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Resumo 

O projeto “A implementação da comunicação alternativa e ampliada na família: dispositivos 
para inclusão” tem a finalidade de implementar a comunicação alternativa e ampliada (CAA) 
na família de sujeitos com dificuldades verbais significativas ou sem interação verbal, criando 
oportunidade de outras modalidades de comunicação. Este trabalho segue os princípios 
teóricos do Interacionismo, os conhecimentos técnicos específicos da CAA e vem sendo 
consolidado pelo método clínico-qualitativo e pela pesquisa-ação. Para a efetivação do 
trabalho lingüístico com a CAA foram utilizadas atividades contextualizadas, através das 
práticas discursivas entendendo-as como atividade promotora da construção da linguagem e 
dispositivo para inclusão. 
Palavras-chave: família, linguagem, comunicação alternativa e ampliada. 

Abstract 

The project "The implementation of an alternative and wider communication within the 
family: devices for inclusion" aims to implement an alternative and wider communication 
(AWC) within families containing individuals with significant verbal difficulties or without 
verbal interaction; creating oportunities for other types of communication. This paper follows 
the theoretical principles of 'Interactionism', the specific technical knowledge of AWC, and is 
being established by clinical-qualitative methodology and by research/action. To accomplish 
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the linguistic work with the AWC some contextualized activities were used through 
discursive exercises. These experiencies were considered an activity that promotes a language 
construction and device for inclusion. 
Keywords: family, language, alternative and wider communication. 

1. INTRODUÇÃO 

O trabalho é baseado teoricamente sob a perspectiva Interacionista, que trabalha com o 

conceito de um sujeito ativo e produtor de sentidos, na qual o pensamento é construído pelo 

ambiente histórico e pelas relações sócio-culturais. 

De acordo com Vigotski (1995, p. 89) “é a sociedade e não a natureza que deve figurar em 

primeiro lugar como fator determinante do comportamento do homem. Nisto consiste toda a 

idéia de desenvolvimento cultural [...]”. 

Considerando essa diversidade e complexidade das relações sociais, entendemos a família 

como a principal rede de significação da criança, a principal mediadora da socialização 

primária e de onde surge o primeiro vínculo que leva a criança a ter autoconfiança e confiança 

nas pessoas, construindo sua independência. 

Von Tetzchner (2005) ressaltou que o desenvolvimento lingüístico de crianças deficientes 

depende de como seus cuidadores e outras pessoas o guiam dentro do universo da língua e da 

cultura geral. É nesse contexto que a participação da família assume função preponderante. 

A presença de alterações significativas verbais e não verbais implicam na construção de uma 

nova forma de se comunicar, dentro desse contexto emerge a Comunicação Alternativa e 

Ampliada, que funciona como forma de manifestação da subjetividade da criança, e uma via 

alternativa de se expressarem-se linguisticamente ampliando sua participação em diversos 

contextos sociais. 

Deliberato & Santos (2009) destaca que o uso da CAA no contexto familiar se apresenta 

como um dos mais determinantes para a construção do fluxo de trocas comunicativas entre o 

indivíduo não oralizado e seu entorno social.  

Assim a família constitui o principal elo de significação, na qual emerge a construção da 

intersubjetividade da criança tornando as possibilidades comunicativas ampliadas dessa forma 

à família passa a ser também, foco de intervenção. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

O embasamento teórico desse trabalho segue os princípios do Interacionismo, que através de 

uma relação dialética pretende compreender o individuo no seu contexto sócio-histórico-

cultural por acreditar que o homem e seu meio estão implicados numa rede na qual um age 

sobre o outro, num processo de recorrentes transformações. 

Assumimos, aqui 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 lingüística é singular, fruto da 
confluência de múltiplos sentidos (SALFATIS E PALLADINO, 2001, p.32)  

 

No processo de subjetivação a criança se torna sujeito através da linguagem, e esta é 

construída através da interação mutua do sujeito e seu meio, em vários contextos. Dessa 

forma o sujeito constrói a linguagem, primeiro através das relações sociais (plano 

intersubjetivo) depois, as crianças 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, a 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. 

Outro conceito central da teoria de Vigotski é o da zona de desenvolvimento proximal, (ZDP) 

que pode ser entendida como a distância entre o nível de desenvolvimento real (atividades que 

as crianças já realizam sozinha, sem ajuda de outras pessoas) e o nível de desenvolvimento 

potencial (atividades que a criança consegue desenvolver com a mediação de um adulto). 

Uma das formas de se criar condições geradoras da zona de desenvolvimento proximal é 

através da brincadeira simbólica.  
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O agir dentro de um cenário imaginário faz com que a criança ajuste as regularidades da 

representação de um papel específico segundo as regras de sua cultura. Através da 

brincadeira, a criança tem a possibilidade de experimentar novas formas de ação, exercitá-las, 

ensaia situações, projeta-se nas atividades dos adultos, simulam atitudes, valores, significados 

e hábitos. Possibilitando a internalização do real e o desenvolvimento da linguagem. 

A relação paciente-terapeuta dar-se-a de maneira horizontalizada assim tem-se o terapeuta 

como mediador das ações, tendo papel fundamental em reconhecer o sujeito na/pela 

linguagem, significar e ressignificar o movimento da criança no movimento da língua, através 

dos processos dialógicos: complementaridade, reciprocidade e especularidade.  

Segundo De Lemos (1995) a especularidade é a incorporação de parte ou de todo o enunciado 

do interlocutor; a complementaridade acontece quando a criança incorpora o enunciado do 

adulto, combinando-o com algum outro vocabulário complementar; e a reciprocidade a 

criança assume no diálogo um papel antes desempenhado pelo adulto, instaurando o diálogo e 

o adulto como interlocutor. 

Sabe-se que a linguagem falada é a forma mais freqüente de comunicação, onde a maioria dos 

indivíduos ao longo da sua existência consegue se fazer entender e compreender o outro sem 

muito esforço. Porém, a presença de algum tipo de dificuldade na comunicação implicará no 

processo de desenvolvimento da linguagem, dos sistemas simbólicos, assim como das 

atividades de relacionamento com as pessoas. Como exemplo dessas dificuldades tem-se: 

problemas neurológicos, emocionais ou cognitivos, que acabam por comprometer a 

comunicação verbal ou gestual e conseqüentemente a capacidade de expressão do indivíduo. 

Nesse contexto, surgem os sistemas alternativos de comunicação que apresentam como 

objetivo substituir ou suplementar a linguagem fala e/ou gestual de sujeitos com deficiência. 

Esses sistemas promovem além da competência comunicativa e o desenvolvimento da 

linguagem, contribuindo para a interação, e conseqüentemente garantindo a acessibilidade 

comunicativa de tais sujeitos. Segundo Deliberato, Gonçalves e Macedo (2009), trata-se de 

um sistema, composto por um grupo de componentes integrados que incluem símbolos, 

auxílios, estratégicas e técnicas usadas por indivíduos para aumentar a comunicação. De 

acordo com a American Speech and Hearing Association ASHA (1991, p. 9): 

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 
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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 (...). Símbolo refere-se ao método usado para representação 
visual, auditiva e/ou tátil de conceitos convencionais.   

 

Esta definição mostra a importância do fazer fonoaudiológico nesse processo, na qual cabe ao 

terapeuta a tarefa de não se restringir ao tecnicismo e perceber as dimensões da clínica da 

linguagem que vê as mais variadas formas de significar de cada sujeito; as diferentes 

estratégias utilizadas para a efetivação da comunicação; a importância das práticas discursivas 

(DUARTE, 2005).  

Atualmente as técnicas e recursos que possibilitam a implementação da Comunicação 

Alternativa é extenso, vai desde pranchas artesanais até softwares da mais alta tecnologia. Os 

sistemas de CAA dividem-se em pictoriais e lingüísticos. Dentre os pictoriais destacam-se o 

Picture Communication Symbols ou PCS, o Pictogram-Ideogram Communication ou PIC, o 

Picsyms e o Rebus. Dentre os lingüísticos destacam-se a Semantografia Bliss as línguas de 

sinais para surdo como a American Sign Language e a língua brasileira de sinais. No Brasil, 

os recursos e técnicas mais utilizados são o linguistico Bliss e os pictoriais PCS e PIC. Em 

termos de complexidade, o PCS encontra-se entre o PIC e o Bliss, sendo mais complexo e 

sofisticado do que o PIC, sem ser tão abstrato e opaco quanto o Bliss. No entanto, já que o 

PCS é um sistema de comunicação pictorial e não linguistico, o universo de significados que 

ele permite exprimir é limitado. Embora as figuras do PCS possam ser agrupadas 

seqüencialmente, como não há unidades mínimas que possam ser combinadas e 

recombinadas, o conjunto de significados comunicáveis é essencialmente limitado 

(DELIBERATO et. al., 2009). 

 

3. METODOLOGIA 

A pesquisa teve início em fevereiro de 2011 na universidade Federal de Sergipe através de um 

projeto de extensão denominado “A Implementação da comunicação alternativa e ampliada na 

família e na escola: dispositivos para inclusão” realizado no Laboratório de comunicação 

alternativa/UFS, nas escolas e na residência das famílias selecionadas, neste trabalho iremos 

nos ater a rede família e as ações desenvolvidas na mesma dentro deste projeto.  
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A seleção das crianças fora realizada no desenvolvimento de outros projetos dentro do mesmo 

grupo de pesquisa. Os critérios utilizados foram: a idade (2 a 15 anos); presença de 

significativas alterações de linguagem; compromisso e interesse em participar do grupo. 

Este projeto possui caráter qualitativo conjuntamente com as especificidades do clínico 

Fonoaudiológico na interface bio-psíquica para compreender os sentidos e significações 

referentes à leitura dos dados da família. O projeto possui tal característica, pois os resultados 

são imprevisíveis, já que não se tem o poder de controle para prever os efeitos produzidos. 

Sendo uma pesquisa de intervenção o objetivo não é somente colher dados, mas sim de 

interferir no processo, de modo que suscite transformação, mudança. 

Seguimos os princípios da pesquisa-ação na qual o pesquisador é mediador e assim integrante 

da realidade estudada, que busca não só observar e colher os dados, fazendo constatações, 

mas apresenta-se engajado no processo, visando a transformação do contexto em que se 

encontra por meio da interação com os sujeitos pesquisados. Sob esse viés, os pesquisadores 

agem coletivamente, e deve estar envolvidos com todas as questões inerentes a determinada 

situação, transpondo-se do lugar de observadores neutros e objetivos para servir como 

instrumento de mudança social, na qual o conhecimento prático sobrepõe-se ao teórico. 

Deste modo, sob a ótica da pesquisa-ação, 

[...] um processo é uma rede simbólica e dinâmica, apresentando um 
componente ao mesmo tempo funcional e imaginário, construído pelo 
pesquisador a partir de elementos interativos da realidade, aberto à mudança 
e necessariamente inscrito no tempo e no espaço (BARBIER, 2004, p. 111). 

 

Esta pesquisa possui oito (8) famílias e suas respectivas crianças. Destas cinco (5) com 

Paralisia Cerebral, três (2) Autistas e uma (1) com comprometimento motor. As crianças têm 

de 05 a 15 anos com dificuldades de linguagem e interação verbal. Faremos a seguir a 

apresentação dos sujeitos selecionados:  

G. é uma criança do sexo masculino, com o diagnóstico de Síndrome do Espectro Autístico. 

Tem sete 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 irmã. 

M. é uma criança do sexo masculino, com diagnóstico de Síndrome do Espectro Autístico. 

Tem seis anos de idade. Estuda em escola regular. Filho único de pais separados, mora com 

sua mãe no Bairro Fernando Collor. 
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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. 

Y. é uma criança do sexo masculino, com o diagnóstico de Paralisia Cerebral Espástica 

Quadriplégica Severa. Tem sete anos, mora apenas com sua mãe. Estudava em sala especial, 

atualmente encontra-se fora da escola. 

E. é uma criança do sexo feminino, com o diagnóstico de Paralisia Cerebral Mista Diplégica 

Moderada. Tem cinco anos. Filha única e mora com seus pais no Bairro Santa Maria em 

Aracaju. Estudava em escola especial, mas com o movimento do grupo hoje E. estuda em 

escola regular no mesmo bairro em que mora. 

E.V. é uma criança do sexo feminino, com o diagnóstico de Paralisia Cerebral Mista 

Diplégica Moderada. Tem cinco anos. Filha única e mora com seus pais. Não estuda, mas 

com o trabalho do grupo pretendemos que em 2012 possa ser matriculada na escola regular. 

V. é uma criança do sexo masculino, com diagnóstico de Paralisia Cerebral Hipocinética 

Leve. Tem nove anos. Filho único e mora com seus pais no bairro Santos Dumont. Estuda em 

escola especial, mas com o movimento do grupo será matriculado em uma escola regular no 

ano letivo de 2012. 

E.S é uma adolescente do sexo feminino, com diagnóstico de Paralisia Cerebral Hipocinética 

leve/moderada. Tem quinze anos. Filha única e mora com a avó no Bairro Fernando Collor. 

Estuda em escola regular. 

O trabalho com a família acontece em três frentes: Com entrevistas individuais, com visitas 

domiciliares e com adaptações da casa. 

As entrevistas individuais fazem parte da proposta através de uma relação horizontal entre os 

pais e os alunos pesquisadores. Essas entrevistas acontecem sempre que os pais desejam 

expor questões tanto da escola, quanto dos atendimentos ou até mesmo questões familiares 

que envolvem o contexto no qual as crianças estão envolvidas. Elas acontecem no setting 

terapeutico ou nas visitas domiciliares. 
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As visitas domiciliares são realizadas quando as crianças, por algum motivo, não podem 

comparecer ao setting terapêutico ou quando desejamos ver como o trabalho com a 

comunicação alternativa está sendo realizada no espaço doméstico.Também desejamos 

observar como se dá a relação entre os pais e as crianças num contexto diferente do setting 

observando mudanças e regularidades. 

Na adaptação da casa visamos tornar o espaço domiciliar adequado as necessidades 

individuais. Através da organização do espaço físico e da implementação da comunicação 

alternativa com os pais. 

A adaptação de recursos é individual e realizada atraves da observação das necessidades de 

cada criança. Após observação os recursos são analisados e confeccionados, desde pranchas 

de CAA de baixo custo para uso doméstico até adptação de cadeiras e materiais de apoio a 

escrita. Além disso, as crianças tem o contato no setting com recursos de alta tecnologia como 

o mouse e teclado adaptado e computador com tela sensível ao toque.  

Para a realização desse plano de trabalho foram analisados 57 relatórios de atendimento, 5 

relatórios de entrevistas individuais e 18 relatórios de visitas domiciliares. Os relatórios 

analisados compreendem o período de agosto a dezembro de 2011. 

 

4. RESULTADOS 

 

Para analisar os resultados deste projeto fizemos uma análise das regularidades que 

apareceram tanto nos atendimentos quanto nas entrevistas individuais e visitas domiciliares. 

Nos atendimentos observamos a presença de recursos comunicativos variados, 

intencionalidade comunicativa, dificuldade de iniciar a brincadeiras novas, aceitação do 

setting terapêutico, entrada nos processos dialógicos, uso de tecnologias de baixo custo, uso 

do computador e entrada no processo simbólico. 

Nas visitas domiciliares constam dependência dos pais, relação maior com a mãe, classe 

econômica baixa,  marca da deficiência afetando a família e dificuldade de locomoção. 

Por fim, nas entrevistas individuais observamos uma relação de confiança entre os pais e 

alunos terapeutas, problemas familiares são relatados, além da composição das famílias que 

são em sua maioria compostas com a ausência do pai. 
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Os resultados desse trabalho decorre de uma prática de constantes análises e ressignificações, 

os questionamentos advindos do processo terapêutico e do trabalho com a família são os 

propulsores das nossas ações e consequentes reflexões. 

Com M. O trabalho foi marcado pela dificuldade de entrar em contextos diferenciados, a 

brincadeira simbólica dá visibilidade a essa dificuldade ao mesmo tempo que constrói um 

apoio psíquico, linguístico e constantes modificações na sua interação social. Com o decorrer 

do trabalho M. Já reconhece o outro em contextos diferenciados além de reconhece-lo 

também como seu interlocutor. 

A brincadeira simbólica foi também a propulsora da fala da criança. M. Produz palavras 

isoladas como estruturadoras do seu discurso dentro do jogo simbólico e está em fase de 

iniciação do processo da escrita através do desenho. 

Com M.H o trabalho com a comunicação alternativa foi iniciado e através do mesmo o 

processo de leitura e escrita foi dinamizado. A criança já é alfabetizada e com o uso do 

teclado e mouse adaptados seu comprometimento motor é minimizado quando se trata do 

grande potêncial cognitivo que vem a tona durante o processo. A terapêuta faz uso do 

movimento epilinguístico e da brincadeira simbólica elaborada para a criação de contextos 

que proporcionam um contato permeado de sentidos e valores linguísticos que vão além do 

trabalho com a leitura e escrita. 

Com V. O processo teve início com uma grande representação motora que por vezes 

denotavam um processo linguístico. O processo fora construído através da brincadeira 

simbólica que assume uma função estruturadora da linguagem e da comunicação alternativa 

ainda no ínicio. 

Essa criança nos traz uma importante reflexão sobre a forma como a comunicação alternativa 

é introduzida em seu contexto. A brincadeira simbólica e CAA devem estar sempre 

permeando o mesmo espaço de significação já que uma dá sentido a outra e permite a entrada 

efetiva da criança no discurso. Além disso percebemos a importancia da relação 

horizontalizada entre a criança e o terapeuta, onde o setting assume um espaço de total 

liberdade e permite o processo de criação da criança. 

O proximo sujeito é Y. que através do piscar de olhos adentra no processo da comunicação 

alternativa. A criança já faz uso das pranchas “sim” e “não”  e se mostra bastante receptivo as 

estratégias utilizadas pelas terapeutas.Atualmente Y. faz uso de pranchas mais complexas 

como as de verbos de ações.Apresenta tentativas de fala durante as sessões, refletindo sua 

apropriação linguística cada vez mais consolidada. 
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O trabalho com a CAA também é utilizado com a família. Foram confeccionadas pranchas de 

comunicação com figuras de seu cotidiano e mãe da criança já está fazendo o uso das 

mesmas. A ampliação do trabalho com a CAA nas diversas redes da qual a criança faz parte 

seja família, escola ou setting terapêutico é uma propulsora das possibilidades e complexidade 

das representações linguísticas. 

Já com E.V o início do processo foi marcado por muitas birras e choros. A criança iniciou o 

processo linguístico intercalando-o com o motor, que por muitas vezes opacava a reflexão 

linguístico discursiva, o processo fora sendo ressignificado numa relação dialógica com sua 

terapeuta que deu espaço para um contexto onde há interesse, curiosidade e mudanças na 

relação da criança com o seu interlocutor, com as brincadeiras, processos linguísticos e de 

criação. 

O processo com a comunicação alternativa tem sido intensificado a medida que a sua 

terapeuta utiliza recursos diversos para uma implementação efetiva. Alguns dos recursos 

utilizados são o enfrentamento, a não ocupação de alguns turnos no discurso,uso de situações 

problemas dentre outros que buscam abrir espaços para interlucuções da própria criança. O 

trabalho com a família se solidifica cada vez mais por uma relação de confiança entre os pais 

e a terapeuta. 

E. constitui no setting uma forte ligação com a sua terapeuta e com a brincadeira simbólica. A 

CAA entra nesse processo através do próprio interesse da criança por livros, histórias e 

brincadeiras que envolvam o ambiente escolar, imagens e brinquedos. Sua fala é permeada 

pelos movimentos dialógicos: especularidade, reciprocidade e complementaridade e a 

interlocução apresenta uma construção simbólica e linguística cada vez mais consolidada. O 

trabalho com a família tem maior relevância com a mãe já que esta acompanha E em todos os 

atendimentos e se faz presente em toda  sua rotina. Sua parceria com o grupo de pesquisa 

criam uma relação de confiança entre ela e o terapeuta. 

Com G. o processo de implementação da CAA se deu no setting terapêutico através das 

brincadeiras simbólicas que envolvem o ambiente escolar e a rotina familiar que foram 

importantes para consolidação dos processos diálogicos e interacionais . Os livros e 

historinhas adaptadas são utilizados para apropriação da leitura e escrita potencializando-as. 

Seus recursos comunicativos são variados e utiliza a fala para se comunicar com a terapeuta e 

com as outras crianças. G é sempre ativo nas sessões terapeuticas, iniciando as brincadeiras, 

atribuindo funçoes aos objetos e brinquedos. Faz inferencias diretas e ja adentrou no 

movimento epiliguístico, sua leitura é facilitada pela interlocução entre terapeuta e paciente 
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que propiciam uma reflexão maior sobre sua própria leitura e escrita. Com a família o 

trabalho é realizado tanto com o pai quanto com a mãe, pois estes sempre acompanham G aos 

atendimentos e se mostram parceiros da terapeuta. 

Por fim, no trabalho de CAA com E.S são utilizados recursos de tecnologia assitiva como: 

computador adaptado, teclado adaptado, mouse adaptado, além de todos os recursos de baixa 

tecnologia como figuras, pranchas e vários jogos que permitem maior visibilidade das 

atividades propostas, assim como possibilitam a apropriação da leitura e escrita. Suas 

brincadeiras simbolicas sempre remetem ao ambiente escolar ou atividades cotidianas como 

novelas, musicas e personagens famosos que estão envolvidos em seu contexto. São inúmeras 

as possibilidades que permeiam a construção linguística e o trabalho com a CAA. As praticas 

discursivas e intersubjetivas permitem um trabalho que se consolida ao longo das sessões, 

apesar da dificuldade visual E.S se mostra ativa no processo e sua realação dialógica no 

setting constitui um alicerce linguíistico e psíquico para a adolescente. 

É imprescindível considerar que os resultados advindos dessa prática foram consequência da 

valorização intersubjetiva dos sujeitos dessa pesquisa. A relação terapêutica foi construída nos 

desvios do nosso fazer e no constante retorno a teoria que subsidia a prática e a relação com a 

linguagem em todas as suas interfaces.  

Foi por entender o sujeito em sua dimensão bio-psico-social que conseguimos disvenciliar o 

uso da CAA de um fazer meramente técnico, que apesar de essencial para implementação 

dentro do setting terapeutico, se usado genericamente deixa de considerar as peculiaridades e 

a intersubjetividade dos sujeitos.  

Outra questão que permeia o trabalho com CAA é a imprevisibilidade, que dá suporte a 

apropriação da linguagem e a formação terapeutica. É no retorno a teoria que conseguimos 

nos afastar inclusive afetivamente das nossas crianças e dessa forma criar uma reflexão e 

autoreflexão sobre as ações que imprimimos e os direcionamentos que constituem esse 

trabalho. 

Enfatizamos que através desse projeto esses sujeitos estão sendo incluídos na sociedade, já 

que através da comunicação as pessoas podem participar de ações importantes para vida em 

comunidade. Esse projeto articula-se com disciplinas da graduação como a Clinica da 

linguagem Oral e a Clínica da Linguagem Escrita, além disso, para executá-lo pesquisas na 

área estão sendo estudadas e os dados colhidos  transformam-se em questões de pesquisa. 
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Portanto, este projeto além de sua função social, demarca claramente sua função acadêmica ao 

retornar ao conhecimento e transformar as questões sociais e questões refletidas a luz das 

teorias.  

O cumprimento das metas previstas não foi integral, pois quando se envolve a comunidade 

nos projetos temos sempre elementos que não estão sob nosso controle envolvido, neste caso 

destacamos: a fragilidade da saúde dos sujeitos pesquisados; as questões sociais, 

especialmente econômicas que envolvem as famílias; as dificuladades em gerir mudanças, 

dentre outras.  

Muitos aspectos positivos podem ser destacados: A parceria com as famílias; a aceitação de 

uma nova forma de comunicação; o aprendizado de recursos de CAA; a inclusão desses 

sujeitos em variados espaços sociais; a inclusão na escola regular; a quebra da idéia de que a 

deficiência impossibilita as relações sociais. Desta forma numa avaliação geral podemos 

afirmar que o projeto tem atingido seus objetivos. 

5. CONCLUSÃO 

Concluímos esse trabalho salientando a importância de dedicar especial atenção a cada fase 

do processo de implementação da comunicacão alternativa e ampliada. As ações tanto dos 

profissionais quanto da família devem ser firmadas em princípios que confiram sempre uma 

maior autonomia para os sujeitos em questão para que eles ocupem um lugar ativo frente aos 

processos de interlocução. 

 O trabalho apresenta-se em um contexto na qual as dificuldades também estão presentes, e a 

medida que adentramos no processo elas se intensificam pois nos aproximamos do contexto 

socio-historico-cultural em que as crianças estão submersas. Portanto as estratégias e recursos 

utilizados devem ser ajustados às realidades social, cultural e educacional das famílias tanto 

quanto for necessário para o entendimento das técnicas e comportamentos comunicativos. 

As dificuldades encontradas abrem espaço para novas possibilidades, diferentes estratégias, 

técnicas e métodos que dependem desse contato e da relação estabelecida com as 

crianças/adolescentes e famílias. 

Tais cuidados devem ser firmados desde o primeiro contato com a família, no estabelecimento 

do vínculo e na desmistificação de um saber verticalizado onde o profissional impõe as regras 

e a familia as cumpre. Abandona-se a hierarquização de papéis e opta-se por um modelo de 
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relação horizontalizado, pais e terapeutas constroem juntos, trocam informações, são afetados 

e modificam seu comportamento mutuamente pelo fazer um do outro. 

Este trabalho é pioneiro no estado e os alunos envolvidos nessa proposta estão tendo uma 

oportunidade impar de aprendizado e de ampliação das técnicas e de questões levantadas no 

ensino. 
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