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RESUMO 

Este artigo objetiva apresentar o trabalho em uma escola regular que se dispôs a 
enfrentar os desafios das práticas inclusivas, utilizando os recursos da Comunicação 
Alternativa e Ampliada (CAA). Metodologicamente as estratégias utilizadas basearam-
se na pesquisa-ação na perspectiva colaborativo-crítica. A criança da pesquisa apresenta 
diagnóstico de paralisia cerebral. A escola foi visitada semanalmente, durante o período 
de um ano; o que levou a construção de um trabalho prospectivo e analítico. Como 
resultados destacam-se: um novo entendimento sobre as formas comunicação; a relação 
entre pares; o desenvolvimento da aprendizagem; o desenvolvimento da linguagem e da 
atividade criadora.  

Palavras-chave: Escola; Comunicação Alternativa; Pesquisa-ação 

RESUMEN 
 
En este artículo se presenta el trabajo en una escuela regular que estaba dispuesto a 
enfrentar los desafíos de las prácticas inclusivas, utilizando los recursos de 
comunicación aumentativa y alternativa (CAA). Metodológicamente las estrategias 
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utilizadas se basan en la investigación-acción desde una perspectiva colaborativa y 
crítica. La investigación muestra un niño diagnosticado con parálisis cerebral. La 
escuela fue visitada por semana durante el período de un año; lo que llevó a la 
construcción de un estudio prospectivo y analítico. Los resultados son los siguientes: 
una nueva comprensión sobre las formas de comunicación, la relación entre pares, el 
desarrollo de aprendizaje, el desarrollo del lenguaje y la actividad creadora. 
 
Palabras clave: Escuela; Comunicación alternativa; Investigación-acción 

1. INTRODUÇÃO 

O sujeito aprendiz se constitui no espaço escolar. Dentre os aspectos que devem ser 

trabalhados na escola estão o desenvolvimento da atividade criadora e a construção da 

linguagem. Esses aspectos serão constituídos por meio da interação com os pares e na 

mediação dos professores, que são os propulsores desse desenvolvimento.  

Desta forma, a escola passa a ter um papel essencial na formação dos sujeitos. 

Acompanhando o movimento mundial da educação, é visível que a perspectiva 

inclusiva é uma tendência mundial. No Brasil essa perspectiva está presente em Leis, 

Decretos e Resoluções, as quais prezam pelo atendimento de pessoas com necessidades 

educacionais especiais, preferencialmente no ensino regular; e a capacitação de 

docentes, objetivando um ensino que efetivamente atenda as singularidades envolvidas 

na construção da aprendizagem e de uma prática pedagógica que seja comum e válida a 

todos.  

O princípio fundamental da inclusão é a valorização da diversidade dentro da 

comunidade humana. Valorização essa, extremamente salutar à aprendizagem, não 

somente dos alunos com necessidades educacionais especiais, mas de todos os alunos 

que compartilham de uma prática eliciadora de interação, fundamental no fenômeno das 

aprendizagens recíprocas. Assim nesta proposta a pedagogia se fortalece frente às 

diferenças do alunado (BEYER, 2006).  

Numa escola que se pretenda inclusiva, faz-se necessário metodologias e procedimentos 

pedagógicos que garantam o sucesso do processo de aprendizagem da comunidade 

escolar por completo (SANTOS; PAULINO, 2004). A escola é uma inesgotável fonte 

de desenvolvimento e de aprendizagem, constituindo-se assim numa atividade que 

impulsiona o desenvolvimento integral. Alguns princípios delineadores do sucesso da 

prática inclusiva podem ser destacados como: a promoção da aprendizagem comum dos 
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alunos (construtiva) e a consideração da complexidade dos alunos com especificidades 

pedagógicas.  

Tais princípios estão intimamente relacionados com a adesão do poder público, a 

interdisciplinaridade no ambiente escolar, a formação docente continuada e atualizada; e 

podem ajudar na viabilização e valorização da inclusão, que pode começar dentro da 

própria estrutura escolar. Destaca-se a formação docente como elemento prioritário para 

o sucesso da educação (ZIBETTI; SOUZA, 2010).  

Neste contexto a Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA) adentra para abranger as 

necessidades e possibilidades da pessoa com deficiência, a atividade criadora será 

mediadora destas operações semióticas. O uso social destes meios se faz necessário para 

a acessibilidade comunicativa das crianças (NUNES, et al, 2007).  

A CAA pode possibilitar uma aprendizagem significativa, fazer conexão com os 

elementos da linguagem e do psiquismo através da mediação. A escolha dos programas 

a serem utilizados pode diferir quanto aos símbolos e instrumentos utilizados 

adequando-se a cada sujeito. Toda movimentação estratégica acontece através das 

relações família-criança-escola e funciona de maneira dinâmica para um mesmo 

objetivo, a dimensão semiótica. 

O objetivo deste escrito é apresentar o trabalho de pesquisadores em uma escola regular 

que se dispôs a enfrentar os desafios das práticas inclusivas com o uso de recursos da 

Comunicação Alternativa e Ampliada. Trabalho que foi realizado, levando em 

consideração as dificuldades e necessidades do sujeito da pesquisa, na tentativa de 

propor um trabalho colaborativo com a escola direcionado a cada realidade. 

 

2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

Na relação triádica entre o outro, a língua e a criança é que acontece a construção da 

linguagem. A criança percebe a dependência que existe com as pessoas próximas a ela 

e, desta forma, o outro se torna interlocutor para uma constituição que signifique e dê 

significância às intenções comunicativas durante o processo (ARAÚJO, 2006).  
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O outro ocupa um lugar entre fala e escuta, a heterogeneidade é sua marca fundamental. 

O discurso produzido entre estes interlocutores se interpenetram e se interdefinem. É o 

outro que viabiliza a prática interacional, valoriza as perspectivas lingüísticas do sujeito 

e participa ativamente do processo construtivo da aprendizagem.  

Há muito tempo, os alunos com necessidades especiais estiveram esquecidos dentro do 

contexto escolar. O que poderia ser realizado com esses alunos para inserí-los no 

processo de escolarização? As inquietações e as preocupações com esses indivíduos 

propiciaram a elaboração de alternativas que servissem como suporte para fatores 

importantes no contexto escolar como para a construção da linguagem e da atividade 

criadora.  

O trabalho em conjunto com as escolas, no sentido de produzir 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 criação. Algumas 

vezes, no caso de crianças que não falam, é necessária a implantação da Comunicação 

Alternativa Ampliada (CAA).  

De acordo com a American Speech and Hearing Association (ASHA, 1991, p. 8):  

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 (...). Um sistema de comunicação é um grupo integrado de 
componentes, incluindo símbolos, ajudas, estratégias e técnicas 
utilizadas pelos indivíduos para aumentar a comunicação.  

A CAA propicia interações comunicativas de indivíduos sem oralidade, sendo uma 

importante ferramenta no processo de constituição da linguagem e de interação escolar, 

fundamentais para à aprendizagem. O uso da linguagem é a condição mais importante 

do desenvolvimento das estruturas psicológicas superiores da criança. A interiorização 

dos conteúdos historicamente determinados e culturalmente organizados se dá por meio 

da linguagem, primeiro num nível social, depois individual.  

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

lingüístico do indivíduo. O desenvolvimento da linguagem, pela perspectiva 

interacionista sócio-histórica, é destituída de mecanismos determinantes durante a 
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aquisição. A linguagem adentra como instrumento responsável pela organização do 

pensamento, para o sujeito ter uma emancipação social, ser ativo e 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).  

A CAA atua neste contexto como ferramenta para a aprendizagem, como descrito 

anteriormente e assim, garante a importância de sua implementação no contexto escolar. 

Para Vigotski (1988), aprendizado e desenvolvimento estão inter-relacionados desde o 

primeiro dia de vida. Assim, é fácil concluir que o aprendizado da criança começa muito 

antes de ela frequentar a escola. Todas as situações de aprendizado que são interpretadas 

pelas crianças na escola já têm uma história prévia, isto é, a criança já se deparou com 

algo relacionado do qual pôde tirar experiências.  

Aprendizagem é o processo pelo qual o indivíduo adquire 
informações, habilidades, atitudes, valores, etc. a partir de seu contato 
com a realidade, o meio ambiente, as outras pessoas. É um processo 
que se diferencia dos fatores inatos (a capacidade de digestão, por 
exemplo, que já nasce com o indivíduo) e dos processos de maturação 
do organismo, independentes da informação do ambiente (a maturação 
sexual, por exemplo). Em Vigotski, justamente por sua ênfase nos 
processos sócio-históricos, a idéia de aprendizado inclui a 
interdependência dos indivíduos envolvidos no processo. (...) o 
conceito em Vigotski tem um significado mais abrangente, sempre 
envolvendo interação social (OLIVEIRA, 1995, p. 57).  

Oliveira (1995) interpreta Vigotski, afirmando que o aprendizado é um aspecto 

necessário para o desenvolvimento das funções psicológicas, as quais são organizadas 

pela cultura, caracterizando-se, como especificamente humanas. Há o percurso natural 

do desenvolvimento definido pela maturação humana, mas é o aprendizado, junto ao 

contato do individuo com um ambiente cultural, que possibilita o aparecimento dos 

processos psicológicos internos. O desenvolvimento do sujeito está extremamente 

ligado a sua relação com o ambiente sociocultural que só irá se fortalecer à partir da 

convivência com outros indivíduos de sua espécie.  

O desenvolvimento fica impedido de ocorrer na falta de situações que disparem o 

aprendizado. O brincar auxilia a criança nesse processo de aprendizagem, uma vez que 
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propicia situações imaginárias em que ocorrerá o desenvolvimento cognitivo e irá 

proporcionar, também, a interação com pessoas, as quais contribuirão para um 

acréscimo de conhecimento.  

Dessa forma, é imprescindível a utilização de brincadeiras no meio pedagógico, como 

coloca Ferreira, Misse e Bonadio (2004), o brincar deve ser um dos eixos da 

organização escolar: a sala de aula fica mais enriquecida de desenvolvimento motor, 

intelectual e criativo da criança.  

A criatividade, assim como a aquisição da linguagem, não acontece de forma linear e 

espontânea. A criação de algo novo advém do funcionamento do cérebro que não tem 

somente a função de armazenar, mas de conectar e reestruturar as diversas situações. 

Ressalta-se também a alteridade com as interações e atividades discursivas que o 

indivíduo constituiu com o meio. A brincadeira penetra neste jogo como uma atividade 

criadora com elementos que fazem parte do cotidiano da criança, mas que acontece com 

situações novas.  

A atividade criadora ou criatividade foi conceituada por Vigotski como:  

[...] toda realização humana criadora de algo novo, quer se trate de 
reflexos de algum objeto do mundo exterior, quer de determinadas 
construções do cérebro ou do sentimento, que vivem e se manifestam 
apenas no próprio ser humano (1982, p. 7).  

Refere-se ainda à atividade especificamente humana, conscientemente orientada que só 

se tornou possível no âmbito das relações sociais, e emergiu na história dessas relações; 

é mediada por instrumentos e signos. Ela possibilita ao homem planejar, projetar e 

construir suas próprias condições de existência.  

Vigotski (2009) diz que, quando se compreende deste modo a criatividade, não é difícil 

reconhecer a relevância do estímulo à capacidade criadora infantil no âmbito da 

educação escolar, nem o seu papel e importância para o desenvolvimento cultural da 

criança. Segundo ele os processos criadores infantis se refletem, sobretudo no faz-de-

conta porque, nele, as crianças (re)elaboram a experiência vivida em seu meio social, 

edificando novas realidades de acordo com seus desejos, necessidades e motivações.  

A imaginação é uma característica específica do ser humano, relaciona-se desta forma 

com as funções mentais superiores que são internalizadas através das relações sociais de 
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forma dinâmica e ativa. A criança relaciona-se com o meio de forma singular. A 

plasticidade do funcionamento é que propicia facetas para a modificação das 

experiências vividas, que são o aporte para a construção da criatividade, esclarecendo 

que não existe criação sem alicerces que dêem fundamentos para o fato (VIGOTSKI, 

2009).  

A escola é um espaço que confere às crianças o convívio com seus pares, onde elas 

podem conviver com suas diferenças e ampliar sua rede de relações, deixando de 

restringi-la apenas ao seio familiar. Porém, o papel da escola vai além do social, visa 

garantir escolarização, em toda a sua dimensão, promovendo a potencialização das 

especificidades de cada um dos sujeitos implicados no processo, fazendo com que sua 

singularidade seja respeitada. 

3- METODOLOGIA 

3.1 Aporte teórico-metológico 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o no. 0052.0.107.000-

11. As questões que foram abordadas na escola estavam entrelaçadas com o processo 

terapêutico e com as questões familiares, vendo o individuo de maneira 

contextualizada, percebendo a realidade para o desenvolvimento de um trabalho escolar 

colaborativo. 

As questões tratadas na pesquisa dizem respeito às práticas fonoaudiológicas de 

indivíduos com Paralisia Cerebral e com alterações de linguagem, porém essas práticas 

são redimensionadas, e o trabalho é feito na perspectiva das redes, isto é, o processo 

terapêutico da criança, a família e a escola.  

Este escrito toma como foco a rede escolar, que possibilita a percepção do sujeito não 

apenas em um espaço, mas em um conjunto de ações que acontecem mutuamente. As 

questões abordadas na escola estavam entrelaçadas com o processo terapêutico e com as 

questões familiares, vendo o individuo de maneira contextualizada, percebendo a 

realidade para o desenvolvimento de um trabalho escolar colaborativo.  

Metodologicamente utiliza-se a pesquisa qualitativa, com o intuito de compreender os 

sentidos e significações do trabalho grupal na rede da escola. O pesquisador qualitativo 

sempre vai ao local no qual está o participante para conduzir a pesquisa, busca o 
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envolvimento dos participantes na coleta de dados e tenta estabelecer harmonia e 

credibilidade com as pessoas no estudo, além de refletir sobre quem ele é na 

investigação, possui um raciocínio complexo, multifacetado, interativo e simultâneo 

(CRESWELL, 2007).  

As estratégias metodológicas também se baseiam na pesquisa-ação, em uma perspectiva 

colaborativo-crítica. A pesquisa-ação colaborativo-crítica sempre visa a uma mudança, 

tem um efeito discursivo em função de uma constante reflexão sobre a ação. Constitui 

uma nova forma de ser pesquisador, que busca formar novos conhecimentos ou outras 

formas de saberes, além de constituir como um meio de formação e mudança 

participativa. Desse modo, o grupo se compõe por sujeitos que objetivam coisas 

comuns, atuam em diversos papéis e utilizam a práxis, ação teoricamente sustentada 

(JESUS, 2008).  

Na pesquisa-ação, é criada uma situação dinâmica social radicalmente diferente daquela 

da pesquisa tradicional. O processo, o mais simples possível, desenrola-se 

freqüentemente num tempo relativamente curto, e os membros do grupo envolvido 

tornam-se íntimos colaboradores. A pesquisa-ação utiliza os instrumentos tradicionais 

da pesquisa em Ciências Sociais, mas adota ou inventa novos (BARBIER, 2007, p. 56).  

Fazer pesquisa-ação significa planejar, observar, agir e refletir de maneira mais 

consciente, mais sistemática e mais rigorosa do que se faz na experiência diária. Este 

método visa provocar mudanças (ação) e compreensão (pesquisa). Ela busca uma 

relação dinâmica entre teoria e prática. Desta maneira, a consideração dessas duas 

dimensões, mudanças e compreensão, deram importantes contribuições no desenvolver 

do trabalho dentro da dinâmica escolar.  

A pesquisa colaborativa, por sua vez, tem por objetivo criar nas escolas uma cultura de 

análise das práticas que são realizadas, a fim de possibilitar que os seus professores, 

transformem suas ações e as práticas institucionais de maneira a promover interação e 

desenvolvimento em todos os aspectos do aluno (ZEICHNNER,1993).  

Segundo Penteado (2002), a escola constitui-se como um local privilegiado para o 

trabalho, pesquisa e reflexão do fonoaudiólogo. Neste trabalho o objetivo foi o 

acompanhamento dos movimentos de criação produzidos no espaço escolar e a 
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construção da linguagem. A rede escolar tem permitido entender como CAA pode 

contribuir para a incessante construção da atividade criadora e da linguagem.  

3.2 Apresentação da Escola  

O trabalho foi desenvolvido com uma criança e sua respectiva escola. Esta já havia sido 

selecionada em outro projeto desenvolvido. Os critérios de elegibilidade utilizados 

foram faixa etária de 02 a 15 anos; com paralisia cerebral; presença de significativas 

alterações de linguagem; compromissadas e interessadas em participar do grupo.  

A seguir será apresentada a escola trabalhada e o sujeito de pesquisa que nesta estuda: 

Escola R.: Nessa escola estuda Juliana4, menina que tem 6 (seis) anos de idade e 

apresenta Paralisia Cerebral Mista Diplégica Moderada, estudava Jardim II – Educação 

Infantil. A escola em questão é regular, privada e de pequeno porte.  

Procedimentos  

O trabalho foi desenvolvido de Julho de 2010 até julho de 2011. A escola foi visitada 

semanalmente, contabilizando 27 visitas. O intuito inicial foi observar o espaço físico 

bem como a dinâmica escolar. Em sequência buscou-se estabelecer uma relação de 

parceria com a equipe pedagógica e a aluna, percebendo as demandas e necessidades, o 

que levou a construção de um trabalho prospectivo e analítico, junto os diversos 

âmbitos escolares proposto no trabalho. Nesses encontros, os movimentos de criação 

produzidos na escola foram acompanhados bem como a construção da linguagem 

procurando fornecer subsídios para as práticas pedagógicas direcionadas a cada 

realidade. 

 

4- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Escola Sonho Azul, onde estudava Juliana, desde o início mostrou-se disposta a 

receber a criança, mesmo reconhecendo a falta de experiência no que se referia as 

práticas pedagógicas com indivíduos com necessidades especiais. A escola não tinha 

estrutura física para recebê-la, no entanto buscou realizar adaptações que facilitassem o 
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acesso da criança neste ambiente. A professora se manteve disposta a aceitar a criança 

em sala de aula, e se afastou de atitudes diferenciadas em relação a Juliana, uma vez que 

esta era vista como sujeito ativo, com possibilidades de construir seu processo de 

aprendizagem.  

Num primeiro momento Juliana não sentava durante a aula, bem como não apresentava 

atenção e interesse para as realizações das atividades escolares, para ela apenas cabia a 

brincadeira. Entretanto, não apresentava dificuldades interacionais, sempre se mostrou 

carismática e sorridente, percebendo seus pares como parceiros interlocutivos. 

Tendo como base a perspectiva histórico-cultural, acredita-se que a educação seja um 

terreno fértil para formação do sujeito, já que durante as atividades compartilhadas 

acontecem trocas de experiências culturais significativas, fazendo com que as 

dimensões culturais e históricas se entrelacem constituindo o funcionamento humano. 

No transcorrer do trabalho, as mudanças em Juliana foram cada vez mais visíveis. A 

primeira delas referia-se ao entusiasmo da criança no processo de aprendizagem, a partir 

do momento que passou a se interessar pelas atividades, que por vezes ocupou o lugar 

da brincadeira. 

As palavras surgiam progressivamente, as intenções comunicativas eram cada vez mais 

frequentes, uma vez que a criança percebeu a importância do interlocutor, e utilizava de 

várias estratégias para ser compreendida, através da discursividade motora e lingüística. 

Posteriormente surgiram as frases com 03 elementos, carregadas de prosódia, que 

complementavam o sentido da fala fazendo-a co-autora do seu discurso.  

Foi realizada uma adaptação curricular em ação conjunta com a escola, visando facilitar 

o processo de inclusão e aprendizagem de Juliana Para isso, foi implementado o uso de 

letras bastão, bem como a padronização de cores das mesmas. Foi proposto o uso de 

cadernos de desenho, lápis com diâmetro aumentado, e livro maior com as páginas mais 

resistentes, que visavam à facilitação do manuseio destes. Além disso, foram investidos 

diálogos com a professora, a fim de assessorá-la na elaboração das avaliações mensais 

de Juliana. Esta acompanha os assuntos lecionados pela professora, e já consegue 

distinguir algumas cores, contar até o número dez e fala parte do alfabeto.  
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Também foram propostas atividades mais dinâmicas, através de músicas, objetos e 

ilustrações, medidas estas que contribuíram para a construção da atividade criadora e da 

linguagem de Juliana, uma vez que esta foi capturada pelo processo.  

É possível apontar mudanças significativas na própria escola. Destacam-se: a criação de 

estratégias diferenciadas; o uso de recursos de Comunicação Alternativa; um novo 

entendimento sobre as formas de se comunicar; a formação continuada dos professores; 

a abertura do diálogo sobre o que seria a escola inclusiva; a relação entre pares; o 

desenvolvimento da linguagem e da atividade criadora. 

Ao pensarmos o processo inclusivo nesta escola não podemos esquecer que, na prática 

escolar, os termos inclusão e integração são confundidos, o primeiro conceito ocupa o 

lugar do segundo. De acordo Beyer (2006), a educação inclusiva é um conceito novo 

que defende a heterogeneidade da classe escolar, provoca interações entre crianças com 

singularidades diferentes e por isso propõe-se a buscar uma pedagogia que abranja as 

diferenças do alunado. Já na integração a questão da heterogeneidade é apagada. 

5- CONCLUSÃO 

A escola estava presente no processo como principal participante, pois acompanhou a 

criança diariamente. O trabalho foi possível pela disponibilidade da escola, sendo assim 

realizados de diferentes maneiras, mas com o mesmo objetivo, de incluir e efetivar a 

participação da criança neste contexto. 

A equipe pedagógica passou a criar estratégias apropriadas para que a aprendizagem 

pudesse ser construída, o que permitiu para a criança a atividade criadora e novas 

possibilidades de comunicação. Crendo que o brincar possibilita o desenvolvimento do 

aluno integralmente na sua subjetividade e que, portanto, não é apenas um instrumento 

didático facilitador para o aprendizado de conteúdos curriculares. 

O trabalho na escola apresentou algumas dificuldades como: alguns professores que não 

conseguiam adaptar o ensino as crianças; a questão do receio dos colegas para com a 

criança com deficiência; a dificuldade de comunicação; a dificuldade em fazer as 

adaptações curriculares. 

O trabalho apresentado emerge em um contexto que a dificuldade é marcante e adentra 

num espaço de sentidos e interpretações. O fluxo deste trabalho continua e o enredo é 
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traçado pelos caminhos e significações que a criança traz a cada visita escolar. Os 

interlocutores constroem este espaço a favor do sujeito dando visibilidade ao processo 

de criação, imaginação e desenvolvimento da linguagem. 

O trabalho mostrou que é possível incluir crianças com necessidades educacionais 

especiais na escola regular, se o devido acompanhamento for feito. Também sinalizou 

para delimitação do percurso que esses sujeitos fazem para construir a linguagem e a 

formação da criação, por meio da CAA. 

6- REFEÊNCIAS BIBLIOGÁFICAS 

AMERICAN SPEECH HEARING ASSOCIATION. Report: Augmentative and  
Alternative Communication. ASHA, v. 33, p.9-12, 1991.  

ARAÚJO, S. M. Clínica de linguagem: sobre a posição do fonoaudiólogo na relação 
com a fala sintomática de criança. In: ARANTES, Lúcia; LIER-DEVITTO, Maria 
Francisca. Aquisição, patologias e clínica da linguagem. São Paulo: EDUC/FAPESP, 
2006, p. 395-412.  

CRESWELL, J.W. Procedimento qualitativos. In: CRESWELL, J.W. Projeto de 
pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 
2007, p. 184-210.  

BAPTISTA, C. R. et. al. Inclusão e escolarização: múltiplas perspectivas. Porto 
Alegre: Editora Mediação, 2006.  

BARBIER, R. A pesquisa-ação. Brasília: Líber, v.3, 2007, p. 56.  

BEYER, H. O. Da integração escolar à educação inclusiva: implicações pedagógicas. 
In: Baptista, C. R. et. al. Inclusão e escolarização: múltiplas perspectivas. Porto 
Alegre: Editora Mediação, 2006. p. 73-81.  

BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
LDB 9.364, de 20 de dezembro de 1996.  

FERREIRA, C.; MISSE, C.; BONADIO, S. Brincar na educação infantil é coisa 
séria. Akrópolis, Umuarama, v. 12, n. 4, p. 222-223, out./dez. 2004.  

JESUS, D. M. Dialogando com os contextos da realidade pela via da pesquisa-ação: 
instituindo práticas educacionais inclusivas. In: XIV ENDIPE, 2008, Porto Alegre. 
Trajetórias e processos de ensinar e aprender: sujeitos, currículos e culturas. Porto 
Alegre: Edipucrs, 2008. v. 3. p. 215-225.  

LEONTIEV, A.N. Uma Contribuição à Teoria do Desenvolvimento da Psique Infantil. 
In: VIGOTSKI, L.V.; LURIA, A.R.; LEONTIEV, A.N. Linguagem, Desenvolvimento 
e Aprendizagem. 5 ed. São Paulo: Editora Ícone, 1988, p. 59-85.  

NUNES, L.R.O.P.; et al. Um Retrato da Comunicação Alternativa no Brasil: 
Relatos de Pesquisas e Experiências. Rio de Janeiro: Quatro Pontos, 2007, v. 01.  



13 

 

PENTEADO, R.Z. Escolas promotoras de saúde - implicações para a ação 
fonoaudiológica. Fonoaudiologia Brasil. Junho/2002.  

SANTOS, M. P.; PAULINO, M. M. Discutindo a Organização de uma Proposta de 
Educação Inclusiva na Formação de Professores. In: Anais do VI Colóquio sobre 
questões curriculares – II Colóquio Luso-brasileiro sobre questões curriculares – 
Currículo: Pensar, sentir e diferir. 16 a 19 de agosto de 2004. p.4513-4527.  

OLIVEIRA, M.K. de. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento um processo sócio-
histórico. 3. ed. São Paulo: Scipione, 1995.  

VIGOTSKI, L.S.; LURIA, A.R.; LEONTIEV, A.N.. Linguagem, Desenvolvimento e 
Aprendizagem. 5 ed. São Paulo: Editora Ícone, 1988.  

___________. Aprendizagem e desenvolvimento intelectual na idade escolar. In: 
VIGOTSKY, L.S.; LURIA, A.R.; LEONTIEV, A.N. Linguagem, desenvolvimento e 
aprendizagem. Tradução de Maria da Penha Villalobos. 2. ed. São Paulo: Ícone, 1988. 
p. 103-117.  

___________. El arte e la imaginación en la infancia. Madrid: Akal, 1982.  

___________.Imaginação e criação na infância. São Paulo: Ática, 2009.  

ZEICHNER, K. A formação reflexiva de professores: Ideias e práticas. Lisboa: 
Educa, 1993.  

ZIBETTI, M. L. T.; SOUZA, M. P. R. de. A dimensão criadora no trabalho docente: 
subsídios para a formação de professores alfabetizadores. Educ. Pesqui., vol.36, 
no.2, São Paulo, maio/ago. 2010. 

 

 


