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Resumo O presente texto tem como objetivo refletir sobre as questões de invisibilidade 

socioeducacional dos alunos com deficiência e os impactos negativos advindos das práticas 

pedagógicas desvinculadas das necessidades específicas dos referidos alunos, assim como descrever 

os processos comunicativos, mediados pela Comunicação Alternativa e Ampliada-CAA de uma aluna 

que apresenta severos comprometimentos motores e de fala decorrentes da Paralisia Cerebral. As 

fragilidades das práticas pedagógicas da escola e dos professores, em relação à escolarização dos 

alunos com severos comprometimentos motores e de fala, decorrem, em grande medida, do 

desconhecimento das formas de comunicação expressiva e receptiva desses sujeitos, sobretudo, pelos 

seus potenciais interlocutores e com o desconhecimento da existência e/ou do uso de recursos de 

Tecnologia Assistiva/Comunicação Alternativa e Ampliada como facilitadores dos processos 

comunicativos e do acesso ao currículo escolar. As discussões e reflexões propostas no texto advêm 

dos resultados preliminares de uma investigação em nível de doutorado que se ancora 

metodologicamente na pesquisa ação colaborativo-crítica. Os estudos realizados sob esta perspectiva 

teórica assumem a crítica reflexiva como estratégia que favorece a transformação das práticas 

educacionais. O aporte teórico se assenta nas contribuições de Bakhtin (2006), Vigotski (2010), 

Vasconcelos (1999) e Hage (2004) por possibilitar a compreensão de que a linguagem se constrói a 

partir da não aceitação de uma língua como um conjunto de regras fono-morfo-sintáticas. As 

intervenções-ações realizadas no lócus de investigação buscaram implementar a CAA no contexto 

escolar e visibilizar os potenciais comunicativos e de aprendizagem da aluna investigada. A inserção 

das pranchas de comunicação possibilitou a realização de trocas comunicativas, tanto no contexto do 

Atendimento Educacional Especializado, quanto na sala de aula e favoreceu aos professores a 

apropriação de outros saberes e fazeres rompendo, gradualmente, os desafios e os sentimentos de 

“incompetência e impotência” em relação ao ensino, aprendizagem e avaliação da aluna foco do 

estudo. 
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