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RESUMO 

Este artigo objetiva apresentar o trabalho em escolas regulares que se dispuseram a enfrentar 
os desafios das práticas inclusivas, utilizando os recursos da Comunicação Alternativa e 
Ampliada (CAA). Metodologicamente as estratégias utilizadas foram baseadas na pesquisa-
ação e na pesquisa qualitativa. Foram nove escolas trabalhadas, estas foram visitadas 
semanalmente, durante o período de um ano. Nestas visitas a meta era estabelecer uma 
relação de parceria com a equipe pedagógica e aluno, procurando fornecer subsídios para as 
práticas pedagógicas. Com resultados é possível apontar mudanças significativas nas escolas. 
Destacam-se: o uso de recursos de CAA e a formação continuada dos professores. Também 
sinalizou para delimitação do percurso que esses sujeitos fazem para construir a 
aprendizagem, por meio da CAA.  

Palavras-chave: Comunicação Alternativa; inclusão; aprendizagem. 

ASTRACT 

This article is proposed to present the work in some regular schools that were willing to face 
the challenges of inclusive practices with the use of Alternative Communication resources and 
expanded (ACE). Methodological strategies used were based on action research in a 
collaborative-critical perspective and in qualitative research. There were nine worked schools, 
these were visited weekly, during the whole year. In these visits the goal was to establish a 
partnership relation with the pedagogical personnel and student, searching to provide 
subsidies for teaching practices. With results is possible to point significant changes in the 
school. They stand out: The resources use of ACE; and the formation continued of the 
teachers. It also signaled to the delimitation of the route that these subjects make to build the 
language and learning, by means of the ACE. 
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1. INTRODUÇÃO 

O projeto de pesquisa “Comunicação Alternativa e Ampliada como instrumento de Inclusão 

Social” tem por objetivo analisar o processo de implementação da Comunicação Alternativa e 

Ampliada em sujeitos de 02 a 10 anos com atraso significativo na linguagem.  

A pesquisa organiza-se em três subgrupos, um relacionado diretamente com a criança, o outro 

com a família e outro da escola. Toda a prática realizada é teoricamente sustentada. A 

participação no grupo de pesquisa contempla a criança em sessões semanais; o trabalho com a 

família em entrevistas individuais, nas visitas domiciliares e no grupo de pais; e visitas 

semanais na escola na qual a criança estuda. 

O funcionamento da pesquisa abrange espaços no qual a criança faz parte, afim de, ter uma 

forma de fazer mais integra. Os espaços que trabalhamos com a criança, seja o espaço 

terapêutico, a família ou a escola, fornecem dados que são confrontados e assim nos permite 

chegar a conclusões linguísticas e psíquicas e assim construir um processo mais eficaz. 

Este artigo analisará a proposta a rede escola e seus efeitos. Nesse sentido realizamos visitas 

semanais, com o intuito inicialmente de observar o espaço físico bem como da dinâmica 

escolar. Foi feita uma interação com a equipe pedagógica visando conhecer de que forma o 

trabalho com essas crianças estava sendo realizado, levando em consideração suas 

dificuldades e necessidades, na tentativa de propor um trabalho em conjunto direcionado a 

cada realidade. Nesses encontros acompanhamos o processo da implementação da 

Comunicação Alternativa e Ampliada como instrumento de inclusão social.  

2. OBJETIVO 

O objetivo deste estudo é analisar o processo de implementação da Comunicação Alternativa 

e Ampliada dentro do contexto escolar e os efeitos que provoca nas práticas de inclusão social 

e no contexto pedagógico.  

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

O desenvolvimento da linguagem pela perspectiva interacionista sócio-histórica é destituída 

de mecanismos determinantes durante a aquisição. A linguagem adentra como instrumento 
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responsável pela organização do pensamento, para o sujeito ter uma emancipação social de 

forma ativa como co-autor do seu desenvolvimento (VIGOTSKI, 1988).  

[...] a criança não se limita, na realidade, a mudar de lugar no sistema das 
relações sociais. Ela se torna também consciente dessas relações e as 
interpreta. O desenvolvimento de sua consciência encontra expressão em 
uma mudança na motivação de sua atividade; velhos motivos perdem sua 
força estimuladora, e nascem os novos, conduzindo a uma reinterpretação de 
suas ações anteriores (LEONTIEV, 1988, p. 82). 

 

Na construção da linguagem a criança percebe a dependência que existe com as pessoas 

próximas a ela. Desta forma, o outro entra como interlocutor para uma constituição que 

signifique e dê significância durante o processo. O discurso produzido entre estes 

interlocutores se interpenetram e se interdefinem, a linguagem por sua vez vai criar sentidos 

multifacetados com raízes culturais. 

Dentro da discussão acerca da linguagem destacamos a Comunicação Alternativa e Ampliada 

(CAA) como uma alternativa, como recurso de potencialização da comunicação humana, pois 

confere aos sujeitos impossibilitados de comunicarem-se pela oralidade uma via alternativa de 

expressarem-se linguisticamente. Nesse contexto, a CAA na escola pode  atuar como 

ferramenta para a aprendizagem, servindo de instrumento de mediação pedagógica.  

A CAA pode possibilitar uma aprendizagem significativa, fazendo conexão com os elementos 

da linguagem (sintaxe, semântica e pragmática) e psiquismo frente a mediação de 

interlocutores. Toda a movimentação estratégica transcorre através das possibilidades do 

usuário. Pode diferir quanto aos símbolos e instrumentos utilizados adequando-se a cada 

individuo. Destaca-se que a CAA não é um fator inibidor da fala, pois estrutura o 

funcionamento linguístico do indivíduo. 

Através do recurso da CAA o Outro não só compreende o sujeito, mas o reconhece como 

corpo que ecoa em silêncio e, assim, confere voz a seu discurso. Esse corpo que inicialmente 

apresenta-se aprisionado no silêncio sente necessidade de falar por si e os símbolos utilizados 

como sistemas alternativos são materiais “postos em movimento pelo funcionamento da 

língua” (VASCONCELLOS, 1999, p.70). Ainda para a autora, os símbolos de tais sistemas 

não são, portanto, signos portadores de um sentido único e fixo. Eles nem falam por si, nem 

imanam coisas do mundo. Justapostos ou isolados, eles sempre pedem leitura/interpretação. 
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Isso equivale a dizer que os símbolos fazem sentido, fazem texto em outro lugar. Na verdade, 

a condição para significar é não ter um sentido em si. 

O trabalho em conjunto com as escolas, realiza-se na produção de práticas continuadas de 

produção de novos sentidos e de facilitar o processo de ensino-aprendizagem, possibilita 

interferir na construção da linguagem e no processo de aprendizagem. Algumas vezes, no 

caso de crianças que não falam, é necessária a implementação dos sistemas de Comunicação 

Alternativa Ampliada. 

Em relação ao ambiente escolar é importante ressaltar que a  implementação da comunicação 

alternativa na escola é fundamental, pois, assim pode oferecer meios, recursos e estratégias 

para que a criança com necessidades especiais possa estar incluída nesse processo de ensino-

aprendizagem como todas as outras crianças. 

 

Pensar na inclusão dos alunos com deficiência(s) nas classes regulares sem 
oferecer-lhes a ajuda e apoio de educadores que acumularam conhecimentos 
experiências específicas, podendo dar suporte ao trabalho dos professores e 
dos familiares, parece o mesmo de fazê-los constar, seja como número de 
matrícula, seja como mais uma carteira na sala de aula (CARVALHO, 2004, 
p.29). 

 

A educação traz consigo o seus enfrentamentos e construções históricas, que possibilitam as 

mudanças das práticas e formação diferenciadas dos profissionais que a compõe. Existe hoje a 

redefinição dos objetivos, a construção de um campo de atuação amplo, reflexivo e 

organizacional.  Segundo Monteiro e Smole (p. 359, 2010): 

 

O ensino e a aprendizagem que ocorrem nas salas de aula representam uma 
das maneiras de construir significados, reforçar e formar interesses sociais, 
formas de poder, de experiência, sempre com um significado cultural e 
político. 

 

Aprendizagem encontra-se com a heterogeneidade e suas múltiplas dimensões. A escola é o 

grande instrumento de inclusão social, pois nos seus ambientes favorecem possibilidades de 

interação e ensino dentro das diversidades que compõe seus campos de atuação. Seguindo os 

princípios  da Lei de Diretrizes e Bases de 1996 à escola deve criar métodos que acolham as 

necessidades e/ou a diversidade vinculando-se a prática social. 
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A CAA dentro do ambiente escolar pode possibilitar a construção de um novo eixo de 

comunicação e de interação social, pode ampliar o processo de construção escolar, que ocorre 

no discurso pedagógico dentro da constituição do conhecimento e da aprendizagem. Então, a 

CAA, mobiliza a complexidade das competências de ensino e de reflete sobre o processo de 

ensino, que são identificados durante as exigências da prática para trazer contribuição no 

processo de inclusão e de aprendizagem (GALIAN, 2011). 

Pode-se concluir que o desenvolvimento da CAA é um processo onde todos estão envolvidos, 

o aluno, a escola, os professores. Portanto, todos podem ser parceiros importantes e essenciais 

para a comunicação. Dessa forma, os recursos a serem utilizados necessitam de cooperação de 

todos os envolvidos nesse processo (MANZINI, DELIBERATO, 2006). 

 

4. METODOLOGIA  

A pesquisa1 teve início em fevereiro de 2009 com o processo de seleção dos sujeitos. O início 

do trabalho aconteceu através da montagem do laboratório de Comunicação Alternativa e 

Ampliada no Centro de Ciências Biológicas da Saúde na Universidade Federal de Sergipe.  

Utilizamos como critérios para participação a faixa etária da criança (0 a 11anos) e a presença 

de alteração significativa de linguagem na criança, seja ela oral ou escrita.  

Atualmente o grupo trabalha com nove crianças em sua maioria com de paralisia cerebral. 

Com essas é feita a implementação da Comunicação Alternativa e Ampliada para todos os 

ambientes em que a criança convive. Assim busca-se integrar as redes escolar e familiar com 

o trabalho realizado nas terapias. Durante o tempo de desenvolvimento da pesquisa foram 

feitos atendimentos às crianças e às famílias. Os atendimentos inicialmente buscavam 

conhecê-las e constituir o processo de interação. 

Este artigo tomara como foco a escola. O trabalho realizado nas escolas de cada criança é 

semanal. A sete crianças das nove do grupo estuda em escolas regulares e o nosso trabalho é 

feito dentro da sala de aula, buscando sempre uma relação de parceria com a criança e com os 

                                                           
1 Pesquisa denominada “Comunicação Alternativa e Ampliada como instrumento de Inclusão Social”, realizada 
com o financiamento da Fapitec e do CNPq. Pesquisa aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa, no. CAAE- 
0131.0.107.000-08. 
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profissionais envolvidos no processo de educação. Pretende-se dessa maneira acompanhar e 

intervir no processo de ensino- aprendizagem. 

O trabalho na pesquisa é norteado pelos princípios da pesquisa-ação, onde o pesquisador além 

de compreender o processo , pode agir e produzir mudanças no mesmo, ou seja, o pesquisador 

sai do lugar apenas de observador e se torna um integrante direto do processo. Com isso, o 

pesquisador pode compreender melhor as situações práticas e pode produzir mudanças sobre 

elas, buscando sempre o exercício de conhecer para atuar. 

Segundo Barbier (2002, p. 14): “a pesquisa-ação obriga o pesquisador de implicar-se. Ele 

percebe como está implicado pela estrutura social na qual ele está inserido e pelo jogo de 

desejos e de interesses de outros. Ele também implica os outros por meio do seu olhar e de 

sua ação singular no mundo”. 

O projeto possui caráter qualitativo, e trabalha com a imprevisibilidade, onde não se pode 

prever os efeitos produzidos pelo nosso fazer. Este modo de fazer pesquisa permite o 

equilíbrio entre o saber teórico e o prático que anda mutuamente em sustentação. O indivíduo 

é visto em sua totalidade, respeitando suas necessidades e implicações. Deixa de lado 

perspectivas controladoras com condutas patológicas (TURATO, 2003). 

O pesquisador penetra nos contextos acolhendo e participando conjuntamente com o sujeito. 

Este estuda para dar sentido e interpretar as situações que advêm do contexto da pesquisa e é 

afetado por esses sentidos numa reversibilidade constante. O pesquisador tem uma maior 

preocupação com o processo do que com o resultado final, a construção tem valores 

importantes para uma pesquisa qualitativa. 

Os sujeitos pesquisados apresentam dificuldades de comunicação. O trabalho dentro do 

âmbito escola, busca implementar a comunicação alternativa e ampliada dentro dessa rede, 

com o intuito de garantir a acessibilidade à comunicação desses sujeitos, a construção da 

linguagem e o acesso ao processo de aprendizagem.  

A CAA é uma área de prática clínica de pesquisa e educacional para fonoaudiólogos que 

visam compensar e facilitar, temporária, ou permanentemente, padrões de prejuízo e 

inabilidade de indivíduos com severas desordens expressivas e/ou desordens na compreensão 

de linguagem. A CAA pode ser necessária para indivíduos que demonstrem prejuízos nos 

modos de comunicação gestual oral e/ou escrita (...) (ASHA,1991). 



7 

 

Faremos aqui um recorte do trabalho desenvolvido na pesquisa até o presente momento. A 

pesquisa foi desenvolvida com crianças e suas respectivas escolas. Das 9 crianças que fazem 

parte do grupo, todas com alterações de linguagem, 77,7% estudam em escola regular e 

22,2% estudam em escola especial, dentro de uma sala de estimulação. Dentre as escolas, 

55,5% são públicas e 44,4% são particulares. 

 

5. RESULTADOS E CONCLUSÃO  

A escola é o principal ambiente de emancipação social do individuo. A atuação dentro deste 

contexto, buscou modificar as práticas e realizar a implementação da Comunicação 

Alternativa e Ampliada através das possibilidades dos indivíduos envolvidos. A abordagem 

horizontalizada seguida pela pesquisa diverge das demais concepções, pois, busca um 

trabalho que vai além das orientações. Ressalto que a pesquisa foi desenvolvida somente nas 

escolas regulares.  

Para isso é necessário a todo o momento compreender como se dá o processo de ensino-

aprendizagem dentro da instituição, como são as relações entre as crianças e os demais 

profissionais, e qual o lugar ocupado pela criança com necessidades especiais dentro desse 

contexto. Através dessas interpretações, é possível fazer um trabalho junto com a escola e a 

equipe pedagógica, sempre numa relação de parceria para que este se torne propicio para 

aprendizagem de todas as crianças. 

As práticas para implementação da CAA nesse contexto, está na compreensão do 

funcionamento do escolar e na parceria com a equipe para a adaptação dos recursos 

disponíveis. Além da adaptação curricular para a contextualização e fomentação das práticas 

pedagógicas. 

Como é um trabalho de parceria, fazem-se necessários encontros frequentes, ou seja, 

semanais. Por isso, são realizadas visitas as escolas feitas pelos integrantes da pesquisa, e 

essas visitas são posteriormente discutidas em reuniões semanais no grupo. Então, busca-se 

refletir sobre o que pode ser feito dentro desse ambiente para que este possa ser cada vez mais 

propicio para todas as crianças. O trabalho busca transformações, que possibilitem que todas 

as crianças possam ter condições de aprender, de se colocar como sujeito co-autor da sua 

aprendizagem. 
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O professor faz parte do processo como o mediador das práticas. Este permanece ativo dentro 

das ações e possibilita a perpetuação destas. Todos os campos de atuação proposta pela 

pesquisa esta atrelado ao professor.  Nas sete escolas regulares em que estamos inseridos, o 

professores estão em participação conjunta com as produções propostas pela pesquisa, 

juntamente com a equipe pedagógica. Então o professor é integrante que participa ativamente 

de todas as propostas, como é colocado no seguimento a seguir: 

[...] o professor é um ser eminentemente social e histórico. Ele não vive 
isolado e é inseparável do meio em que se encontra inserido; é um ser 
embriagado de cultura, e sua forma de pensar e agir são direcionadas, esteja 
ele consciente ou não, por suas percepções e manifestações diante do 
contexto sociocultural e histórico de seu tempo, que é fruto de todo um 
passado (HUNGER; et al; 2011, p. 699). 

 

O trabalho com o professor constrói a importância e aplicabilidade da CAA dentro das 

escolas. A adaptação curricular acontece no início do ano letivo, das sete escolas que estamos 

inseridos, três realizaram a adaptação, pois nas demais escolas, duas contem o conteúdo e 

adaptações adequadas para a criança e outras duas iniciaram o trabalho no meio dos 

semestres, após a entrada da criança na pesquisa. Assim, a adaptação curricular auxilia no 

planejamento e norteia as práticas durante o ano letivo. 

Na estadia do pesquisador na escola, também é construído a importância da relação da criança 

com outras crianças e com o próprio docente, pois, através das relações e do trabalho com os 

pares da criança conseguimos firmar o processo de inclusão na escola. Então o professor é o 

mediador dessas interações, construindo assim o conhecimento juntamente com os alunos. 

No transcorrer do período letivo, a adaptação curricular, pode apresentar novas formas de 

trabalhar o conteúdo. Além do trabalho com a adaptação curricular, o pesquisador também 

tem contato com o planejamento diário e acompanha o funcionamento da escola, para realizar 

práticas que se renovem e que se adapte com as novas demandas que surgem durante o 

semestre, por exemplo, configuração das atividades de sala e de casa, posição do aluno na sala 

de aula, padronização de cores para aprendizagem das letras, adaptação do lápis, uso de 

esponja como material para pinturas e etc. Além do início da aplicação de recursos de 

símbolos específicos da CAA, por exemplo, o Boardmaker e pranchas.  

A pesquisa, ao longo de sua trajetória, encontrou muitas dificuldades, tanto dentro da escola, 

como a falta de capacitação dos profissionais com relação à educação de crianças com 
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necessidades especiais, a falta de estrutura física adequada para as crianças; como também 

com as famílias das crianças, pois, alguns pais resistiram em colocar suas crianças em escola 

regular, pela insegurança ou pelo desânimo de enfrentar os problemas que o ensino regular 

apresenta. 

Apesar das dificuldades, o efeito do trabalho produziu mudanças no funcionamento escolar e 

no processo de inclusão. Atualmente, o grupo também realiza um trabalho de formação nas 

escolas, sobre o processo de implementação da CAA para inclusão das crianças com 

necessidades especiais. Com isso, muitas escolas passam a reconhecer a importância do CAA 

no desenvolvimento dessas crianças, com as adaptações curriculares junto aos professores. 

Grande parte deles se mostram parceiros e dispostos a buscar cada vez mais transformações.  

O trabalho foi possível pela abertura das escolas, assim realizando os trabalhos de maneiras 

diferentes, mas com o mesmo objetivo, de incluir e efetivar a participação das crianças neste 

contexto. 
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