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RESUMO

Este trabalho objetiva analisar os movimentos de criação de uma criança através das práticas inclusivas
efetivadas a partir de uma parceria entre a escola regular e um grupo de pesquisa da Universidade Federal
de Sergipe. Metodologicamente foi realizado um estudo de caso em que se utilizou a pesquisa-ação
colaborativa. A coleta de dados foi realizada de acordo com a leitura dos relatórios das visitas semanais à
escola. Os resultados evidenciam o papel da mediação no desenvolvimento escolar da criança, além da
construção dos processos inclusivos tendo como base a colaboração das pesquisadoras. Conclui-se que o
ambiente escolar como agente de potencias propicia condições especificas para a atividade criadora e a
construção da linguagem.
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ABSTRACT

This paper aims to analyze the motions of creating a child through inclusive practices effect from a
partnership between the school and a regular research group of the Federal University of Sergipe.
Methodologically we conducted a case study which used a collaborative action research. Data collection
was performed according to the reading of the reports of weekly visits to the school. The results highlight
the role of mediation in the development of school children, as well as construction of inclusive processes
based on the collaboration of the researchers. We conclude that the school environment as a potential
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agent that provides specific conditions for creative activity and the construction of language.

Keywords: mediation; imagination and creation; school;

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 seriam os
propulsores desse desenvolvimento.

Desta forma, a escola passa a ter um papel essencial na formação dos indivíduos. 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, os quais prezam pelo atendimento de
pessoas com necessidades educacionais especiais, prioritariamente em rede 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 aos 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 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 pessoa. Toda movimentação estratégica acontece
através das relações família-criança-escola e funciona de maneira dinâmica para um mesmo objetivo, a
dimensão semiótica. Entretanto, nem sempre é possível o uso deste recurso no ambiente escolar. Muitas
vezes encontramos muitos obstáculos, entre eles a disposição dos professores e alguém que medie esse
processo ao passo que é necessário uma efetivação desse acompanhamento.

A proposta deste artigo é apresentar o trabalho em algumas escolas regulares que se dispuseram a
enfrentar os desafios das práticas inclusivas com o uso sempre que possível e necessário de recursos da
Comunicação Alternativa e Ampliada. Isto foi feito através da análise do contexto escolar e de como
estava sendo realizado o trabalho com as crianças, sujeitos da pesquisa, levando em consideração suas
dificuldades e necessidades, na tentativa de propor um trabalho em conjunto com a escola direcionando a
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cada realidade.

REFERENCIAL TEÓRICO

A comunicação é resultado de uma interrelação complexa de fatores multifacetados, por exemplo, histórico
e físico, estes assumem o papel fundamental no cotidiano das relações sociais.

Como Araújo (2006) propõe, é na relação triádica entre o outro, a língua e a criança 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 durante o
processo.

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.

O desenvolvimento da linguagem, pela perspectiva interacionista sócio-histórica, é destituída de
mecanismos determinantes durante a 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).

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) (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,

Pág.3/8



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 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.

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.

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 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.

METODOLOGIA

A pesquisa possui cunho qualitativo, com o intuito de compreendermos os sentidos e significações do
trabalho grupal na rede da escola, segundo Creswell (2001).

A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados e o fenômeno é entendido nas suas
determinações e transformações dadas pelos sujeitos, correspondendo a um espaço mais profundo das
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.

Esse tipo de pesquisa nos permite considerar a subjetividade dos sujeitos, dá margem à interação que vai
para além do campo das evidências, possibilitando que compreendamos os resultados individualmente,
crendo na imprevisibilidade e continuidade dos efeitos produzidos.

No nosso projeto utilizou-se da pesquisa-ação, que tem como princípio a crença que pesquisa e ação
podem e devem caminhar juntas quando se pretende a transformação da prática.

Acreditamos que a pesquisa-ação deve partir de uma situação social concreta a ser modificada, inspirada
nos novos elementos que surgem durante o processo e sob influência da pesquisa. Busca-se
deliberadamente a mudança, que remete à transformação da realidade em questão e à produção de
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conhecimentos relativos a essa transformação, fazendo-se, portanto, uma atividade social e política,
verdadeiramente ideológica.

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.

Vemo-nos, assim, implicados nesse processo de investigação/interpretação/transformação, no qual
lançamos olhares multidimensionais e adotamos uma postura de investigação na ação, pela ação.

A pesquisa foi desenvolvida com crianças e suas respectivas escolas. Utilizou-se como critério de
elegibilidade crianças com faixa etária de 05 a 15 anos; com significativas alterações de linguagem;
compromissadas e interessadas em participar do grupo.

Através de um recorte dos sujeitos desta pesquisa, apresentaremos uma das escolas trabalhadas e o
sujeito deste artigo:

Escola: Nessa escola estuda E., que tem 6 (seis) anos de idade e apresenta Paralisia Cerebral Mista
Diplégica Moderada. A escola em questão é regular, pública e de pequeno porte.

Nas reuniões semanais realizadas pelo grupo de pesquisa, nos encontramos a fim de discutir e analisar o
material. Tais reuniões acontecem no “Espaço da Linguagem” na Universidade Federal de Sergipe.

A escola é visitada semanalmente, com o intuito inicialmente de observar o espaço físico bem como da
dinâmica escolar. Procuramos 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 os movimentos de criação produzidos na escola e a construção da
linguagem. Visando um “fazer junto” que possibilite através de práticas inclusivas efetivar a proposta de
Comunicação Alternativa e Ampliada nesse contexto, caso necessário.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

O trabalho específico com a escola nesse período se deu mediante visitas às escolas, com o intuito
inicialmente de observar o espaço físico bem como da dinâmica escolar.

Para tanto a aluna pesquisadora realizou visitas semanalmente as escolas. O objetivo era a interação com
a equipe pedagógica, através de conversas e entrevistas, 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.

Através da analise dos relatórios de visita a escola de E., tomando como objeto de estudo o processo de
criação e imaginação, os olhares voltaram-se a análise de quais atividades propostas no ambiente escolar
puderam propiciar a nossa menina o objetivo pedagógico nesse contexto: o processo de aprendizagem e
construção da linguagem.

É através de atividades diferenciadas como, desenhos (relacionados ou não ao conteúdo pedagógico),
brincadeiras simbólicas e coletivas, leitura conjunta de livros, que a escola pode fornecer a criança uma
base sólida para que possa ampliar suas experiências e desenvolver vastamente sua capacidade criadora.
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Nos serviremos de fragmentos dos relatórios para ilustrar e analisar esse processo:

“Neste dia, a atividade proposta pela professora é que as crianças desenhem algo que as deixem tristes. É
fornecido lápis e papel ofício. E. faz garatujas desordenadas no papel. Aproveito e escrevo seu nome de
vermelho e destaco as letras. Nossa criança continua a escrever garatujas só que agora narrando a sua
escrita, e assim E. narra o alfabeto a medida que vai recordando de algumas letras. (...) Nossa criança
narra mais uma vez junto com M. a sua escrita e as duas juntas fazem a letrinha “A”.” (24.08.2012)

No fragmento supracitado, o desenho proposto acima pela professora, toma sentido a partir da mediação
da aluna-pesquisadora. Apesar da atividade proposta inicialmente não denotar um cunho pedagógico, a
partir do processo criativo e imaginativo partilhado pela mediação, E. consegue chegar ao movimento da
narração e escrita propriamente dita das letras do alfabeto.

Outro momento que vislumbra o papel da mediação para que a criança trilhe os caminhos da imaginação e
capacidade criativa é ilustrado no fragmento a seguir:

“... as crianças confeccionavam bandeiras do Brasil. A atividade consistia em desenhar a bandeira e
pintá-la, após isso a professora colocaria um palito para fazer a haste. (...) Quando voltei para a sala,
todos já tinham terminado, esperando somente a professora colocar o palito, exceto E. que estava
garatujando uma folha inteira. Então dividi a de E., desenhei a bandeira, segurando em sua mão e
pintamos até quando E. teve paciência.” (06.09.2012)

Apesar de em vários momentos a escola apresentar algumas propostas diferenciadas, E. precisa de
mediação para efetiva-las. Vygotsky (2008) ao discutir a zona de desenvolvimento próximo afirma:

“Zona de desenvolvimento próximo representa a diferença entre a capacidade da
criança de resolver problemas por si própria e a capacidade de resolvê-los com
ajuda de alguém (...) abrange todas as funções e atividades que a criança ou o
aluno consegue desempenhar apenas se houver ajuda de alguém. Esta pessoa
que intervém para orientar a criança pode ser tanto um adulto (pais, professor,
responsável, instrutor de língua estrangeira) quanto um colega que já tenha
desenvolvido a habilidade requerida.”

“Na primeira questão, exigia-se que fosse pintada uma dezena de maçãs, então expliquei a E. como fazia
e ajudei-a a pintar, acabamos antes que todos. Já que E. aceitou minha ajuda sem qualquer repulsa, nós
pintávamos e contávamos ao mesmo tempo. (...) “Quanto é uma dúzia”, todos chutavam, mas ninguém
respondeu “doze” antes de E. Levei um susto, pois não sabia que isso fazia parte do conhecimento dela,
perguntei-a novamente e ela repetiu “doze”.” (30.08.2012)

Através da pintura, foi possível ilustrar o conteúdo trabalhado e permitir que E. transitasse pelos processos
mentais de imaginação e criação até chegar a categoria numérica em questão. Esse movimento
surpreendeu a própria aluna-pesquisadora, a qual não esperava essa resposta no seu arcabouço
linguístico. Acredito que isso aconteceu não pela falta de crença no seu potencial, mas me arrisco em
afirmar que em nenhum outro momento, até pela limitação da atividade trabalhada para esse fim, E.
conseguiu revelar esse conhecimento.

“Quando Estefanny voltou ao seu devido lugar, R. tentou fazer com que ela pintasse, pegou giz de cera e
começou a pintar o desenho, mas E. nem deu atenção, ainda beliscou R., me beliscou também, tentava
furar com o lápis, parecia até ficar envergonhada quando a repreendíamos, mas dava mais um tempinho e
voltava a fazer...” (23.08.2012)

A atividade proposta em destaque nesse fragmento pode estabelecer pela criança processos de criação e
imaginação e num momento posterior possibilitar o desenvolvimento da linguagem e aprendizagem. Ainda
aqui, cabe ressaltar que essa foi a primeira visita da aluna-pesquisadora R. à escola de E. Dessa forma,
ainda não existia nenhum tipo de relação criada, nenhum vínculo ali estabelecido, reforçado pelo
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sentimento de recusa a mediação (beliscos). Me detenho a esse aspecto para relacionar tal episódio as
discussões de Vygotsky (1982) ao desdobrar-se pelas formas de relação entre imaginação e realidade, na
qual atribui como interferente a essa relação o aspecto emocional. Nesse fragmento, o aspecto emocional
está imbricado, cabendo aqui tal relação. Para Vygotsky (1982) os sentimentos influenciam a imaginação e
toda a imaginação tem marcas dos processos afetivos.

Portanto, o lugar que a patologia ocupa e a valorização do diagnóstico médico são indubitavelmente muito
enraizados no âmago da nossa sociedade, que vê tais deficientes como sinônimo de incapacidade.

Nosso intuito, dessa forma, é fazer com que, através do contato com a heterogeneidade, a interação possa
desmistificar a concepção tida sobre as patologias e sobre o desenvolvimento de crianças deficientes, além
de possibilitar que se constituam enquanto sujeitos por meio dessas trocas e experienciações. Percebendo
o ambiente escolar como agente de potencias que propicia condições especificas para a atividade criadora
e a construção da linguagem.
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