se constitui como parte específica da Comunicação Alternativa 

Aumentativa e foi muito bem recebido pela estudante.  

A pesquisa teve como objetivo identificar o impacto causado a partir do uso do 

recurso da Tecnologia Assistiva, juntamente à criança com PC. No período em que a 

pesquisa foi realizada, fez-se os estudos sobre a paralisia cerebral.  

Trata-se portanto de uma pesquisa de abordagem qualitativa e do tipo pesquisa 

aplicada, cuja participante foi uma estudante com PC atendida na Casa Família 

Rosseta em Porto Velho/RO. As ações da pesquisa aplicada consitiram, na promoção 

do acesso ao recurso da Tecnologia Assistiva, mais especificamente o aplicativo 

aBoard, com a devida orientação da pesquisadora junto à criança. 

O presente trabalho visa colaborar com o meio acadêmico e está apresentado 

em seções. A primeira seção descreve o conceito da paralisia cerebral, as causas, 

sua classificação, seu diagnóstico e tratamento e, por fim, aborda a importância do 

uso das tecnologias assitivas para os Estudantes Público Alvo da Educação Especial 

(EPAEE). A segunda seção apresenta o procedimento metodológico utilizado, a 

intervenção realizada e seus resultados analisados à luz dos teóricos estudados. 
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 A expectativa é que este trabalho possa contribuir com a área acadêmica, 

mostrando como a intervenção pedagógica com tecnologias assistivas pode gerar 

aprendizagem e também aumentar a autoestima da criança com paralisia cerebral, a 

partir do momento em que ela consegue pronunciar palavras novas e realizar outras 

atividades que revelaram seu excelente potencial linguístico e cognitivo.  

 Esta pesquisa mostra grandes resultados através do uso da tecnologia 

assistiva utilizada durante o período de intervenção com a criança com PC.  
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2 ASPECTOS CONCEITUAIS SOBRE A PARALISIA CEREBRAL, CONDIÇÕES 

PARA A APRENDIZAGEM E AS CONTRIBUIÇÕES DAS TECNOLOGIAS 

ASSISTIVAS  

 

A Paralisia Cerebral (PC) é um grupo de distúrbios de movimentos 

permanentes que podem surgir durante a gravidez, parto ou até a criança completar 

2 anos de idade. Este termo PC foi introduzido por Sigmund Freud no ano de 1897, 

por mais que alguns autores dediquem o termo ao médico inglês William Osler 

(GERALIS, 1998). 

Segundo Costa (2008, p. 2), em artigo publicado em 2003: 

  
A expressão ´Paralisia Cerebral`, foi praticamente cunhada por Freud em 
1897, onde a expressão empregada foi ‘Paralisia Cerebral Infantil’, dando a 
entender que o paciente acometido por ela ficará imobilizado, fato este que 
ocorre somente com uma parcela dos pacientes, como efeito progressivo da 
hipertonia (excesso de tônus muscular), devido à gravidade da lesão ou 
quando há inadequação ou ausência da fisioterapia.  

 

De acordo com Bobath (1989, p. 11), PC é: “[…] uma deficiência que pode ser 

adquirida ainda na vida intrauterina e que acontece devido a uma lesão na massa 

encefálica.” 

Os sinais e sintomas variam de criança para criança. Os mais frequentes 

sintomas incluem rigidez muscular, fraqueza muscular, tremores, alterações do 

movimento, má coordenação motora, falta de equilíbrio, retardo mental e movimentos 

involuntários. Também pode-se verificar dificuldades em nível dos sentidos: visão, 

audição, deglutição e fala. A PC é grave e por isso quem a possui, necessita de 

cuidados durante a vida toda. Dependendo do tipo de paralisia que a criança tem, ela 

pode realizar atividades físicas e também se tornarem atletas. Segundo Cândido 

(2004, p. 11): 

 

A Paralisia Cerebral é uma doença crônica bastante prevalente no nosso 
meio, tem conceito e classificações extremamente heterogêneos, alguns 
impondo limites de idade outros não, tendo como denominador comum o 
envolvimento motor causado por uma agressão ao cérebro em 
desenvolvimento seja intra-útero, durante o parto ou por algum acometimento 
perinatal ou na primeira infância. 
O termo Paralisia Cerebral é considerado por muitos autores inadequados, 
uma vez que significaria a parada total de atividades físicas e mentais, o que 
não corresponde ao caso. Atualmente, tem-se utilizado o termo Encefalopatia 
Crônica Não Progressiva ou Não Evolutiva para deixar bem claro seu caráter 
persistente, mas não evolutivo, apesar de as manifestações clínicas poderem 
mudar com o desenvolvimento da criança e com a plasticidade cerebral.  
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O grande aspecto da paralisia cerebral é a enrijecimento dos músculos que 

prejudicam a movimentação dos membros do corpo. As sequelas da PC geralmente 

são: alteração na coluna vertebral; atraso na linguagem; atraso no desenvolvimento 

motor; convulsão; deformidade nos pés e nas mãos; dificuldade para respirar; 

epilepsia e retardo mental. De acordo com Cândido (2004, p. 6) 

 

O caráter da PC é persistente e irremediavelmente a etiologia não está em 
músculos ou nervos, mas em áreas cerebrais que impedem a habilidade de 
fazer o controle adequado de postura e movimento, decorrente de um insulto 
a um cérebro em desenvolvimento. Ainda, apesar de o surgimento da lesão 
neurológica e suas manifestações clínicas poderem mudar durante o tempo, 
não há doença ativa presente. 

 

É comum que bebês com paralisia não sentem, gatinhem ou rebolem cedo, 

como outros da mesma idade. Ainda que os sintomas se tornem mais visíveis no 

período inicial da vida da criança, eles não se agravam com o tempo. 

 
As crianças com formas graves de paralisia cerebral e movimentos 
involuntários não têm condições de agir motoramente sobre o objeto mas, a 
princípio, não estão limitadas em relação ao planejamento ou intenção de 
ação, ao controle cognitivo, à representação consciente, à atenção, ao afeto, 
à motivação e à relação social. (BRAGA, 1995, p. 55). 

 

Alguns fatores de risco são: o parto prematuro, a ocorrência de gêmeos, alguns 

tipos de infecções durante o período de gestação, como toxoplasmose ou rubéola 

congênita, complicações no momento do parto e trauma craniano nos primeiros anos 

de vida. Calcula-se que cerca de 2% dos casos constatados são pela causa genética 

hereditária.  

Bobath (1984, p. 1), estabelece outra definição afirmando que a PC trata-se de 

“[...] lesão que afeta o cérebro imaturo e interfere na maturação do sistema nervoso 

central, o que leva a consequências específicas do tipo de Paralisia Cerebral 

desenvolvida, seu diagnóstico, avaliação e tratamento”. 

Existem várias formas de paralisia cerebral, entre elas destacam-se: as 

pessoas que possuem rigidez muscular, têm em si paralisia cerebral espástica; 

aquelas que têm má coordenação, apresentam paralisia cerebral atáxica e as que 

contêm movimentos instáveis, a paralisia cerebral atetoide. Esses casos citados 

acima, são alguns subtipos da PC que são identificados de acordo com os problemas 

específicos relatados. 
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Nos países desenvolvidos, a prevalência encontrada varia de 1,5 a 5,9/1.000 
nascidos vivos; estima-se que a incidência de PC nos países em 
desenvolvimento seja de 7 por 1.000 nascidos vivos (ZANINI; CEMIN; 
PERALLES, 2009; FONSECA, 2011). 

 

2.1 CAUSAS DA PC 

 

O cérebro controla todas as atividades do corpo e para ele fazer isso precisa 

de oxigênio. A anoxia cerebral é um dos maiores motivos de causa de lesão cerebral, 

ocorrendo prejuízo no desenvolvimento do indivíduo. 

São várias as causas de PC, a classificação da origem acontece de acordo com 

o tempo do ocorrido: no período pré-natal, peri-natal ou pós-natal. Nas lesões pré-

natais encontram-se alguns elementos de risco que podem interferir no 

desenvolvimento devido do cérebro, neste meio estão o sofrimento fetal, as infecções 

uterinas e outros. Na situação peri-natal, são vistas como grave a prematuridade e a 

anóxia que ocorre no período do parto. Na fase pós-natal, as infecções que ocorrem 

no sistema nervoso central, acidentes cerebrais, anóxias e paradas 

cardiorrespiratórias, geralmente são os principais elementos de risco. (BLECK, 1987; 

ROTTA, 2002).  

Segundo Costa (2008, p. 3-4), em artigo publicado em 2003, as causas da 

paralisia estão associadas aos três períodos de gestação: 

 

Pré-Parto - Esta classificação está relacionada com a ameaça de aborto, 
choque direto no abdômen na mãe, exposição aos raios-X nos primeiros 
meses de gestação, incompatibilidade de Rh da mãe e do pai, infecções 
contraídas pela mãe durante a gravidez (rubéola, sífilis, toxoplasmose), mãe 
portadora de diabetes ou com toxemia de gravidez e hipertensão da gestante. 
Parto - Neste período pode-se ocorrer uma falta de oxigenação ao 
nascimento da criança (o bebê demora a respirar, lesando parte(s) do 
cérebro). Em uma revisão bibliográfica identifica-se facilmente as lesões 
causas por partos difíceis, principalmente nos fetos muito grandes de mães 
pequenas ou muito jovens (a cabeça do bebê pode ser muito comprimida 
durante a passagem pelo canal vaginal). Um parto muito demorado ou o uso 
do Fórceps, manobras obstétricas violentas e os bebês que nascem 
prematuramente (antes dos 9 meses e pesando menos de 2 quilos), possuem 
um maior risco de apresentar paralisia cerebral. 
Pós-Parto - O período recém-nato, também apresenta os seus riscos e a 
literatura cita casos de crianças que ao passarem por um longo período de 
febre muito alta (39ºC ou superior) logo nos primeiros meses de vida ou que 
sofreram uma desidratação com perda significativa de líquidos, adquiriram 
lesões cerebrais, acarretando em incapacidades motoras e sensoriais como 
sequelas. Não só nestes casos, mas também, em casos de infecções 
cerebrais causadas por meningite ou encefalite, ferimento ou traumatismo na 
cabeça, falta de oxigênio por afogamento (asfixia), envenenamento por gás 
ou por chumbo (utilizado no esmalte cerâmico, nos pesticidas agrícolas e 
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outros venenos), além do sarampo e o traumatismo crânio-encefálico até os 
três anos de idade, são fatores de risco para a paralisia cerebral. 

 

2.1.1 Classificação 

 

As formas de paralisia cerebral não são idênticas e as diferenças implicam nas 

condições do desenvolvimento e da aprendizagem. Segundo Rodrigues (2000) 

existem seis formas de PC. São elas: Paralisia Cerebral Atetóide, Paralisia 

Cerebral Atáxica, Paralisia Cerebral Espástica, Paralisia Cerebral Distônico, 

Paralisia Cerebral Discinética, Paralisia Cerebral Hipotônica.  

 Segundo Abatepaulo et al. (2008), a forma de Paralisia Cerebral chamada de 

Atáxica é denominada hypoplasia congênita do cerebelo que provoca 

comprometimento na função motora. Neste tipo, encontra-se a ausência de 

coordenação motora dos movimentos manuais. Esse tipo pode apresentar 

predeterminantes genéticos que possuem condições autossômicas que estão 

caracterizadas pela hypoplasia cerebelar e a syndrome de Joubert.  

 Conforme Cândido (2004), na PC chamada de Espástica é comum o 

surgimento das deformidades musculares, na maioria dos casos, as crianças com 

esse tipo de paralisia possuem os membros inferiores cruzados e ficam na ponta dos 

pés. Nesses casos é demonstrado uma certa resistência ao alongamento do músculos 

e possuem a musculatura contraída, o que causa dificuldade na movimentação. Esta 

contração prevalece em algumas classes musculares e não em outras. 

 Na paralisa do tipo Discinética, a criança apresenta movimentos involuntários, 

ou seja, ela não consegue ter o controle sobre os movimentos voluntários. As grandes 

características deste tipo são movimentos lentos e contorcidos. Os primeiros reflexos 

do recém-nascido podem permanecer e é frequente a ausência de domínio da saliva. 

Apresentam desenvolvimento motor atrasado. (CÂNDIDO, 2004). 

 Segundo com Abatepaulo et al. (2008), de acordo com os movimento há uma 

classificação, que subdvidi-se em: atetose, coréia e distonia. 

a) A Atetose possui o movimento involuntário, existente na ponta dos pés e 

das mãos, ocorrendo a complicação para executar um movimento 

voluntário, já que estes se acentuam através da emoção e mudança de 

postura. 

b) A Coréia é caracterizada por movimentos rápidos que comprometem os 

músculos da face, músculos bulbares, partes próximas às pontas dos pés e 
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dedos. Estas características costumam piorar através de excitação, 

estresse e febre. 

c) A Distonia apresenta uma torção do corpo da criança que resulta na torção 

do tronco e até dos membros. Na PC discinética ocorre uma flacidez 

muscular no período da infância, podendo mudar na fase adulta para a 

rigidez muscular.  

 

 

2.1.2 Diagnóstico 

 

O diagnóstico da paralisia cerebral pode ser constatado por um médico pediatra 

depois de realizar exames, tais como eletroencefalograma ou tomografia 

computadorizada que confirmam a PC. Também pode-se perceber a presença da PC 

ao observar a criança, pois alguns sintomas como a demora no desenvolvimento 

motor e também a existência de alguns reflexos primitivos que, no momento, não 

estão de acordo com sua faixa etária. 

Schwartzman et al. (2007, p. 4-17) explica que 

  
Para utilizar adequadamente o rótulo de PC, é necessário que certas 
condições sejam atendidas. A causa deverá ser fixa, não progressiva; deverá 
estar presente dentro dos dois primeiros anos de vida e se manifestar, 
principalmente, por uma desordem do movimento e da postura. Fica também 
explicitado que, embora decorrente de uma condição fixa, certas 
características podem se modificar em função de fatores biológicos, 
diretamente relacionados aos processos de maturação do sistema nervoso 
central (SNC), fatores ambientais e circunstanciais. 
O diagnóstico de PC pressupõe, portanto, um cuidadoso e abrangente 
trabalho de diagnóstico diferencial antes de poder ser estabelecido, sendo 
que condições progressivas, moléstias geneticamente determinadas e outras 
deverão ser excluídas. 
Mesmo quando se observa um cuidadoso protocolo de avaliação, como se 
pode aprender do trabalho de Christensen e Melchior, por vezes erros 
diagnósticos são difíceis de serem evitados. O resultado de 69 autópsias de 
pacientes que haviam sido diagnosticados como portadores de PC e que 
haviam sido seguidos por vários anos em instituição especializada revelou, 
em 12 deles, condições diversas, tais como tumores de crescimento lento, 
leucodistrofias e outras encefalopatias progressivas. 

 

Com exame detalhado e boa avaliação do médico pode se detectar o tipo de 

distúrbio do Sistema Nervoso Central. Os exames EEG e TC ajudam a identificar o 

local e a malformação congênita. É muito importante uma avaliação bem detalhada 

para o diagnóstico certo, o que facilita os trabalhos educacional e clínico. 
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2.1.3 Prognóstico 

 

O prognóstico da Paralisia Cerebral (PC) depende do nível dos danos nos 

sistemas, da qualidade no tratamento e no acompanhamento multiprofissional visando 

à reabilitação e em muitos casos das condições financeiras da familia. 

Mas, até nas situações de bom prognóstico encontram-se três aspectos 

importantes no desenvolvimento infantil: a intensidade do distúrbio de comportamento, 

a quantidade de crises epiléticas e por último o grau de deficiência mental. 

A reabilitação é complicada com as crianças que possuem deficiência mental 

moderada ou grave, pois essas apresentam conexão com crises epiléticas de difícil 

controle e nem sempre respondem bem aos tratamentos clínicos. 

 

2.1.4 Tratamento 

 

 O tratamento da paralisia cerebral tem o objetivo de controlar as crises 

convulsivas e as sequelas decorrentes das lesões, bem como o cuidado para não 

adquirir outras complicações ou problemas de saúde. 

 Os medicamentos usados para o tratamento consistem em anticonvulsivantes 

e psiquiátricos, com o intuito de conseguir melhor controle dos distúrbios afetivos-

emocionais e da agitação psicomotora, quando necessário.  

 A parte cirúrgica do tratamento demanda de cirurgias ortopédicas para a 

correção de deformações e fortalecimento das articulações, além do alívio das dores 

que a criança sente. 

 A terapia ocupacional é fundamental e torna-se indispensável para crianças 

com paralisia, pois essas demostram dificuldades em graus variados na execução de 

suas atividades cotidianas. O terapeuta ocupacional trabalha com atividades diárias 

da criança, para que esta possa realizar o melhor desempenho possível em seu dia a 

dia, tais como: lazer, autocuidado, relação social, dentre outros. 

 A fisioterapia também tem papel importante no desenvolvimento da criança 

com PC, uma vez que ajuda a facilitar o movimento, tendo em vista que melhora a 

força do paciente, a capacidade motora, a flexibilidade etc. 

 
A intervenção fisioterapêutica e o manuseio da criança em casa influenciam 
diretamente os processos de maturação e recuperação do sistema nervoso, 
pois tudo o que a criança experimenta e treina provavelmente causa 
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modificações no seu sistema neuromuscular, visto que ambos têm estreita 
relação. O processo de recuperação deve ser precoce devido a maior 
plasticidade neuromotora, objetivando melhorar as capacidades funcionais 
que visam estruturar o ambiente no sentido de favorecer a exploração ativa, 
e estimular atos tais como controlar a cabeça, rolar, passar para sentado, 
engatinhar, ficar sobre os joelhos, colocar-se em pé, andar, e apreender e 
manusear diferentes objetos. Dessa forma, a ênfase recai sobre a criação de 
um ambiente favorável para a reabilitação, que permita maior interação ativa 
e voluntária entre a criança, terapeuta/pais e o ambiente (SARI; MARCON, 
2008). 

 

O programa de reabilitação tem por objetivo diminuir a incapacidade da pessoa, 

prevenir deformidades e otimizar a função dos membros. Para o fortalecimento 

muscular, pode ser realizados exercícios de grande resistência, mas são necessários 

certos cuidados em criança com lesão central, pois tal procedimento poderá reforçar 

as reações tônicas anormais que já existem em seu corpo, aumentando a 

espasticidade.  

A fonoaudiologia para crianças com paralisia cerebral é importante pois ajuda 

na correção de distúrbios na fala e no atraso da linguagem oral. 

A educação consiste em estimular a criança em seu processo de aprendizagem 

e desenvolvimento e tal estímulo, que deve ocorrer diariamente, é fundamental para 

o avanço do desempenho cognitivo da criança. 

No aspecto que envolve a educação das crianças com PC, temos a tecnologia 

assistiva, que é um recurso adaptado para ser utilizado com pessoas com deficiência 

para facilitar sua comunicação. Essas adaptações ocorrem desde um lápis, até um 

aparelho eletrônico. O uso desse recurso auxilia e contribui para o desenvolvimento 

da fala e da aprendizagem do estudante. 

 

É importante ter, a partida, uma noção clara do termo Tecnologias de Apoio 
(TA), visto tratar-se de uma expressão chave predominante nas presentes 
Linhas de Orientação. Em primeiro lugar, o termo tecnologia não indica 
apenas objetos físicos, como dispositivos ou equipamentos, mas antes se 
refere mais genericamente a produtos, contextos organizacionais ou “modos 
de agir” que encerram uma série de princípios e componentes técnicos. Uma 
“tecnologia de acesso a transportes públicos”, por exemplo, não consiste 
apenas numa frota de veículos acessíveis (ex: autocarros com plataforma 
elevatória), mas engloba toda a organização dos transportes, incluindo 
controle de tráfego, implantação das paragens, informações e procedimentos 
de emissão/validação de bilhetes, serviços de clientes, formação do pessoal 
etc. Sem uma organização deste tipo, o simples veículo não ofereceria 
qualquer “transporte público”. Em segundo lugar, o termo de apoio é aplicado 
a uma tecnologia, quando a mesma é utilizada para compensar uma limitação 
funcional, facilitar um modo de vida independente e ajudar os idosos e 
pessoas com deficiência a concretizarem todas as suas potencialidades. 
(EUSTAT, 1999b, In GALVÃO FILHO, 2009, p. 133). 
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2.1.5 Os Fatores Determinantes para a Aprendizagem 

 

Para que se possa refletir sobre o processo de inclusão escolar das 

possibilidades de aprendizagem da pessoa com Paralisia Cerebral, deve-se também 

entender como se processa a aprendizagem, e para tanto, deve-se considerar que 

essa é o fruto de várias ações integradas, as quais não se limitam ao simples fato de 

procurar informações. Ao contrário, o ato de aprender transcende a esfera imediata 

(sensação-percepção) e mediata (representação mental), e alcança o nível do 

pensamento metacognitivo por incluir os traços de habilidades elaborativas (a partir 

de desafios de situações desconhecidas e criativas), dadas pelo surgimento de 

vitalizadoras soluções funcionais, que garantem a adaptação individual e social do 

sujeito (URRUTIGARAY, 2004). 

Segundo Fonseca (1998, p. 9): 

 

[...] a aprendizagem humana é possível pela ação de um mediatizador que se 
interpõe entre os estímulos e o organismo para captar da mente do 
mediatizado as significações interiorizadas que advém da própria experiência 
de aprendizagem. 
[...] a aprendizagem humana não se explica ou esgota apenas pela 
integridade biológica dos genes e dos cromossomos, nem se limita a uma 
pura exposição direta a objetos, acontecimentos, atitudes e situações, mas 
emerge de uma relação indivíduo-meio que é mediatizada por outro indivíduo 
mais experiente, cujas práticas e crenças culturais são transmitidas às 
gerações futuras, promovendo nelas zonas mais amplas de desenvolvimento 
cognitivo crítico e criativo.  

 

É evidente que o desenvolvimento da aprendizagem na criança com PC pode 

não ocorrer no mesmo tempo previsto por esses autores. No entanto, é preciso 

observar que a criança com PC poderá ter sucesso em seus estudos acadêmicos, só 

que em período de tempo maior. Aliás, no presente estudo tem se confirmado cada 

vez mais que, não desmerecendo as inúmeras teorias, na PC a determinação e a 

atitude é o que acaba prevalecendo.  

Segundo Vygotsky (1989), essas ações mediadoras entre o biológico e o 

ambiental só são possíveis por meio da aquisição da linguagem. Esta última é a 

responsável direta pela formação dos processos ou operações mentais, por ser o 

elemento que propicia, exatamente, a relação ou a comunicação de um organismo (o 

aspecto biológico) com seu meio (o aspecto ambiental) e consigo mesmo. Assim 

sendo, é de fundamental importância entender a Intervenção e a Prática Pedagógica 

a partir do modo histórico-fundamental, cuja base é desenvolvimentista, tendo como 
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fundamentação metodológica a importância da aquisição da linguagem como 

condição de perfeita comunicação entre o indivíduo e seu meio. 

Para que se possa compreender adequadamente a ação de uma intervenção 

pedagógica, faz-se necessário, primeiramente, a análise dos processos de formação 

mental, como instrumento ou ferramenta humana, presente, incluso, no processo 

ensino-aprendizagem. 

Existem as condições que estimulam ou inibem o processo de aprendizagem. 

De acordo com Pain (1992) podem ser condições internas ou externas, sendo: 

a) condições internas da aprendizagem fazem referência a três planos 

estreitamente inter-relacionados:  

− o primeiro descreve o corpo como infraestrutura neurofisiológica ou 

organismo que favorece ou atrasa os processos cognitivos e que é 

mediador da ação; 

− o segundo refere-se à condição cognitiva da aprendizagem, ou seja, à 

presença de estruturas capazes de organizar os estímulos do 

conhecimento; 

− o terceiro plano associa as condições internas da aprendizagem com a 

dinâmica de comportamento.  

b) podem-se descrever condições externas como aquelas que definem o campo 

do estímulo e condições internas – as que definem o sujeito. Ambas podem ser 

estudadas em seu aspecto dinâmico, como processos, e em seu aspecto 

estrutural como sistemas de forma que, a combinatória de tais condições nos 

leva a uma definição operacional da aprendizagem, pois determina as variáveis 

de sua ocorrência.  

O problema de aprendizagem pode ser considerado como um sintoma, um sinal 

de descompensação. Assim, o seu diagnóstico está constituído pelo seu significado. 

Os fatores fundamentais a serem levados em consideração no diagnóstico de um 

problema de aprendizagem são:  

− Fatores orgânicos: integridade anatômica e de funcionamento dos órgãos, 

funcionamento glandular, alimentação e condições de abrigo e conforto 

entre outros fatores;  

− Fatores específicos: refere-se a certos tipos de transtornos na área de 

adequação perceptivo-motora, em especial aqueles que aparecem no nível 

da aprendizagem da linguagem, sua articulação e sua lecto-escrita, e se 



21 
 

manifestam numa série de perturbações (ex-alteração da sequência 

percebida);  

− Fatores psicógenos: problema da aprendizagem pode surgir como uma 

reação neurótica à interdição da satisfação, seja pelo afastamento da 

realidade e pela excessiva satisfação na fantasia, seja pela fixação com a 

parada de crescimento na criança;  

− Fatores ambientais: refere-se ao meio ambiente material do indivíduo, às 

possibilidades reais que o meio lhe fornece, à quantidade, à qualidade, 

frequência e abundância dos estímulos que constituem seu campo de 

aprendizagem habitual.  

 

2.1.6 Aprendizagem da fala, da leitura e da escrita 

  

No desenvolvimento escolar, a fala, leitura e escrita são fundamentais no 

processo de socialização e de inserção, pois são os meios mais comuns relação do 

educando com o ambiente de aprendizagem.  

Segundo Bobath (1989, p. 38): 

 
1. Área de Broca ou área da fala, viabiliza a capacidade de falar. Situada à 
frente da área motora, é a área cortical que controla os músculos da 
vocalização. 
2. Área da fala Wernicke, encontra-se mais atrás, no hemisfério esquerdo, e 
é o centro posterior da fala. Está ligada ao aspecto ideacional da linguagem, 
favorecendo a compreensão. Constitui-se da circunvolução temporal 
superior, lobo parietal e parte da área occipital. 

 

De conformidade com o que ensina Guyton (1992), é no hemisfério esquerdo 

que se apresentam as funções interpretativas da Área de Wernicke e de giro angular 

(regiões pós-centrais) e o funcionamento das áreas de controle motor e de controle 

da palavra (regiões pré-centrais). Já as áreas pré-frontal e pré-motora da palavra (área 

de Broca) estão localizadas no lobo frontal intermediário, sendo dominante também 

no hemisfério esquerdo. Da mesma forma, as áreas motoras para o controle das mãos 

são dominantes no hemisfério esquerdo. 

A predominância de hemisfério não impede a captação de informações 

sensoriais de outro hemisfério. Assim, a recepção sensorial das áreas interpretativas 

do lobo temporal e de giro angular, e das áreas motoras, ocorre em ambos os 

hemisférios. Essas áreas controlam atividades motoras em ambos os hemisférios, 
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utilizando fibras do corpo caloso para comunicação entre os hemisférios, gerando 

organização unitária (alimentação cruzada) que impede interferências entre as 

funções executadas pelos dois lados do cérebro, evitando conflitos no pensamento e 

nas respostas motoras.  

Segundo Guyton (1992, p. 565) “uma das funções do corpo caloso e da 

comissura anterior é a de fazer com que as informações estocadas em um dos 

hemisférios fiquem disponíveis para as áreas corticais do hemisfério oposto”. 

O hemisfério direito possui a capacidade de desenvolver outras atividades 

intelectuais, tais como: entendimento e interpretação de música, experiências visuais 

não verbais, relação espacial entre o indivíduo e o meio, significado de linguagem 

corporal, etc. Porém cabe ao hemisfério esquerdo os centros linguísticos, é o 

hemisfério da fala e está também associado às experiências conscientes, tanto no 

sentido da recepção de estímulos provenientes do mundo (percepção) quanto ao que 

se refere à ação do sujeito no mundo. Assim, fala e consciência relacionam-se ao 

hemisfério esquerdo, o que independe da dominância cerebral do indivíduo 

(GUYTON, 1992). 

Um aspecto fundamental da linguagem é a denominação dos objetos. A 

linguagem impõem uma ordem aos eventos: classifica-os dentro de certa categoria e 

os representa na mente, na ausência deles. Como já citado por Vygotsky (1989), a 

linguagem tem papel fundamental no desenvolvimento das capacidades cognitivas e 

criativas. A comunicação humana dá-se mediante os símbolos. Compromete a função 

cortical, implicando um aspecto sensorial (envolve olhos e ouvido) e um aspecto motor 

(envolve vocalização com excitação simultânea dos músculos da laringe, músculos 

respiratórios e músculos da boca e o controle dessa vocalização). A fala constitui-se 

de dois estágios: no primeiro estágio, ocorre a formação de pensamentos. 

Ainda de acordo com Guyton (1992, p. 566): 

 
Um pensamento resulta de um “padrão” de estimulação de várias partes 
distintas do sistema nervoso ao mesmo tempo e em sequência definida, 
envolvendo, de maneira mais importante, o córtex cerebral, o tálamo, o 
sistema límbico e a parte superior da formação reticular do tronco 
cerebral.  
Essa é a chamada teoria holística do pensamento.  
Acredita-se que as áreas do sistema límbico, tálamo e formação reticular 
determinem a natureza geral do pensamento como prazer, desprazer, dor 
[...] as áreas do córtex cerebral determinam características discretas de 
pensamento tais como localizações específicas das sensações sobre o 
corpo e de objetos no campo de visão, padrões discrepantes de 
sensações, como a textura de um tapete [...] e outras características que 
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entram no campo de atenção [...].  

 

A formação do pensamento implica o envolvimento de distintas áreas corticais 

e resulta do processo de socialização, mediante interações que o ser estabelece com 

o mundo exterior. A expressão do pensamento faz-se por meio de palavras 

escolhidas, a serem articuladas. Quanto à escolha de palavras que vão articular o 

pensamento, a Área de Wernicke1 é a mais importante. 

Num segundo estágio da fala há a mobilização da área motora-cortical. O 

córtex motor primário é o responsável pela ativação dos músculos da fala: regiões 

motoras corticais facial e laríngea. Vale ressaltar que, a articulação implica 

movimentos da boca, língua, laringe, responsáveis pela emissão do som. Quando a 

comunicação envolve audição e palavra, têm-se as seguintes áreas corticais 

envolvidas, segundo Guyton (1992, p. 671): 

 

1. recepção na área auditiva primária dos sinais sonoros que codificam as 
palavras. 

2. interpretação das palavras na área de Wernicke. 
3. determinação do pensamento e das palavras a serem faladas na área de 

Wernicke. 
4. transmissão dos sinais da área de Wernicke para a área de Broca, pelo 

fascículo arqueado. 
5. ativação de programas motores estereotipados na área de Broca, para 

controle da palavra. 
6. transmissão de sinais apropriados para o córtex motor que controla os 

músculos da palavra 
E na leitura, gerando uma palavra como resposta, tem-se as seguintes áreas 
corticais envolvidas: 
1) área visual primária, que é a área de recepção inicial pra as palavras. 
2) a informação passa por estágios iniciais de integração na região de giro 

angular.  
3) a informação alcança o nível de reconhecimento total, na Área de 

Wernicke. 
4) transmissão dos sinais da área de Wernicke para a área de Broca, pelo 

fascículo arqueado. 
5) ativação de programas motores estereotipados na área de Broca, para o 

controle da palavra. 
6) transmissão e sinais apropriados para o córtex motor que controla os 

músculos da palavra. 
 

Desta forma, é possível perceber o comprometimento de várias áreas do 

sistema nervoso, que, segundo a teoria holística, garante uma atividade em 

                                                           

1 WIKIPÉDIA (2008) Verbete: Área de Wernicke - é uma região do cérebro humano responsável pelo 
conhecimento, interpretação e associação das informações. Graves danos na área de Wernick podem 
fazer com que uma pessoa que escuta perfeitamente e reconhece bem as palavras, seja incapaz de 
agrupar estas palavras para formar um pensamento coerente. A área recebe o nome em homenagem 
a Karl Wernicke, um neurologista e psiquiatra alemão. 
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“concerto”, com a presença e a harmonia de uma série de funções, dentre elas, a 

formação do pensamento e os processos de elaboração e execução da fala. É o 

processo maturacional neuromotor que viabiliza, no organismo imaturo, a aquisição 

dessa atividade complexa.  

 

2.1.7 A tecnologia assitiva como um recurso para o desenvolvimento e o 

aplicativo aBoard 

 

Segundo o Comitê de Ajudas Técnicas – a “Tecnologia Assistiva é uma área 

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

metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a 

funcionalidade, relacionada à atividade e à participação de pessoas com deficiência, 

incapacidade ou mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, 

qualidade de vida e inclusão social.” (CAT, 2007, s.p). 

E embora muito se fale sobre inclusão digital e sobre as tecnologias assistivas, 

o uso delas não é tão comum no meio escolar, sobretudo junto aos Estudantes Público 

Alvo da Educação Especial, que apesar da inclusão escolar, nem sempre são 

atendidos plenamente. 

  Ainda faltam debates e estudos sobre os conceitos que remetem a mudanças 

de paradigmas, implicando em alterações na prática educativa e em todas as esferas 

da comunidade escolar que, em sua maioria, não parece estar preparada para receber 

esses estudantes, já que a própria inclusão digital ainda não é parte efetiva dos 

processos de ensino no ambiente escolar, ainda que o acesso à internet seja 

disponível e alguns aplicativos possam auxiliar de forma significativa, sobretudo na 

comunicação.  

No caso das pessoas com PC, a comunicação é, por vezes, afetada por atrasos 

no desenvolvimento da linguagem e outros comprometimentos. Mas o fato é que 

existem recursos oriundos das tecnologias, mas ainda poucos são os profissionais, 

tanto na escola comum quanto na escola especial, que se apropriam desses recursos 

para faciltar o desenvolvimento dos Estudantes Público-Alvo da Educação Especial 

(EPAEE). 

Assim, é importante destacar que para esses equipamentos tenham a sua 

finalidade cumprida, é necessário que se faça um trabalho pedagógico de auxílio, 

formação técnica e educacional, com o intuito, não apenas de formar pessoas 
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capacitadas a utilizar esses recursos, mas também aptas a questionar, criar e utilizá-

los nos processos de ensino e aprendizagem.  

O uso adequado dessas tecnologias como instrumento de transformação da 

ação educativa em prol dos estudantes com PC remete a mudanças no ambiente 

escolar e também familiar, pois tais tecnologias devem ser capaz de incorporar nova 

possibilidade educacional, novos projetos, estratégias e ações educativas que 

atendam todos os que podem se beneficiar desses recursos. 

Desse modo, as tecnologias digitais podem ser utilizadas na educação e, por 

consequência, no desenvolvimento das pessoas com PC, não como componente 

curricular ou como técnica de ensino, mas como  

 
[...] um suporte ao professor, como um instrumento a mais em sua sala de 
aula, na qual o professor possa utilizar esses recursos colocados à sua 
disposição, contribuindo assim para aumentar a participação dos estudantes 
e a interação entre eles, despertando habilidades, competências atitudes e 
valores, motivando o dialogo enfim, promovendo a construção do 
conhecimento (BORGES NETO, 1991, p. 136). 

 

Dentro das Tecnologias Assistivas destacam-se alguns aplicativos que se 

constituem como um meio de Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) para 

celulares e tablets, com finalidades especificas, entre eles, destaca-se o aBoard. 

 

 

2.1.8 O aBoard 

 

O aplicativo aBoard – chamado de Prancha Assistive em português – é um 

meio de comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) para celulares e tablets, que 

tem por objetivo auxiliar na produção de frases com sentido. 

Este aplicativo foi criado a partir do projeto de pesquisa assistive 

(http://assistive.cin.ufpe.br/), voltado para pessoas que possuem deficiência na 

comunicação em geral. 

O aplicativo foi fincanciado pelos recursos do governo federal e é disponível 

gratuitamente para ser utilizado. O vocabulário utilizado nele é dividido em categorias 

e subcategorias facilitando assim a localização da palavra a ser utilizadas. Ao entrar, 

por exemplo, na categoria de animais, não irá aparecer palavras de outro tipo – como 

uma fruta –, a categoria irá mostrar apenas animais.  

 

http://assistive.cin.ufpe.br/
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Como suporte, o aBoard pode ser instalado em qualquer dispositivo móvel, 
como tablets. Também compõe o aplicativo o aBoard Editor, utilizado em 
computador conectado à internet, permite aos usuários e mediadores 
personalizar os vocabulários e conteúdos do aplicativo; e também o aBoard 
serve para armazenar os conteúdos personalizados e controle de acesso do 
usuário, serviço em nuvem (FIDALGO; CAVALCANTE, 2017). 

 

O referido aplicativo possui a opção de excluir as palavras ou a frase produzida, 

retornar para a categoria anterior sem precisar voltar novamente para a parte inicial. 

O uso da internet é necessário apenas para instalação do programa e download de 

novos vocabulários. 

Para o desenvolvimento de pessoas com paralisia cerebral, esse aplicativo 

pode trazer avanços significativos no desenvolvimento da linguagem, e 

consequentemente, nos aspectos cognitivos associados à escolarização.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

A presente monografia tem por objetivo apresentar os resultados obtidos por 

meio da pesquisa intitulada: O uso dos recursos de tecnologias assistivas no 

trabalho educacional para crianças com paralisia cerebral.  

A pesquisa foi realizada na Associação Casa Família Rosetta, localizada na 

área central de Porto Velho/RO. Esse trabalho foi motivado pelo interesse em 

aprofundar os conhecimentos acerca do assunto e compreender o processo de ensino 

e aprendizagem das crianças com PC na referida instituição.  

O interesse pelas tecnologias assistivas e pela PC surgiu durante o curso da 

disciplina de Estágio em Espaços não Escolares, na qual se deu o encaminhamento 

para a Associação Casa Família Rosetta, e assim, o contato com crianças com PC e 

com as técnicas empregadas visando ao desenvolvimento geral desses alunos.  

Desenvolveu-se uma pesquisa de abordagem qualitativa, caracterizada pelo 

contato direto do pesquisador com os pesquisados e com o ambiente natural em que 

o fenômeno acontece, respeitando o significado que os sujeitos dão aos fatos e 

situações (LUDKE; ANDRÉ, 1986).  

 Os dados foram coletados para análise por meio de observação. Na 

abordagem qualitativa, a observação ocupa lugar privilegiado, pois, nesta perspectiva, 

ultrapassa as aparências para alcançar o necessário e fundamental para o real 

entendimento do fenômeno estudado (DEMO, 2005, p. 104). Neste contexto, a 

observação, nessa pesquisa, possibilitou um contato mais próximo do pesquisador 

com o fenômeno pesquisado e, consequentemente, proporcionou uma apreensão da 

visão de mundo e de significados que os pesquisados têm acerca da realidade 

estudada (LUDKE, 1986).  

Utilizou-se da observação participante em sala de aula com a finalidade de: 

verificar como ocorre a relação aluno-professor, conhecer a estrutura física da 

instituição e auxiliar a responsável pela turma no que fosse solicitado.  

Realizou-se também atividades de intervenção, caracterizada como pesquisa 

aplicada, a partir do uso das tecnologias assistivas pelo aplicativo aBoard, em tablete, 

mediante o desenvolvimento de atividades didáticas.  

Efetivou-se, portanto, uma pesquisa qualitativa, do tipo aplicada, que visa a 

produzir conhecimentos para colocar em prática e envolver interesses locais e 

fenômenos específicos com a intenção de compreendê-los em seu contexto. 
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Cabe destacar que para essa pesquisa ser realizada foram levantados dados 

bibliográficos, dados sobre o ambiente e as relações por meio da observação 

participante na Instituição como um todo. Por último, desenvolveu-se a pesquisa 

aplicada, sendo que esta foi realizada em duas etapas:  

a) Etapa 1: fez-se um diagnóstico das atividades educacionais desenvolvidas 

pela professora com a finalidade de identificar quais as modalidades de 

tecnologias assistivas eram utilizadas junto aos estudantes com PC, bem 

como verificar o desempenho dos estudantes, frente às atividades 

propostas;  

b) Etapa 2: utilizou-se os recursos das tecnologias assistivas junto ao 

estudante com PC a fim de verificar o progresso do estudante e a 

adequabilidade do aplicativo escolhido para a pesquisa. O aplicativo 

utilizado foi o aBOARD. 

 

3.1 O CONTATO COM A INSTITUIÇÃO 

 

A etapa preliminar consistiu na realização de visita na associação já destacada, 

cuja finalidade foi manter diálogo com a coordenadora da instituição. 

A priori, já se havia feito o primeiro contato com a escola, pois foi realizado um 

trabalho de Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental em Espaços não 

Escolares nesta instituição, que durou quatro dias. Terminado o estágio, realizou-se o 

contato definitivo institucionalizando a realização da pesquisa. Essa 

institucionalização se deu em dia e hora marcados com a coordenadora. Na ocasião, 

foi esclarecido qual o objetivo da pesquisa, o que seria necessário para o 

procedimento dessa e quais pessoas estariam envolvidas. Destacou-se que não 

haveria divulgação dos nomes dos profissionais e alunos que participassem dessa 

pesquisa.  

A reação da coordenadora foi positiva em relação ao que foi proposto e ela se 

propôs a mostra as salas e auxiliar no que fosse necessário. Todavia, salientou o 

cuidado com a imagem e a proteção dos nomes das pessoas envolvidas. Na ocasião, 

foi entregue o documento de autorização do trabalho na referida associação que 

continha a apresentação da pesquisadora, o tema e o objetivo da pesquisa.  
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3.2 LOCAL: ONDE FOI DESENVOLVIDA A PESQUISA  

 

A pesquisa foi realizada na associação Casa Família Rosetta que está 

localizada no município de Porto Velho, no estado de Rondônia, na rua Marechal 

Deodoro, 1213, Bairro Areal. A instituição não possui fins lucrativos, foi criada pelo 

Padre Vincenzo Sorce, em Caltanissetta, na Sicília/Itália, na década de 1980. A Casa 

Família Rosetta está presente no estado de Rondônia desde o ano de 1992. A 

associação surgiu no Brasil graças a um empenho conjunto entre as instituições civis 

e religiosas locais e a ONG italiana Casa Família Rosetta.  

No ano de 1992, foi inaugurada a Comunidade Terapêutica “Porto da 

Esperança” – responsável em atender pessoas do sexo masculino, dependentes de 

substâncias psicoativas. Em 1993, teve início a Comunidade de Reinserção Social 

“Dom Helder Camara” para atender o mesmo público. Ainda em 1993, começou a 

funcionar o Centro de Reabilitação Paulo VI, para acompanhar crianças e 

adolescentes que possuem deficiências neurológicas. Para as crianças com 

deficiência em situação de risco e vulnerabilidade, surgiu a Casa Família “Anna 

Teresa Cappello”, em 2002. No dia 16 de julho de 2009, foi inaugurada a Comunidade 

terapêutica “Nossa Senhora Aparecida” para atender mulheres dependentes de 

substâncias psicoativas. No mês de abril de 2016, foi implantada a Comunidade 

terapêutica “Pe. Fiovo Camaioni” localizada no Município de Ouro Preto do Oeste, no 

estado de Rondônia. 

 

Quadro 1 - Estrutura física do Centro de Reabilitação Paulo VI 

Tipo de Atendimento Nº de salas Profissionais Voluntários 

Fisioterapia 1 2 1 

Terapia ocupacional 1 1 0 

Fonoaudiologia 1 1 0 

Arte Terapia 1 0 1 

Psicologia 1 0 2 

Supervisão 1 1 0 

Sala de Estimulação I 1 2 0 

Sala de Estimulação II 1 2 0 

Sala de Estimulação Pedagógica 1 2 0 

Piscina de Hidroterapia ______ _______ _______ 

Parque de Psicomotricidade ______ _______ _______ 

Micro-ônibus ______ 1 _______ 
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A Associação possui vários serviços, dentre eles, destaca-se: Programa de 

Assistência e Reabilitação para Pessoas com deficiência, que é especialmente 

dedicado para crianças, adolescentes e adultos que possuem a Paralisia Cerebral, 

Microcefalia, Hidrocefalia e Deficiências Neurológicas; Programa de Prevenção, 

Tratamento, Recuperação e Reinserção Social para Dependentes Químicos, este 

tem grande relevância no estado, pelo atendimento e tratamento de pessoas 

dependentes de substâncias psicoativas, participa do Conselho Municipal de Políticas 

Públicas sobre Drogas (COMAD); Programa de Formação Fé e Cultura Bento XVI: 

disponibiliza cursos e minicursos, palestras, seminários, mesa redonda, parceria com 

universidades (estágio e formação), produção de material informativo e formativo, 

visando ao cuidado com a formação de profissionais e educadores. 

As comunidades que fazem o tratamento no Programa de Assistência e 

Reabilitação para Pessoas com Deficiência são o Centro de Reabilitação Paulo VI e 

a Casa Família Ana Capello. No Programa de Prevenção, Tratamento, Recuperação 

e Reinserção Social para Dependentes Químicos, as comunidades que atendem são: 

Comunidade Terapêutica Porto da Esperança (masculina), Comunidade Terapêutica 

Nossa Senhora Aparecida (feminina), Comunidade de Reinserção Social Dom Helder 

Câmara (masculina) e Comunidade Terapêutica Padre Fiovo Camaioni (masculina). 

O Programa de Formação Fé Cultura Bento XVI possui os serviços de Educação 

Continuada (SECAFRO), Auditório São Benedito e Biblioteca.  

A associação é caracterizada de Utilidade Pública, contém registro no Conselho 

Municipal de Assistência Social (CMAS), no Conselho Municipal de Direitos da 

Criança e do Adolescente (CMDCA), no Conselho Estadual de Políticas Públicas 

sobre Drogas (CONEN), na Superintendência Estadual de Políticas Públicas sobre 

Drogas (SEPOAD), no Conselho de Fisioterapia (CREFITO) e outros. 

A estrutura da associação divide-se em centros de reabilitação, casas de 

acolhimento institucional e comunidades terapêuticas. Elas proporcionam o 

acolhimento, assistência, reabilitação e reinserção social.  

 O objetivo do Centro é proporcionar o acolhimento e a reabilitação de pessoas, 

por meiode ações de saúde, educação, assistência social, cultura e outros, podendo 

contribuir com o desenvolvimento social da comunidade. 

A associação possui seis pilares, que são: Inovação: incentivam a produção 

de respostas novas para os desafios encontrados; Rede: acreditam que para 

construção de uma sociedade solidária e justa é essencial a parceria com atores 
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locais; Políticas Sociais: a associação promove políticas públicas mais humanizadas 

e defendem os direitos das pessoas; Cultura: tem a educação como mobilizadora de 

conhecimento crítico, que permite o protagonismo; Espiritualidade: apresentam a 

prática de valores universais do amor, respeito, solidariedade e outros. 

 

3.3 SELEÇÃO DA PARTICIPANTE: COMO FOI A ESCOLHA DA PARTICIPANTE 

 

A escola atende atualmente em seu quadro de atendimento educacional e 

clínico em torno de 100 pessoas por mês. Porém, a escolha dos participantes 

aconteceu levando-se em consideração a idade cronológica da criança – 8 anos – que 

coincide com a faixa etária de escolarização na etapa de alfabetização. Esses critérios 

para a seleção estão relacionados aos objetivos do aplicativo escolhido para trabalhar 

com a criança. O aplicativo chamado aBoard tem como finalidade desenvolver a 

atenção, a fala, coordenação motora fina; ações; qualidades; pessoas; alimentos, 

bebidas e comidas; roupas; sensações; lugares; perguntas; objetos e brinquedos; 

nomes de animais; partes do corpo humano; data/tempo; cores. Esses conteúdos são 

pertinentes aos anos iniciais do ensino fundamental, especificamente do 1º ao 3º ano. 

A estudante selecionada foi matriculada na associação no ano de 2018, e é 

seu primeiro contato com uma área educacional, até então, não teve contato com a 

escolar regular.  

A escolha da sala de atendimento educacional ocorreu após a etapa da 

observação e foi possível detectar o nível intermediário de atendimento educacional 

para crianças que estão começando o desenvolvimento cognitivo.  

 

3.4 ETAPAS DA PESQUISA: COLETA DE DADOS  

 

Para a coleta de dados, realizou-se observação participante, assim como 

pesquisa aplicada na forma de intervenção pedagógica dividida em duas fases, ou 

seja, inicialmente fez-se um diagnóstico das condições do ensino e da aprendizagem 

da criança selecionada e na segunda fase efetivou-se uma intervenção pedagógica 

com o aplicativo aBoard. Na primeira fase houve o conhecimento do local de ensino e 

das formas de atendimento. 
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3.4.1 A observação participante  

 

Foi realizada observação participante não estruturada com a finalidade de 

vivenciar no próprio local da pesquisa, sem interferir na dinâmica educacional da 

instituição, considerando que a observação participante é:  

 

O processo no qual um investigador estabelece um relacionamento 
multilateral e de prazo relativamente longo com uma associação humana na 
sua situação natural com o propósito de desenvolver um entendimento 
científico daquele grupo (MAY, 2001, p. 177). 

 

A observação participante consistiu em auxiliar a professora nas atividades, 

acompanhando no encaminhamento das crianças para outros espaços, como ir para 

a fisioterapia ou para o refeitório. 

Observou-se a criança nos seguintes espaços:  

a) espaço de sala de aula  

b) Fisioterapia  

c) Fonoaudiologia  

d) Hidroterapia 

e) Refeitório 

 

3.4.2 Etapas da pesquisa aplicada: diagnóstico e a intervenção pedagógica  

 

A pesquisa envolveu duas fases de coleta de dados e as atividades a seguir, 

que estão relacionadas ao diagnóstico e constou de: 

1) Levantar as atividades realizadas pela professora  

2) Observar a participação da estudante nas atividades  

3) Analisar os conteúdos desenvolvidos  

4) Verificar a relação professor e estudante  

5) Averiguar o desempenho nas atividades educacionais  

6) Investigar o uso das tecnologias assistivas  

A observação aconteceu durante três dias intercalados, o que totalizou 12 

horas de observação participante. Neste período, houve a interação com as crianças, 

conversas com a professora, cuidadora e demais profissionais da associação e 

observação do comportamento da criança retratada.  
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3.4.3 A Intervenção Pedagógica  

 

A pesquisa ora desenvolvida, cuja abordagem é qualitativa, foi realizada a 

partir de pesquisa aplicada por meio de uma intervenção pedagógica (DAMIANI et al., 

2013) que tem como objetivo transformar uma realidade educacional. 

Assim, na Etapa 1 realizou-se o diagnóstico complementar à observação 

participante realizada anteriormente, com o objetivo de verificar as habilidades e as 

condiçoes da criança com PC, diante do tablet e do aBoard. Para tanto, apresentou-

se os recursos constantes no aplicativo e registrou-se os resultados em caderno de 

campo.  

Na Etapa 2, ocorreu a intervenção pedagógica com o uso de um aparelho 

Tablet Samsung Galaxy Tab 4, com o aplicativo aBoard com o objetivo de trabalhar 

com conteúdos da alfabetização.  
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS  

 

Os dados serão apresentados na ordem em que foram coletados: a obrsevação 

participante; a Etapa 1 da pesquisa de intervenção quando se realizou o diagnóstico 

sobre os conteúdos escolares, o que implicou na identificação de problemas 

relacionados à fala e na Etapa 2, da intervenção pedagógica realizou-se as atividades 

educacionais inerentes aos conteúdos escolares, utilizando-se o aplicativo aBoard. 

 

4.1 RESULTADOS DA OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE  

 

Na observação realizada, houve a participação efetiva da rotina institucional e 

durante esse período constatou-se que: 

1) A criança apresenta dificuldades motoras e dificuldade significativas de 

concentração  

2) A instituição não utiliza recursos de tecnologia assistiva com as crianças.  

3) As atividades educacionais desenvolvidas não abordam conteúdos de 

áreas obrigatórias do ensino fundamental (Linguagem, Saberes 

Matemáticos e outros)  

4) As atividades educacionais oferecidas e trabalhadas são desenhos para 

pintura e cobrir pontilhados,  

5) O material escolar não adequado às atividades propostas, considerando as 

condições motoras da estudante com PC. A exemplo, foi observado o uso 

de lápis de cor de fina espessura, com ponta fina, o que dificulta a realização 

das atividades. Com esse material, a criança observada não conseguiu 

executar a atividade, pois sua condição física influenciada pelo 

comprometimento neurológico dificulta que a criança segure com firmeza, e 

isto dificulta o desenvolvimento da coordenação fina.  

6) Quanto à linguagem, observou-se que a criança usa a expressão Baia para 

referir-se ao seu nome. Cabe observar que esta é a única expressão por ela 

mencionada até então. 

7) Reconhecia algumas 03 imagens de frutas, dissociadas das escritas de 

seus nomes.  
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Durante o período que esteve na Insituição, a criança com PC foi encaminhada 

para os atendimentos clínicos. Neste caso, fisioterapia e fonoaudiologia, e em sala de 

aula realiza atividade de desenho e brinca livremente com brinquedos de acoplagem.  

Observou-se a ausência de atividades específicas ligadas à escolarização, o 

que não contribui para avanços no seu processo de escolarização e indica que as 

atividades ora propostas remetem a uma fase da Educação Especial, chamada 

Integração, quando as instituições tinham como objetivo a socialização. 

 

4.2 PESQUISA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - ETAPA 1: O DIAGNÓSTICO NA 

AÇÃO 

 

Damiani et al. (2013) defendem o uso do termo intervenção para denominar 

pesquisas na área pedagógica que se baseiem em mudanças introduzidas nos 

processos educacionais, tendo referencial teórico para subsidiar a ação com o 

propósito de melhorar os processos inerentes. 

Neste contexto, no início se deu a observação participante, quando se fez o 

diagnóstico inicial de forma geral. Na primeira seção da pesquisa de intervenção 

pedagógica, utilizou-se do aplicativo aBoard para identificar os conhecimentos 

(condiçoes cognitivas) da estudante sobre os conteúdos nele contidos, as condiçoes 

motoras para acessar o recurso por meio do tablet e a motivação ou interesse da 

estudante para com as atividades propostas.  

O aBoard foi apresentado à estudante nesta primeira sessão de intervenção 

pedagógica com o uso do tablet. Ela não conhecia o aparelho. Explicou-se sobre o 

funcionamento do tablet e sobre o funcionamento do aplicativo aBoard. Ela 

desconhecia seu funcionamento.  

Esclareceu-se para a estudante a forma ideal e facilitada para que ela pudesse 

manusear o tablet, considerando sobretudo as condições motoras da criança. 

 A criança apresentava rigidez muscular, não possuía coordenação motora fina 

para segurar um objeto como um lápis, não tinha controle de seu corpo para se manter 

em pé e conseguia ficar em pé apenas se apoiando em algo. 

 Os conteúdos foram apresentados de forma geral para que ela pudesse 

conhecer o aBoard, e neste momento deixamos livre para que ela pudesse interagir e 

se acostumar com o equipamento. 
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Cabe destacar que se faz necessário ao professor o domínio do uso do 

aplicativo para auxiliar criança com PC. No entanto, as tecnologias de modo geral não 

são de conhecimento dos professores, fato que dificulta tal intervenção. 

Conforme Moran (2002, p.02): 

 
[…] é possível que a aprendizagem na Era da Informação, seja facilitada pelo 
uso da tecnologia como recurso didático. Mas isso exigirá do professor uma 
mudança de papel, pois passará a ser um facilitador do aluno, auxiliando na 
interpretação e correlação dos dados que são encontrados nesse universo 
diversificado de informações. 

 

Durante o manuseio do aplicativo, a criança teve uma reação inesperada, ou 

seja, só queria usá-lo, embora tenha se distraído muito e por vezes parava para 

brincar com jogos educativos de montagem, voltava novamente a usar o aplicativo 

com intensa alegria. 

Ao ouvir o pronunciamento das palavras no aplicativo, ela sorria e mostrava-se 

feliz e interessada nas atividades, mas no inicio da seção, ela não repetia verbalmente 

palavras e também não reconhecia a escrita dos nomes. 

Observou-se que o aplicativo chamou muito atenção dela e aumentou seu 

interesse para as atividades e as que mais chamaram sua atenção foram aquelas 

relacionadas aos pronomes. A estudante clicava nas palavras “papai e mamãe” várias 

vezes. 

Para Guyton (1992) a formação do pensamento implica o envolvimento de 

distintas áreas corticais e resulta do processo de socialização, mediante interações 

que o ser estabelece com o mundo exterior. A expressão do pensamento faz-se por 

meio de palavras escolhidas, a serem articuladas.  

Após um período de repetição dessas palavras, a criança em questão 

conseguiu pronunciar a palavra papai. Nesta sessão, após o uso do aplicativo, a 

criança já havia pronunciado e identificado três palavras: papai, banana e galinha. As 

palavras são apresentadas no aplicativo de três formas: verbal, escrita e por imagens. 

Ela reconheceu mostrando as imagens nas três formas. 

Cabe salientar que, segundo Vygotsky (1989), a linguagem tem papel 

fundamental no desenvolvimento das capacidades cognitivas e criativas. 

Pode-se observar que a criança tem potencial para obter sucesso de 

escolarização confirmando a teoria de que a paralisia cerebral pode não representar 

falta de condições cognitivas. Elas aprendem se houver investimentos pedagógicos. 



37 
 

Na segunda sessão, as atividades foram voltadas para a categoria de 

alimentos, na qual continha os seguintes nomes e imagens: pão, banana, maçã, bolo, 

macarrão, melancia, biscoito, carne, frango, peixe, sopa, feijão, geleia, pinha, melão, 

queijo, presunto, pera, uva, cereal, cachorro-quente, batatas fritas e hambúrguer.  

A aluna visualizava a imagem e após tocar a tela do tablet ouvia a pronuncia 

da palavra. Houve interesse dela pelas frutas banana e maçã, pois ao clicar, ela sorria 

e se divertia, repetiu por várias vezes, porém não tentava pronunciar a palavra, ela 

ficava apenas prestando atenção na pronuncia e sorria, sempre mostrando interesse 

pela atividade. Após um tempo concentrada na atividade, ela cansou e foi brincar com 

brinquedos de montagem, quando voltou a se concentrar novamente na atividade, a 

criança focou novamente nas frutas já destacadas e logo após, ela conseguiu 

pronunciar a palavra banana, por meio da repetição do áudio que escutava. 

Um aspecto fundamental da linguagem é a denominação dos objetos. A 

linguagem impõem uma ordem aos eventos: classifica-os dentro de certa categoria e 

os representa na mente, na ausência deles. Como já citado por Vygotsky (1989), a 

linguagem tem papel fundamental no desenvolvimento das capacidades cognitivas e 

criativas. A comunicação humana dá-se mediante os símbolos. Compromete a função 

cortical, implicando um aspecto sensorial (envolve olhos e ouvido) e um aspecto motor 

(envolve vocalização com excitação simultânea dos músculos da laringe, músculos 

respiratórios e músculos da boca e o controle dessa vocalização). A fala constitui-se 

de dois estágios: no primeiro estágio, ocorre a formação de pensamentos. 

A criança poderá ter um desenvolvimento muito bom se ela pertencer a um 

ambiente favorável que facilitará o desenvolvimento de sua inteligência. É muito 

importante sinalizar e orientar os responsáveis pela criança sobre a importância da 

influência do meio no processo evolutivo dela, ponderando que esses responsáveis 

são os primeiros educadores. 

Na terceira sessão não houve uma grande concentração da criança, pois logo 

ao chegar na Associação, passou pelo atendimento de hidroterapia e quando voltou 

para a sala educativa usou o aplicativo poucas vezes, na categoria dos animais. Nesta 

atividade ela pronunciou a palavra galinha, e achou engraçado, sorrindo em seguida.  

Segundo Poppovic e Moraes, (1996, p. 29): 

 
[...] a fala, a leitura e a escrita não podem ser consideradas como funções 
autônomas e isoladas, mas sim como manifestações de um mesmo sistema, 
que é o sistema funcional de linguagem. A fala, a leitura e a escrita resultam 
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de harmônico desenvolvimento e da integração das várias funções que 
servem de base ao sistema funcional da linguagem desde o início de sua 
organização 

 

Logo após o uso do aplicativo, a criança foi levada para a fisioterapia onde 

foram realizados exercícios de alongamento, exercícios para trabalhar sua postura e 

para que consiga se locomover em pé segurando na barra. Após a fisioterapia, ela foi 

levada para o almoço no refeitório. 

A criança com PC não representa uma incompetência do indivíduo para 

aprender, mas, ações educativas, sobretudo com o uso das tecnologias, têm mostrado 

o quanto essas tecnologias são importantes para a promoção dos processos de 

ensino e de aprendizagem. Neste caso, o uso do aplicativo aBoard trouxe ganhos 

significativos para a linguagem e isso remete à escolarização. 

Cabe lembrar que segundo Vygotsky (1989), as ações mediadoras entre o 

biológico e o ambiental só são possíveis quando há aquisição da linguagem. Esta 

última é a responsável direta pela formação dos processos ou operações mentais, por 

ser o elemento que propicia, exatamente, a relação ou a comunicação de um 

organismo (o aspecto biológico) com seu meio (o aspecto ambiental) e consigo 

mesmo. Assim sendo, é de fundamental importância entender a Intervenção e a 

Prática Pedagógica a partir do modo histórico-fundamental, cuja base é 

desenvolvimentista, tendo como fundamentação metodológica a importância da 

aquisição da linguagem como condição para comunicação entre o indivíduo e seu 

meio. 

Diante dos dados apresentados e das evidências de capacidade cognitiva para 

a escolarização da estudante com PC, é importante destacar que segundo Fonseca 

(1998) a aprendizagem humana não pode ser explicada, nem tampouco ter seus 

argumentos esgotados apenas pela integridade biológica dos genes e dos 

cromossomos, nem se limita a uma pura exposição direta a objetos, acontecimentos, 

atitudes e situações. Ela “emerge de uma relação indivíduo-meio que é mediatizada 

por outro indivíduo mais experiente, cujas práticas e crenças culturais são transmitidas 

às gerações futuras, promovendo nelas zonas mais amplas de desenvolvimento 

cognitivo crítico e criativo” (FONSECA, 1998, p. 9). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A temática desse trabalho visa a contribuir com o meio acadêmico e aborda o 

trabalho desenvolvido com criança com paralisia cerebral. Por mais que tenham várias 

pesquisas sobre a PC, a realização do trabalho de campo, com pesquisa aplicada, do 

tipo intervenção pedagógica com as pessoas com paralisia ainda é muito pouco 

utilizada.  

A pesquisa evidenciou que a criança com paralisia cerebral precisa de um 

acompanhamento constante de um profissional da educação, para que ela possa 

evoluir diariamente. A escassez da estimulação do desenvolvimento motor e da fala 

traz resultados negativos ao desenvolvimento da pessoa com paralisia cerebral. É de 

grande importância o acompanhamento de um fisioterapeuta para o fortalecimento da 

musculatura, do fonoaudiólogo para a estimulação da fala, bem como a presença 

constante de profissionais da área educacional, ou seja, do professor, para estimular 

os processos de cognitivos envolvidos no processo de escolarização e o uso da 

tecnologia assistiva para ajudar no processo de comunicação da criança, na 

autonomia, no autoestima e também na inclusão dela na meio social. 

Foram realizadas seções de intervenções pedagógicas com recurso da 

Tecnologia Assistiva, trabalhando a repetição de palavras para uma aprendizagem 

satisfatória e a estudante apresentou resultado significativo no desenvolvimento das 

atividades escolares que foram estimuladas por meio do uso dos recursos das 

tecnologias assistivas. 

Quando se fala das dificuldades de leitura e escrita, e, especificamente, do 

processo da alfabetização, é muito importante que sejam questionadas as condições 

das crianças que o iniciam, verificando se ela já adquiriu suficiente desenvolvimento 

físico, intelectual e emocional, bem como as habilidades e funções necessárias para 

aprender. 

O preparo para iniciar a leitura e a escrita (alfabetização) depende de uma 

complexa integração dos processos neurológicos e de uma harmoniosa evolução de 

habilidades básicas como percepção, habilidade auditiva, habilidades visuais e 

auditivas, memória sinestésica, linguagem oral que podem ser estimuladas pelas 

tecnologias assistivas. 
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Esse trabalho foi concluído com grande amor pela área escolhida e com grande 

satisfação, acreditando que o tema abordado possa contribuir com informações atuais 

sobre meios alternativos para auxiliar crianças com PC.  
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