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Resumo

Este trabalho refere-se à construção da linguagem e constituição de sujeitos com alterações de linguagem,
a partir da Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA), em parceria com a escola. O referencial teórico
utilizado foi o Interacionismo de Lev Vygotski, tomando como princípio a teoria Sócio-Interacionista.
Metodologicamente a ferramenta utilizada foi a pesquisa-ação, sendo que o acompanhamento às crianças
foi realizado semanalmente. Como resultados destacam-se: a aceitação do pesquisador em sala de aula
numa relação de parceria; a implementação dos recursos de CAA como um potencializador da construção
da linguagem; maior interação dos sujeitos com os seus pares; trabalho com os professores e dirigentes;
sujeitos mais ativos no processo, gerando um novo olhar por parte de todos os envolvidos;
desenvolvimento da aprendizagem.

Palavras-chave: inclusão, comunicação alternativa e ampliada, escola.

Abstract

This Project refers to the construction of language and creation of characters with language disorders,
from Alternative and Extensive Communication (AEC), in partnership with the school. The theoretical
reference used was the Interactionism of Lev Vygotski, using the principle theory Social Interactionist.
Methodological tool was the action research, being that monitoring children was used weekly. As results
highlight: acceptance of the researcher in the classroom in a partnership; implementation the devices AEC
as an optimizer of the characters with theirs peers; work with teachers and leaders; most active
characters in the process, creating a new look by all involved; development of learning.

Keywords: inclusion, alternative and extensive communication, school.

INTRODUÇÃO

A utilização de recursos de apoio a Educação de alunos com necessidades educacionais especiais (NEE),
tem encontrado nas tecnologias efetividade na construção de outros caminhos mediados por outros
recursos. O uso desses recursos possibilitará melhorias nas práticas educacionais, trazendo a oportunidade
de que esses alunos se tornem sujeitos ativos no processo de aprendizagem, partindo do princípio que as
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dificuldades, a ausência de linguagem oral ou não conseguir escrever, não pode ser sinônimo de não poder
aprender (ÁVILA; PASSERINO; RODRIGUES, 2009).

Diante dessa possibilidade, a Tecnologia Assistiva (TA) mostra-se como uma ferramenta para à inclusão
escolar, pois, através dela será possível proporcionar ao aluno, recursos adequados suas demandas
próprias e, a partir disso, ajudá-lo a superar as barreiras ainda presentes no ambiente escolar do ensino
regular. Dessa forma a TA caracteriza-se como:

Área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos,
metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade,
relacionada à atividade e participação, de pessoas com deficiência, incapacidades ou
mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão
social (BRASIL, 2007, ata da III reunião, linhas 225-230).

A utilização da Tecnologia Assistiva, mais precisamente da Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA),
vem como um aliado, pois esta viabiliza por meio de suas funcionalidades e potencialidades, a interação
comunicativa no âmbito escolar, trazendo nesta prática, ações compatíveis com a proposta inclusiva. Além
disso, a CAA permite que alunos com NEE e limitações comunicativas possam ter essas dificuldades
minimizadas, para que garantam não só o acesso ao ambiente escolar, mas também participação ativa no
processo de ensino-aprendizagem (ÁVILA; PASSERINO; RODRIGUES, 2009). Este recurso, que pode ser
tanto de baixa tecnologia com o uso de pranchas confeccionadas, ou de alta tecnologia com o uso de
softwares ou programas especializados, pode ser considerada, como estratégia facilitadora no processo de
aquisição e desenvolvimento da leitura e escrita, bem como na relação professor-aluno, tão importante
nesse processo.

A Resolução nº 4 de 2 de Outubro de 2009, prevê no Art. 2º que: ‘O AEE (atendimento educacional
especializado) tem como função complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da
disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua
plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem’. Isso significa que o aluno com
NEE, necessita do acesso á serviços/estratégias que maximizem as suas potencialidades, para que este,
não encontre obstáculos no seu processo de aprendizagem.

Assim, essa implementação deverá ocorrer de forma integrada, mostrando á família-aluno-professor a
funcionalidade do recurso no dia-a-dia da criança e o quão ele será importante no processo de aprender.
Dessa forma, o trabalho com a criança candidata ao uso da CAA, deve-se ater não só ao processo de
inclusão dela no ensino regular, mas também viabilizar ações que contribuam na interação
professor-aluno, propiciando novas alternativas de acesso à linguagem, maximizando o trabalho educativo
e minimizando os impactos (SEIXAS, 2011).

REFERENCIAL TEÓRICO

Este trabalho terá como embasamento teórico o Interacionismo de Lev Vygotski, tomando como princípio

a teoria Sócio-Interacionista.

Esta perspectiva, afirma que o homem constitui-se como tal, através de suas interações sociais, como um
sujeito que transforma e é transformado de acordo com as relações que são produzidas em seu meio
cultural. O que ocorre é uma interação dialética, desde o nascimento entre o sujeito e o meio social em
que ele se insere e esta relação é decorrente da interação do homem com a natureza, e assim, o homem
faz parte da natureza e a recria em suas ideias, a partir de sua interação com ela (NEVES, 2005).

Partindo desse pressuposto, a concepção vygostskiana, entende que o processo de aprender, não se
estabelece através somente de aquisição de informações ou associações de ideias armazenadas na
memória, mas se constitui a partir de um processo interno, ativo e interpessoal. Por isso, neste processo o
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sujeito é ativo, capaz de agir sobre o meio, e não há a "natureza humana", somos primeiro sociais e
depois nos individualizamos. Assim pode-se destacar que:

Todas as funções psicointelectuais superiores aparecem duas vezes no decurso do
desenvolvimento da criança: a primeira vez, nas atividades coletivas, nas atividades
sociais, ou seja, como funções interpsíquicas: a segunda, nas atividades individuais,
como propriedades internas do pensamento da criança, ou seja, como funções
intrapsíquicas (VIGOTSKY, 1994, p. 114).

O que será proposto aqui é o conceito de linguagem como produtora de sentidos, que leva em
consideração tanto a intersubjetividade como a interdiscursividade, inerentes as relações constitutivas dos
sujeitos.

A linguagem é entendida como funcionamento simbólico, e que, como tal, não é
transparente, não se dá a ver em sua completude, até porque a incompletude é um traço
que lhe é inerente. Trata-se de adotar uma concepção que toma a linguagem como
discurso, efeito de sentidos, o que nos permite pensar que cada produção linguística é
singular, fruto da confluência de múltiplos sentidos (SALFATIS E PALLADINO, 2001,
p.32).

A linguagem é inerente ao sujeito, mesmo quando este não se comunica oralmente. A linguagem constitui
o sujeito, a forma como este recorta e percebe o mundo e a si próprio (GOLDFELD, 2002; GÓES, 1999;
VYGOTSKY, 1996).

Vygotsky (1979) enfatiza, em seus estudos, a importância da linguagem como instrumento que expressa o
pensamento, afirmando que a fala produz mudanças qualitativas na estruturação cognitiva do indivíduo,
reestruturando diversas funções psicológicas superiores, como a memória, a atenção voluntária e a
formação de conceitos. Portanto, a linguagem age decisivamente na estrutura do pensamento, além de
ser o instrumento essencial ao processo de desenvolvimento.

No processo de subjetivação a criança se torna sujeito através da linguagem, e esta é construída através
da interação mútua do sujeito e seu meio, em vários contextos. Dessa forma, o sujeito constrói a
linguagem, primeiro através das relações sociais (plano intersubjetivo) e, depois, internalizam as
experiências e já são capazes de regular seu próprio comportamento (plano intra-subjetivo). No
desenvolvimento assim concebido, a linguagem terá um papel fundamental, como mediadora das
interações e da significação do mundo, ou ainda, na concepção de que o sujeito não significa o mundo
para representá-lo pela linguagem, mas sim, que essa significação se dá também pela própria linguagem.

As práticas do professor neste processo devem observar, do ponto de vista vygotskyano, a importância da
relação e da interação com o outro no momento de aprendizagem, pois o ser humano é construído a todo
o momento, como resultado de relações.

Vygotsky (2007) aponta que a criança no processo de aprendizagem, necessita de oportunidades para
adquirir novos conceitos e palavras na dinâmica das interações verbais, mediadas pelo professor.
Levando-se em conta que em alunos com NEE, nem sempre essa interação verbal é possível, a CAA estará
preenchendo esta lacuna. Além disso, segundo Freitas (2000), Vygotski também relata que o professor
deve atuar no processo de aprender como um mediador que intervém na Zona de Desenvolvimento
Proximal da criança. Assim, é papel do educador atuar no processo, fazendo com que junto ao aluno
ocorra o aprendizado e provocando avanços que sem a mediação não ocorreriam espontaneamente.

Dessa forma, o professor participa ativamente do processo de elaboração conceitual da criança, nas
relações que mantêm, ele utiliza novos conceitos, define-os, apresenta-os. Além disso, destaca, recorta
informações e significados em circulação na sala de aula, direcionando a atenção da criança para eles;
induz à comparação entre informações e significados; possibilita a expressão das elaborações da palavra,
organizando verbalmente seu pensamento; problematiza as elaborações iniciais da criança, levando-a a
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retomá-las, a refletir sobre possibilidades não consideradas, a refletir sobre seus próprios modos de
pensar.

Portanto, a partir da concepção vygotskiana, é possível considerar a importância da escola e do papel do
professor como agentes indispensáveis do processo de ensino-aprendizagem. O professor é vislumbrado
como mediador na aprendizagem do aluno e contribui para a constituição de seu conhecimento. Portanto,
como já dito, as dificuldades ou ausência de linguagem oral ou não conseguir escrever, não podem ser
sinônimos de não poder aprender, e é nesse ponto que a CAA se tornará aliada nesse processo, como
recurso fundamental para que a mediação se constitua de forma eficaz, unindo as práticas dentro de sala
de aula, construindo um espaço e adaptando as condições onde seja possível ocorrer o processo de
ensino-aprendizagem.

OBJETIVO

Este trabalho tem como objetivo compreender como a Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA) interfere
na atividade de construção e desenvolvimento da linguagem e refletir sobre os processos de constituição
dos sujeitos envolvidos, a partir da parceria com a escola na participação dos movimentos de construção
da linguagem nestes sujeitos.

METODOLOGIA

O presente trabalho é um recorte do projeto de pesquisa intitulado “A construção da linguagem, patologias
e prática clínica” que é desenvolvido no curso de Fonoaudiologia da UFS, desde julho de 2009. Tem por
objetivo proporcionar o acesso à comunicação através de recursos de alta e baixa tecnologia, às pessoas
que estão impossibilitadas de utilizar a comunicação verbal e ou na sua forma escrita, nas três redes que o
grupo atua: família, criança e escola. O trabalho se respalda nos princípios da Pesquisa-ação.

Para alcançar os objetivos deste trabalho, foi utilizada em sua fundamentação a estratégia metodológica
baseada na pesquisa-ação, em uma perspectiva colaborativo-crítica a partir das práticas realizadas dentro
da escola.

Na pesquisa-ação, partiremos do princípio que pesquisa e ação podem e devem caminhar juntas quando
se pretende a transformação da prática. Será vislumbrado a partir da crença de que esta deve partir de
uma situação social concreta a ser modificada, inspirada nos elementos novos que surgem durante o
processo e sob a influência da pesquisa. Dessa forma segundo Barbier (2004, p. 48):

[...] um estado de não-mudança não faz parte da natureza do ser vivo. Toda
problemática científica que não a leva em consideração, não pode estudar a criatura viva
em toda sua complexidade. A mudança, quer dizer, o ouvinte, implica a existência de
conflitos abertos entre as instâncias internas e externas, no âmago dos indivíduos e dos
grupos. Mudar é aquilo por meio do qual o reprimido sai de seu ciclo de repetições.

Este método visa provocar mudanças (ação) e compreensão (pesquisa), buscando uma relação dinâmica
entre teoria e prática. Desta maneira, a consideração dessas duas dimensões, mudanças e compreensão,
deram uma importante contribuição para este trabalho.

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 à práxis, ação teoricamente sustentada (JESUS, 2008).

Foram cinco (5) sujeitos participantes, sendo que todos estiveram matriculados na rede de ensino regular.
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Portanto, foram cinco (5) famílias e suas respectivas crianças ou adolescentes. Os sujeitos têm de 07 a 16
anos com dificuldades de linguagem e interação verbal. Abaixo, será apresentado cada um deles.

E. é uma criança do sexo feminino, com o diagnóstico de Paralisia Cerebral Mista Diplégica Moderada. Tem
sete anos. Filha única e mora com seus pais no Bairro Santa Maria em Aracaju. Estuda em escola regular.

E.S é uma adolescente do sexo feminino, com diagnóstico de Paralisia Cerebral Hipocinética
leve/moderada. Tem dezesseis anos. Filha única e mora com a avó no Bairro Fernando Collor. Estuda em
escola regular.

G. é uma criança do sexo masculino, com o diagnóstico de Síndrome do Espectro Autístico. Tem nove anos
de idade, estuda no mesmo povoado em que mora, o Sobrado, no município de Nossa Senhora do
Socorro. Seus pais se separaram e G. mora com sua mãe e dois irmãos.

M. é uma criança do sexo masculino, com diagnóstico de Síndrome do Espectro Autístico. Tem sete anos
de idade. Estuda em escola regular. Filho único de pais separados, mora com sua mãe no Bairro Fernando
Collor.

M.H. é uma criança do sexo masculino, com Deficiência Motora, por deformidade de membros superiores e
inferiores. Têm sete anos, é filho único e mora com seus pais. Reside no bairro Santa Maria e estuda em
escola regular.

Iniciamos o trabalho no semestre 2012.2. Foram realizadas visitas semanais as escolas, objetivando a
interação com a equipe pedagógica com o intuito de conhecer de que forma o trabalho com esses sujeitos
estava sendo realizado, levando em consideração suas dificuldades e necessidades, na tentativa de propor
um trabalho conjunto, direcionado a cada realidade. Nesses encontros acompanhamos a atividade de
construção e desenvolvimento da linguagem e da criação; refletimos sobre os processos de subjetivação
dos sujeitos envolvidos, a partir da compreensão sobre de que forma a escola participa da construção da
linguagem e da atividade criadora, através de uma perspectiva de ação e colaboração. Nestas visitas, a
CAA, através da parceria pode ser executada, visando à inclusão destes no âmbito escolar, através do
acompanhamento dos movimentos provenientes destas práticas.

Através de uma parceria junto à gestão e aos professores de cada escola, foram realizadas reuniões, onde
discutimos as adaptações do currículo e de materiais escolares, como caderno, livros, atividades e dos
materiais individuais, como lápis e caneta. Além disso, em meio à atuação, fizemos parcerias junto aos
professores dentro da sala de aula, a fim de determinar quais as melhores adaptações, mostrando-lhes o
que podia ser feito para que o conteúdo programado pudesse ser lecionado de forma mais dinâmica e
lúdica, direcionando assim, a atenção das crianças, motivando-as a aprender e, portanto, as alcançando
em suas especificidades. Ainda neste trabalho, em algumas das escolas, foram explanadas palestras sobre
a CAA, para os professores e dirigentes.

Foi realizado nos momentos de recreação, datas comemorativas e festas de aniversários, atividades
mediadoras a fim de possibilitar que estas crianças se constituíssem enquanto sujeitos por meio dessas
trocas e experienciações.

A cada visita foi confeccionado um relatório crítico, que correspondia aos acontecimentos ocorridos na
visita, o qual nos permitia uma auto-análise sobre o que foi realizado, como também permitiu que os
demais pesquisadores ficassem informados sobre todo o processo. Além disso, o aluno esteve participando
de reuniões semanais para acompanhamento com duração de 5 horas cada.

RESULTADOS

Dos cinco (5) sujeitos, 100% estão matriculados. Destes 100% matriculados, 100% estão em escolas
regulares, sendo elas 40% privadas e 60% públicas e, 40% estão na capital Aracaju e 60% estão no
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município de Nossa Senhora do Socorro. Serão apresentados a seguir, os resultados de cada sujeito de
forma individual.

Na escola a qual E. estuda, encontramos uma professora que a principio, mostrou-se disposta a parceria,
mesmo reconhecendo sua falta de experiência no que se refere às práticas pedagógicas com indivíduos
com necessidades especiais. A escola não estava preparada fisicamente para recebê-la, porém através da
nossa intervenção foram realizadas adaptações a fim de facilitar o acesso da criança neste ambiente, bem
como a adaptação curricular em parceria com a escola e professor, visando facilitar o processo de inclusão
e aprendizagem de E. Para isso, foi implementado o uso de letras bastão, bem como a sua padronização
de cores. Foi proposto o uso de cadernos de desenho sem linhas delimitadoras, adaptações no material
individual como lápis com diâmetro aumentado e livro maior com as páginas mais resistentes, que
visassem à facilitação do seu manuseio. Além disso, através da interação com a professora, fomos
auxiliando-a na elaboração das avaliações mensais de E. e também foram propostas atividades mais
dinâmicas e lúdicas.

Na escola onde estuda E.S, foram realizadas adaptações como a ampliação do tamanho da letra no
quadro, aproximação de sua carteira no momento de copiar as atividades e foram disponibilizadas
atividades impressas para que E. acompanhasse o ritmo da turma. Na tentativa de firmar uma parceria
professor-pesquisador, realizamos uma palestra sobre Comunicação Alternativa e Ampliada, tecnologias
assistivas e relacionando-o com as adaptações necessárias para o melhor aproveitamento de E., com o
objetivo de construir conhecimento junto aos professores e a partir do diálogo pensar nas adaptações que
poderiam ser realizadas para todo o alunado. Esse encontro englobou desde recursos de baixa tecnologia,
os quais começaram a ser utilizados na escola, quanto recurso de alta tecnologia, softwares e símbolos
pictográficos e, contou com a presença da diretora e da maioria dos professores do ensino fundamental,
período em que E.S. se encontra. A partir da abertura que nos foi dada, a professora passou a ver o
pesquisador como parceiro, foram feitas adaptações do conteúdo, permitindo que todos pudessem, a
partir de heterogeneidade, estar ativos na aula. Porém, apesar de encontrar-se envolvida com seu
aprendizado, E.S. por vezes apresenta um discurso de incapacitação de si mesma, sendo que estamos na
tentativa de movimentá-la a frente de suas possibilidades.

Na escola de G.H., foi proposto leitura em sala com a participação de todos, atividades que envolvessem
jogos, com o intuito de trabalhar leitura e escrita, associada à linguagem, bem como promover a interação
entre as crianças, através funcionalidade atribuída ao texto, à leitura e a escrita, tornando-as mais
prazerosas. Foram utilizados recursos facilitadores, que incentivaram a entrada da criança no processo de
aprendizagem, como o EVA para auxiliar nas questões de quantidade, forma e tamanho, foi promovido
com o auxílio dos dedos das mãos, que tinham suas extremidades pintadas, para chamar a atenção da
criança e pudesse efetuar contas matemáticas, alcançando o objetivo proposto. Foi sugerido que no
momento da recreação, realizassem atividades mais simbólicas entre as crianças, constituindo também um
momento de interação.

O diálogo e o uso de estratégias foram retomados novamente num encontro com as professoras e
coordenação na escola. O tema proposto se remeteu à Comunicação Alternativa e Ampliada e o uso das
tecnologias assistivas. Esse encontro teve um caráter horizontal e tinha como objetivo construir
conhecimento conjunto sobre a CAA, para que esta pudesse fazer parte das experiências de outras
professoras que não eram da sala de G. No encontro pudemos perceber a importância, a participação e os
pontos de vista presentes no discurso, tornando o tema amplamente discutido. Dessa forma, a partir da
mediação do pesquisador junto iniciativa da professora em acreditar nas propostas, foi possível
apresentá-la as possibilidades e assim, a relação entre professor e aluno estreitou-se. No decorrer do
trabalho foi evidenciada a maior participação de G., tanto nas atividades, como na interlocução com seus
pares e, o momento do recreio constituiu-se com brincadeiras infantis que envolviam a todos.

Na escola onde estuda M., realizou-se adaptações curriculares conjuntamente com a escola, professor e
diretora, com o objetivo de promover a inclusão e a garantia da aprendizagem de M. Dessa forma, foram
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realizadas adaptações das atividades propostas em sala de aula, sugerindo o uso de letra bastão e,
através da parceria com o professor, sugerimos tarefas mais dinâmicas, que pudessem promover a
interação entre as crianças, porém ainda, com finalidade pedagógica. Foi enfatizado também, sobre o
processo de apropriação da leitura e escrita de M., sugerindo então, o uso de parlendas e leitura em sala
envolvendo a participação de todos os alunos. Além disso, no momento das brincadeiras, foram propostas
atividades mais interativas e simbólicas entre as crianças, e não apenas meramente motoras. Ao longo das
parcerias que estiveram sendo constituídas em sala de aula, houve uma maior interação de M. com as
outras crianças, no momento das atividades em sala, bem como na recreação.

Na escoa de M. H., foi realizada a adaptação de uma carteira, facilitando a realização das atividades,
buscando diminuir o cansaço físico do mesmo. Também foram feitas adaptações que envolveram recursos
de baixa tecnologia, como lápis com diâmetro maior. As atividades eram realizadas em cadernos de
desenho, sendo que como este não apresenta linhas delimitadoras, facilitou na execução da coordenação
motora fina e na realização das tarefas pedagógicas. Além disso, em parceria com o professor, foi
conversado sobre a Comunicação Alternativa e como ela pode ser um recurso propulsor na construção da
linguagem escrita, sendo que este diálogo, especificamente nessa escola, aconteceu apenas com o
professor da sala de aula. A partir disso, as relações foram se estabelecendo e este professor, que antes
parecia distante, nos aceitou como parceiros desse processo. Em relação a CAA, conversamos com o
professor sobre a utilização do computador (recurso de alta tecnologia) para a realização das provas e
atividades com o intuito de diminuir o esforço físico que M.H. realizava ao escrever com o lápis, mesmo
com a letra bastão. É importante salientar que as pesquisadoras direcionavam os seus olhares para a sala
como um todo, dessa forma, as outras crianças também eram auxiliadas quando necessário.Este trabalho
vem sendo efetivo, pois vem tornando a sala um espaço mais tranquilo e de participação de todos, através
das atividades mais lúdicas que foram propostas. A interação de M.H com os seus pares vem aumentando,
suas limitações deixaram de ser o foco e, apesar de às vezes mostrar-se desinteressado com as atividades
em sala, ainda emana uma vontade de aprender.

CONCLUSÕES

Diante das práticas já executadas, podemos vislumbrar o quanto este trabalho está sendo efetivo e a
importância de continuarmos nesta perspectiva, a fim de alcançar ainda mais. Porém, em algumas
situações, as propostas ainda estão sendo consolidadas, sendo que em algumas com maiores proporções e
em outras de forma mais lenta. Portanto, as nossas metas ainda estão em andamento, o que significa que
o trabalho continua e as construções também. O que continuaremos buscando é a efetivação de práticas
no âmbito escolar, aliadas a Fonoaudiologia, que resultem em sujeitos mais ativos no processo de
aprendizagem, a partir do uso da CAA como propulsora de construções e de num novo olhar por parte de
todos os envolvidos, sejam eles sujeito, professor, família ou pesquisador.
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