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1. Introdução. 
 
 
AraWord é uma aplicação de software distribuído livremente, enquadra-se no conjunto de 
ferramentas para AraSuite comunicação aumentativa e alternativa 
(http://sourceforge.net/projects/arasuite/), que consite em um processador de texto que 
permite a escrita simultânea de texto e pictogramas, facilitando o elaboração de materiais 
e adaptação de textos para as pessoas que têm dificuldades na área da comunicação 
funcional. 
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AraWord também é uma ferramenta útil para sujeitos que estejam em processo de 
apropriação da leitura e escrita, uma vez que a aparência do ícone, assim como a escrita, 
é um reforço positivo para reconhecer e avaliar se a palavra escrita ou frase está correta. 
 
 
2. Instalação e atualização do banco de dados dos p ictogramas 
 
Para prosseguir com o download e a instalação, é preciso entrar no site da AraWord 
(http://www.proyectotico.es/wiki/index.php/AraWord) e clicar em qualquer um dos links 
que levam à página de download Sourceforte. 
 
 

 
 
Dentro do Sourceforge,  clique no botão Download.  
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As versões para MacOS e Linux podem ser baixadas a partir desta outra página: 

http://sourceforge.net/projects/arasuite/files/ 
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Quando você pressionar o botão Download abrirá uma nova página. Você terá de esperar 
alguns segundos para abrir a janela de download do arquivo. 
 
 

 
 
Quando você tiver baixado o arquivo, deve dar um duplo clique sobre ele e siga o 
processo de instalação sem modificar os parâmetros exibidos por padrão. 
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Antes de instalar AraSuite, é desejável  desinstalar o AraWord davversão anterior e 
apagar a pasta AraSuite caso você já tenha instalado em seu computador 
 
 
 

 
 
Este novo pacote traz uma série de novos recursos, como exemplo, os ícones que estão 
instalados "a posteriori" em um banco de dados paralelo, serão atualizados 
automaticamente à medida que novas atualizações forem entrando nos pacotes de 
pictogramas. 
 
Quando o processo de instalação terminar, aparecerá uma pasta com o AraSuite no menu 
Iniciar do seu sistema operacional. 
 
 

 
 
Como você pode ver, o AraSuite também contém aplicativos TICO Intérprete e TICO 
Editor, que fazem parte do Projeto TICO (gerador de Pranchas Interativas de 
Comunicação ou Tableros Interactivos de Comunicación, em espanhol), que também está 
incluído no AraSuite. 
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Para completar o processo de instalação, você deve pressionar o ícone GalleryManager   
e, em seguida, em Verificar Atualizações. Na nova janela, aparecerá uma mensagem de 
advertencia "Há uma nova versão dos pictogramas" clique no botão Update para baixar 
os símbolos, em seguida, usar com o AraWord e com Tico. 
 
 

 
 
Após o processo de atualização, podemos usar nos dois aplicativos toda o banco 
 de dados de pictogramas do ARASAAC e desfrutar de novas implementações que 
incorporam as duas aplicações. 
 
 
3. Menu Arquivo.  
 
Quando você abrir o aplicativo, poderá observar que a interface é muito simples e que a 
barra de ferramentas tem os elementos básicos que podem ser usados não só por 
profissionais ou familiares, mas também pelos usuários dos sistemas de comunicação 
aumentativa e alternativa . 
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Inicialmente aparece o ícone AraWord que mostra onde o cursor está localizado. Você 
deverá excluí-lo para começar a escrever. 

Vamos analisar as diferentes opções no menu Arquivo. 

 

 

 
Em primeiro lugar, há uma opção de “novo”, que permite iniciar um novo texto sem fechar 
o último. 
 
Então, posteriormente, terá uma opção de salvar como ... , que é usado para salvar o 
texto o qual está trabalhando e de forma a poder abrir mais tarde para continuar a 
escrever o material sobre o qual está trabalhando. Os arquivos são salvos com a 
extensão .AWD, portanto, para a abrir o arquivo, você debe fazê-lo diretamente com a 
opção “Abrir” a partir do próprio aplicativo. 
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Nesta versão, não foi implementado a opção de impressão, mas você pode usar a opção 
“Exportar como ... Imagem. Jpg.” Se usar esta opção, e você só tem que inserir a imagem 
no documento ou apresentação correspondente. Em versões posteriores, esta opção será 
implementada. 
 
 

 
 

 

 4. Menu Edição.  

O menu Editar possui os comandos básicos de qualquer processador de texto. 

 

 

Um dos mais úteis é a opção “Colar” um texto que foi previamente copiado da Internet. 
Segue um exemplo. 
 
Selecionado um texto na Internet,  use Ctrl + C (copiar). 
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Imediatamente, volte para o AraWord e use a opção “Colar” do menu Editar. 
  

 
 
Você poderá ver, que resultado é fantástico. Mais adiante, irá usar algumas ferramentas 
para obter o resultado desejado. 
 
5. Menu de Texto.  
 
Neste menu, você pode selecionar o formato do texto (tipo de letra, tamanho, cor, ...), a 
localização do texto (na parte inferior/ superior do pictograma), passar um texto para 
maiúsculas / minúsculas e escolher o idioma do documento. Faça testes e você verá a 
simplicidade deste menu. 
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No caso de passar o texto em maiúsculas / minúsculas, temos a opção de passar todos 
os elementos de texto ou apenas o elemento selecionado (o cursor deve estar dentro 
deste pictograma). 
 
 
 
A localização do texto é uma opção que nos permite posicionar o texto acima ou abaixo 
do pictograma, dependendo das necessidades do usuário. 
 
Por último, a opção de linguagem do documento, você pode escolher entre diferentes 
linguagens que são traduzidos os pictogramas, exceto aqueles que têm um teclado 
ortografia não é compatível com o Brasileiro/Espanhol (chinês, árabe, romeno, polaco, ...). 
 
 
 

 
 
O AraWord combina todos os tempos, em alguns verbos em espanhol e catalão. Em 
outras línguas, use é necessário utilizar o infinitivo e renomeá-lo posteriormente. 
 
 

 

Em outros idiomas, escreva o verbo no infinitivo e, em seguida, use a opção “Renomeie” 
(veja como realizar isso no item 6 ), escreva o verbo no tempo correspondente. 
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6. Menu Pictogramas.  

Este é sem dúvida um dos menus mais importantes do aplicativo. 

 

 

 

Neste menu, você pode definir o tamanho dos símbolos adaptandos para o tamanho 
desejado. 

 

 

Aqui, você irá usar três das mais importantes opções para adaptar qualquer texto para 
pictogramas: Próxima imagem, Compor / Decompor palavra e Renomear. Podemos 
transformar estas opções de várias maneiras, usando o menu de ferramentas, as teclas 
de função ou ícones da barra de ferramentas. 

 

 
 

 
Se você está localizado em um pictograma (por exemplo, "menina") e clique na tecla F3 
ou o ícone correspondente, a aplicação permite selecionar o pictograma  de menina que 
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melhor se adapta a seu texto. Como a aplicação de banco de dados tem vários 
pictogramas para "menina", você tem a opção de selecionar o que está interessado, 
incluindo fotografias ou imagens que estejam associados a este significado 
 
 

 
 
 
A tecla F4 ou o ícone indicado na captura é usado para compor / decompor uma palavra. 
Se escrever uma palavra composta (ex.: "escova de dentes"), observa-se que aparece 
automaticamente pictograma e texto em uma única célula. Pode acontecer que queremos 
mostrar as palavras separadamente. Neste caso, pressione a tecla ou o ícone na célula 
apropriada e a aplicação quebra os três pictogramas que formam a palavra. 
 

 

 
 

 
Tecla F5 ou o ícone correspondente é usado para alterar o nome de um pictograma. Na 
imagem abaixo, escreva "MENINA" várias vezes. Coloque o cursor no pictograma 
apropriado e pressione a tecla F5 ou ícone. Observe que pode apagar o conteúdo do 
texto e escrever, por exemplo, "MENINA" ou outros significados, incluindo os nomes. 
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Neste menu, também temos opções para Ocultar / Mostrar Imagem ou Borda Um 
elemento / todos os elementos. Recomenda-se que você faça alguns pequenos testes 
para se familiarizar com estas opções. 
 
 
7. Menu de Ferramentas . 
 
Este menu é composto por duas seções: Gerenciador de Recursos e Preferências Gerais. 
 
 

 
 
Na seção Gerenciador de Recursos, vá em adicionar uma imagem ao banco de dados do 
AraSuite de modo que ele pode ser usado em AraWord. Para fazer isso, clique em 
Ferramentas, depois Gerenciador de Recursos  e Add Image. 
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Nesta janela, selecione uma imagem em seu computador. Esta imagem pode ser 
localizado em qualquer pasta. Apenas tem que selecioná-la. 
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Em seguida, clique no sinal de mais para adicionar o sentido correspondente a esta 
imagem. Uma nova linha vai abrir, onde você vai introduzir o termo do significado, a 
língua que vai usar na imagem e a cor que define o quadro de imagem. 
 
 

 
 
Após esse processo, clique sobre Guardar alterações e temos a nossa imagem 
automaticamente pronta para ser usada no processador. 
 
Podemos adicionar vários sentidos ao mesmo tempo. Por exemplo: menina, garota, guria, 
moça, Maria, ... 
 
 

 
 
 
Com o resultado final, Salve as alterações, como veremos a seguir. 
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Este processo é muito simples e todas as imagens e os seus significados 
correspondentes serão armazenados no banco de dados. Embora desinstalemos e 
reinstalemos AraSuite, o banco de dados não será alterado e não vai perder o seu 
trabalho. 
 
No caso de você quiser alterar ou apagar uma imagem, usamos Editar Gerente de 
Recursos de Imagem. 
 
 
 

 
 
Neste caso, escreva o nome da imagem que você deseja modificar ou excluir caixa de 
pesquisa e clique em Pesquisar. Você também pode pesquisar na caixa abaixo o nome 
da imagem, mas lembre-se o nome do arquivo gráfico específico para que possa 
adicionar os diferentes significados. Portanto, é mais fácil de pesquisar por nome ou 
significado do termo chave. 
 
Como exemplo: Introduzindo o termo “menina”  aparecem todos os pictogramas que têm 
esse significado. 
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Se clicar duas vezes sobre o pictograma que você deseja editar aparecerá uma lista com 
os significados, todas as línguas em que aparece e do tipo de palavra. É só colocar no 
sentido que queremos mudar e clicar em “modificar”. 
 
 

 
 
 
De agora em diante, você pode modificar, acrescentar ou excluir uma imagem 
selecionada / pictograma. 
Outra opção, que encontramos no menu Ferramentas, é o Preferências gerais. 
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Aqui vamos modificar a configuração inicial do ARASAAC, incluindo idiomas de interface 
e aplicação do documento. A próxima vez que abrir o aplicativo, você pode usar as 
configurações padrão que você selecionou na caixa de preferências. 
 
 
8. Exportar do AraWord um trabalho para um documento o u apresentação.  
 
Nesta versão do AraWord, não há possibilidade de imprimir um trabalho, temos que usar 
outras opções para a inclusão em documentos ou apresentações. 
 
A opção recomendada é usar Exportar como ... Imagem, encontrada no menu Arquivo. 
 
 

 
 
 
Uma vez salvo, insera a imagem em seu documento ou em sua apresentação. 
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Às vezes, quando você salvar a imagem e inseri-la pode acontecer de a imagem conter 
um alguns espaços vazios em torno dela. Por isso, os diversos aplicativos de edição de 
texto e de de criação de apresentações, contem as funções recortar a imagem, que 
usamos para deixar otimizado. 
 
 
  
 
9. Creditos.  
 
Esta aplicação foi desenvolvida sob a direção de Joaquin Ezpeleta Mateo, professor do 
Departamento de Computação e Engenharia de Sistemas pela Universidade de Zaragoza. 
 

O projeto foi desenvolvido por: 

 

• Joaquín Pérez Marco . Tese do Departamento de Computação e Engenharia de 
Sistemas da Universidade de Zaragoza : " Araword : Um processador de textos 
para comunicação aumentativa e adaptável " . 
Sob a direção e supervisão do Departamento de Computação e Engenharia de 
Sistemas da Universidade de Zaragoza : 

•  Matthew Joaquín Ezpeleta , professor catedrático do Departamento de Ciência da 
Computação e Engenharia de Sistemas da Universidade de Zaragoza. 
 

Contribuintes: 

•  José Manuel Marcos Rodrigo ( CEED Logopeda o Alborada - Zaragoza) 

• César Canalis Casasús ( CEED Professor Amanhecer - Zaragoza)  

• David Romero Corral ( CATEDU Consultivo - Alcorisa , Teruel ) 
 

Entidades: 

• Departamento de Computação e Engenharia de Sistemas da Universidade de 
Zaragoza. 

• Educação Especial Escola Pública Alborada 

• Centro de Aragones de Educação Tecnológica ( CATEDU ) 
 

Recursos: 

 
Pictogramas utilizados ARASAAC AraWord ( http://arasaac.org ) criado por Sergio 
Palao para Gobierno de Aragão que licenciado sob a Licença Creative Commons ( 
BY- NC- SA ) . 
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Tradução deste Manual para Português:  

• Universidade Federal do Rio Grande do Sul  (www.ufrgs.br)  

• Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias (CINTED) 
(www.cinted.ufrgs.br)  

• Grupo TEIAS  (Tecnologias na Educação para Inclusão e Aprendizagem em 
Sociedade – http://www.ufrgs.br/teias)  

• Tradução:Aline Rico - pedagogarico@gmail.com  

• Revisão: Liliana M. Passerino (lpasserino@gmail.com) 

 

 

 


