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Resumo

Esse trabalho tem por objetivo indicar novos caminhos a serem percorridos pelos profissionais da área no
sentido de entrelaçar as duas abordagens. Para isso metodologicamente usaremos os princípios e análises
propostas pela pesquisa clínico-qualitativo, nos debruçando na leitura dos relatórios de dois sujeitos
usuários de CAA. Ao apontar exemplos de trabalhos que preconizam ora a técnica, ora a interpretação,
discutimos à luz do interacionismo brasileiro que é possível a união da técnica e da interpretação, desde
que a linguagem seja concebida enquanto a locomotora e produtora dos processos de subjetivação do
sujeito que usa a CAA, em sua relação com o outro.

Palavras-chaves: Comunicação Alternativa e Ampliada; Linguagem; Interpretação.

Abstract

This paper aims to outline new routes to be followed by professionals in order to interweave the two
approaches. For this we will use the methodological principles and analysis proposed by qualitative clinical
research, in addressing the reading of the reports of two subjects users AAC. By pointing out examples of
works that advocate either technique, sometimes the interpretation, discussed in the light of what is
possible interactionism Brazilian union of technique and interpretation, since the language is conceived as
the locomotive and producer of the process of subjectification of the subject that uses the CAA, in its
relation to the other.

Keywords: Augmentative and Alternative Communication, Language, Interpretation.

INTRODUÇÃO

A construção linguística das crianças sem oralidade levanta muitas questões, pois não se sabe de fato qual
o caminho a ser percorrido para se apropriarem da sua língua materna. Ao nos aproximar cada vez mais
dos sujeitos usuários de comunicação alternativa, começamos a nos questionar como poderia um sujeito
se comunicar prioritariamente pelo uso de tecnologias e/ ou símbolo pictográfico para construir seu
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arcabouço linguístico.

A linguagem através das pranchas de comunicação alternativa se dá de forma muito distinta da fala. Uma
questão que se aponta é: quais dispositivos podem ser utilizados para que ela transite entre a formalidade
da língua e seus aspectos subjetivos, já que seu conteúdo é essencialmente simbólico Como afirma
Saussure (2006), a língua é um sistema composto por um mecanismo complexo e de difícil transformação
já que se constrói a partir das tradições, revelando ora seu caráter imutável, ora seu caráter mutável,
pois, mesmo dependendo de um percurso histórico, ela é manejada pela massa social.

Dentro dessa discussão da implementação de um sistema alternativo de comunicação, dois pilares se
apresentam de forma polarizadas: a técnica e a interpretação. Não é difícil perceber quando as práticas
assistivas estão fincadas numa ou noutra abordagem. Referimo-nos aqui a técnica enquanto estratégias e
métodos fixos para introdução do sistema, em que o usuário é apenas um objeto de teste e pouco
participa do seu próprio processo de construção linguística. Como interpretação entendemos o diálogo com
o sujeito que se comunicará de forma alternativa, entendendo-o como parceiro na seleção,
acompanhamento e respostas no uso da tecnologia, dando ao mediador a co-responsabilidade nesse
percurso, já que este deverá está atento aos sinais que seu paciente demonstrará, para então partilhar
sentidos, inclusive do que não é aparente.

Neste trabalho, recorte de uma linha pesquisa denominada “Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA)”
que acontece desde 2008 na Universidade Federal de Sergipe, nos desdobraremos para uma análise sobre
os alunos-pesquisadores e suas dificuldades em convergir a técnica e a interpretação na construção de um
novo sistema de comunicação. É sabido, pois, que a aplicação das técnicas se coloca de forma
transparente, na dualidade de aplicação e resposta, permitindo ao pesquisador permanecer em um lugar
de pouco compromisso, observando apenas, o usuário e o sistema. Não queremos com esses
apontamentos deslocar o valor das técnicas, mas trazer a interpretação como dispositivo fundamental para
uma implementação efetiva e eficiente, pois ao interpretar teremos dados subjetivos do sujeito que a está
utilizando. Desconsiderá-la é assumir o risco de construir um sistema distante do contexto sócio histórico
do usuário, e consequentemente, de pouca utilidade. Ao adotar a interpretação como ponto importante do
processo de apropriação da tecnologia, o mediador se coloca em uma teoria que leva em consideração os
aspectos subjetivos do usuário. Particularmente neste trabalho, adotaremos os construtos teóricos do
sócio-interacionismo.

REFERENCIAL TEÓRICO

A Fonoaudiologia é o campo da saúde que se concentra, dentre suas especificidades, no estudo da
Linguagem, relevando seus aspectos normais e patológicos, bem como no processo de apropriação da
língua em sua modalidade escrita e oral. Para isso, tem uma de suas bases teóricas fincadas na
Linguística.

A Comunicação Alternativa e Ampliada é uma sub área da Tecnologia Assistiva que nasceu no campo da
educação, quando por volta da década de 1950 a alta taxa de mortalidade deu lugar a crianças que
conseguiam ultrapassar a primeira infância e chegar a idade escolar como consequência dos avanços da
ciência e da tecnologia. Foi preciso para tanto que os professores construíssem modos alternativos de
ensinar àquelas crianças (CESA, 2009).

Dois sistemas se destacam na CAA: o BLISS, o primeiro sistema de comunicação alternativa que foi criado
por Charles K. Bliss. Esse modelo se baseava na escrita pictográfica chinesa sendo dividido em categorias
semânticas e exigindo grande abstração por parte do seu usuário, tinha o objetivo de se tornar um
sistema de linguagem universal. Em resposta a esse modelo Mayer Johnson (1998) construiu o PCS –
Picture Communication Symbols, ou traduzindo, Símbolos de Comunicação Pictórica. Nesse modelo de
comunicação, os símbolos utilizados exigem menor grau de abstração já que suas figuras tem relação
direta com o componente real do que será representado. Esse elo entre o real e o abstrato permite que o
sujeito que irá utilizá-lo o faça em qualquer língua, é um modelo indicado, principalmente, para crianças
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menores (DELIBERATO, 2005).

A comunicação alternativa pode ser dividida em recursos de baixa e alta tecnologia. Para a classificação,
leva-se em consideração a complexidade do uso, custo e confecção do material a ser trabalhado. A baixa
tecnologia compreende técnicas de baixo custo e de fácil confecção, geralmente são materiais artesanais e
de uso individual. Sua forma de acesso é quase sempre direta ou por direcionamento de olhar, dessa
forma, a autonomia no uso desses recursos é limitada. Um exemplo desse tipo de tecnologia são as
pranchas de comunicação alternativa. É caracterizado um recurso de alta tecnologia, quaisquer técnicas
que envolvam o uso de software, computadores, acionadores, vocalizadores, entre outros, que substitua
ou amplie a comunicação oral e/ou escrita. Seu custo geralmente é alto e o manejo com esses recursos
exigem um conhecimento prévio do campo da informática. Porém, o usuário desse tipo de tecnologia pode
conseguir total independência comunicativa.

Ao pensar sobre a forma de linguagem que usuários de comunicação alternativa vão construindo a partir
desses recursos, ressaltamos a importância de caracterizar o conceito de linguagem que defendemos
neste trabalho, o Interacionismo Brasileiro. Esse arcabouço teórico proposto por Claudia de Lemos buscou
de autores como Vygotsky, Brunner, Lacan, Saussure, postulados que dessem sustentação a sua teoria.
Essa linguista psicanalista entende que o processo de construção da linguagem se dá na interação com o
outro e os divide, não cronologicamente, em três processos dialógicos

O processo de especularidade inicia-se pelo movimento do adulto no sentido de
espelhar a produção vocal da criança, ao mesmo tempo em que lhe atribui forma,
significado e intenção, processo este que se reverte, em seguida, já que passa a ser
instaurado pelo movimento da criança no sentido de espelhar (ou ecoar) a forma
reproduzida pelo adulto. [...] O processo de complementaridade, em que o adulto, em
um primeiro momento, e a criança, em um momento posterior, retomam o enunciado
ou parte do enunciado do outro e o complementam ou expandem com outro elemento.
[...] No processo de reciprocidade ou reversibilidade, a criança passa a assumir os
papéis dialógicos antes assumidos pelo adulto, instaurando o diálogo e o adulto como
interlocutor (LEMOS, 1989, p. 64)

Com essa nova forma de enxergar a linguagem, Claudia de Lemos fez uma grande reviravolta no que já se
havia dito sobre os processos que envolviam a linguagem. É nessa teoria que a linguagem e a constituição
do sujeito se abraçam e se fundam, a noção de sujeito perpassa obrigatoriamente pelo discurso do outro,
e por esse diálogo os sujeitos afetam e são afetados, em um processo infinito de subjetivação. Ao falar em
sujeito, penso em alguém que está inserido em um contexto sócio histórico cultural e que influencia e é
influenciado por ele (NUNES, 2010).

Um importante dispositivo de construção de linguagem é a interpretação que o outro precisa dá as
produções do sujeito que está se constituindo, prática muitas vezes desconsiderada no fazer
fonoaudiológico. Essa clínica não interpretativa traz em seu berço teórico grande influência da medicina,
baseado em modelos ideais, criados pelos próprios estudiosos da aquisição da linguagem, sem
interferência direta de fatores intersubjetivos. O conteúdo é posto de lado, para dá lugar a forma.
Entendendo a linguagem como um objeto pronto a ser adquirido, conquistado, distante da concepção que
defendemos nesse trabalho que compreende o processo linguístico na relação com o outro e com a língua.
Como afirma Di Fanti (2003),

[...] a concepção de linguagem, a partir do enfoque dialógico, configura-se como uma
recusa a qualquer forma fechada de tratar das questões da língua, pois sendo o
dialogismo constitutivo, a “interação” com o outro é um pressuposto. (p. 99)

Flores et al. (2009) discute o sentido que Bakhtin defende, ressaltando a concretude do enunciado a partir
das multiplicidade de vozes, tencionando os conteúdos intra e intersubjetivos, que segundo o autor “[...]
garante a dinamicidade de sentidos pela interceptação entre vozes sociais, acentuadas valorativamente
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por sujeitos dialógicos” (p. 101 apud BAKHTIN, 1998)

A maioria dos trabalhos na área da CAA, visam prioritariamente os aspectos técnicos da implementação,
se restringindo a relação do usuário com o sistema de forma objetiva, com uso de protocolos e testes que
desprezam os dados particulares dos sujeitos, fazendo com que eles se submetam ao sistema e não o
contrário.

O trabalho que se aproxima da nossa proposta de estudo foi feito por Erika Duarte (2005), em sua
dissertação de mestrado, com o objetivo de refletir sobre as questões de linguagem a partir do uso de
símbolos gráficos. Para isso, utilizou-se de material clínico a revisão bibliográfica sobre CAA, na busca por
indicadores de concepções de clínica, linguagem e de comunicação alternativa. Dentro da sua análise, a
autora levantou questões pertinentes à discussão desse estudo, como a relação da teoria e prática,
ressaltando a relação de complementaridade que as duas deveriam possuir na clínica fonoaudiológica.
Duarte (2005, apud Paul, 1997) conclui:

[...] que grande parte dos trabalhos de CSA focaliza os problemas técnicos: qual
acionador é mais indicado para determinada criança; quais símbolos são mais
adequados para aprendizagem, etc. As pesquisas sobre aparatos tecnológicos e técnicas
de aplicação deixam de lado uma questão que a autora considera necessária: a reflexão
sobre o desenvolvimento da linguagem. (p.16)

OBJETIVOS

Geral

Indicar novos trilhos para implementação da comunicação alternativa, onde as técnicas e a interpretação
deixem de ser polares e passem a se entrecortar.

Específicos:

• Discutir o processo de implementação da comunicação alternativa;
• Pontuar a relevância das técnicas no processo implementação da CAA;
• Pontuar a relevância da interpretação no processo implementação da CAA;
• Analisar as dificuldades dos alunos pesquisadores em convergir a técnica e a interpretação nas

práticas assistivas;
• Apontar uma nova prática que garanta a simultaneidade das técnicas e interpretação no processo

de implementação da CAA.

METODOLOGIA

Aporte teórico metodológico

A pesquisa dá a possibilidade de ir a fundo ao que se quer investigar, dando oportunidade de refletir sobre
como certos conceitos e efeitos se consolidam e extravasam no corpo e no discurso em direção ao objeto
de pesquisa.

O abraço com a pesquisa qualitativa é uma escolha que traz ao trabalho a clareza de analisar as questões
propostas pelo viés da qualidade dos processos, sem intenção de compará-los ou de analisá-los
numericamente a fim de generalizá-los. E qual a intenção de conhecer tão profundamente o objeto de
estudo, senão a de construirmos novas formas de interpretar e dar sentidos (NUNES, 2010)

Turato (2000) traz alguns pontos sobre a metodologia clínico-qualitativa que se aproxima do modelo de
pesquisa que adotamos neste trabalho. O primeiro que queremos ressaltar é a sincronia entre teoria e
prática que promove a ampliação do olhar investigador, não em busca de situações que se aplique teoria,
mas na busca do componente teórico para ser luz da sua prática. Outro ponto, o autor trás a ideia do
pesquisador “bricoleur” que vem da palavra antiga “bricolage” que é um trabalho de construção de um
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novo objeto através de pedaços de outros, com pouca elaboração. Por fim ele ressalta a relevância da
análise durante a colheita dos dados, afirmando que esse movimento não precisa estar dissociado. Os
dados podem ser interpretados concomitantemente ao uso de transcrições, trechos de entrevistas,
observações durante os acontecimentos, enriquecendo e tornando a pesquisa mais próxima do real, com
colocações do investigador que está potencialmente envolvido com seu sujeito pesquisado.

Procedimentos

Para a execução deste trabalho nos desdobraremos sobre os relatórios de atendimentos fonoaudiológicos
do ano de 2009 a 2013, confeccionados pelo grupo de pesquisa anteriormente citado. Nessa leitura,
buscaremos nas condutas terapêuticas características práticas que se aproximem ora das técnicas, ora da
interpretação. Também nos utilizaremos das reflexões levantadas no momento de supervisão semanal no
qual o grupo se reúne para discutir os atendimentos, sob a mediação principal da coordenadora do
mesmo.

Com a intenção de facilitar o entendimento do leitor, traremos na discussão do trabalho trechos que
ilustrarão as discussões propostas por esse estudo, usaremos, portanto, dois casos de implementação de
comunicação alternativa, a ser descrito a seguir:

• Caso 1:

Y. iniciou seu processo de implementação de comunicação alternativa em Setembro de 2009, com o uso
do olhar e da baixa tecnologia. Tem diagnóstico de paralisia cerebral quadriplégica espástica severa e
nessa época tinha sete anos. Y. teve em seu processo terapêutico três mediadores, seus atendimentos
aconteciam semanalmente, e a característica principal em seus relatórios é a interpretação em detrimento
das técnicas.

• Caso 2:

MC. iniciou seu processo de implementação de comunicação alternativa em Maio de 2012, com o uso da
mordida e da alta tecnologia. Apresenta o diagnóstico de paralisia cerebral mista quadriplégica severa e
nessa época tinha 12 anos. M. teve em seu processo terapêutico dois mediadores, seus atendimentos
aconteciam duas vezes por semana, e a característica principal no início da implementação foi a técnica
em detrimento da interpretação, que foi se modificando ao longo do processo.

RESULTADOS

Ao analisar os relatórios de atendimentos dos casos que ilustraremos aqui, foi possível perceber a
distinção entre as práticas técnicas e interpretativas. Colocaremos os dois casos individualmente,
ressaltando seu processo e apontando suas características, ao passo que tentaremos ao longo das análises
buscar a teoria para ser luz da nossa discussão.

O caso 1, de Y. um sujeito de sete anos, que compareceu ao grupo com a queixa de dificuldade de
linguagem. Não fala e usa das expressões faciais para ser compreendido. Y. não é alfabetizado, apesar de
frequentar uma escola regular. Sua mãe, com quem ele mora, parece estar preocupada com as questões
da sua comunicação e corpo, mas deixa de lado seu processo educacional, sua participação no processo
terapêutico é tímido, deixando em dúvida o entendimento sobre a importância da comunicação alternativa
na vida do seu filho. O processo terapêutico de Y. foi mediado por três alunos pesquisadores, que tiveram
suas práticas quase que exclusivamente fincadas na interpretação.

“Depois que mostramos o livro e os animais perguntamos o que queria, mas ele não nos respondia, pelo
menos não do jeito que queríamos, pois percebi que nesta hora solicitamos muito o piscar de olhos sem
perceber outros sinais que ele estava nos dando, como por exemplo, o largo sorriso que nos dava toda vez
que mostrávamos os animais. Após algum tempo entendemos que queria os animais, chegamos a esta
conclusão depois que vimos que apesar de não piscar ou vocalizar ao ver os animais sorria bastante.” (8º
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atend. 26/11/2009)

Percebe-se nesse episódio como a técnica é abandonada para dar lugar a interpretação. Podia-se nesse
momento pensar em qual outra forma de se comunicar seria mais eficiente para esta criança, tendo em
vista que o piscar de olhos deixa margem para uma análise duvidosa da situação, fazendo com que seus
mediadores amplifiquem suas ações e optem por estratégias distantes do seu objetivo principal. Cunha
(1997) em uma reflexão sobre a dicotomia entre interpretação e técnica, diz:

Técnica é a ação que resulta do método clínico que, como já foi dito, refere-se
exatamente à relação entre teoria e sua aplicação, isto é, à prática. E aqui acho
importante desde já evocar o caráter técnico como indispensável aos processos
terapêuticos, o que não equivale a propor seu uso indiscriminado e/ ou generalizante
(p. 18).

Porém, não se trata de abandonar a interpretação, já que é na relação entre as técnicas e a interpretação
que se descobre as estratégias terapêuticas mais adequadas. Os próprios mediadores envolvidos no caso
trazem reflexões em seus relatórios que polarizam as suas práticas, demonstrando uma dificuldade de
uni-las no processo implementação da comunicação alternativa, como fica bem claro nesse trecho:

“Sei que independente da proposta de implementar nele uma comunicação alternativa temos que
potencializar seus outros instrumentos de discurso já presentes. Mas até onde posso ir Qual a melhor
estratégia que posso utilizar no sentido de construir junto com Y. uma linguagem oral mais inteligível Se
realmente posso me preocupar com essa construção Ou se torna necessário neste momento focar para os
objetivos já propostos desde o início da terapia que é uma comunicação suplementar e/ou alternativa”
(14º atend. - 24/03/2009).

Na medida em que a pesquisadora vai se questionando sobre seu planejamento terapêutico, ela também
revela sua inquietude sobre como trazer a técnica para dentro de uma abordagem que valorize os
aspectos subjetivos de Y., como se as duas práticas não pudessem se entrecortar. É nesse ponto que
versará uma das maiores dificuldades apontadas pelo nosso estudo, a união dessas duas abordagens.

Ressalto nesse momento, que ao se aproximar de práticas que valorizam a interpretação em detrimento
da técnica, ela faz uma leitura equivocada sobre a concepção teórica, neste caso o sócio interacionismo,
como se seus princípios desvalorizassem as técnicas, ou que assumir as técnicas como importantes a
afaste de uma análise subjetiva do processo de implementação da CAA.

Ao passo que o modo alternativo de comunicação ia se instituindo, e o piscar dos olhos continuava
assistemático, íamos refletindo novas estratégias que tornasse a implementação mais efetiva.

“A inconstância do piscar, nos deu o impulso por buscar outra estratégia. O (in)sucesso, ainda que
revelador de sentidos próprios do sucesso (contraditório Talvez não!), deram a certeza, ainda que para um
momento, de que é necessário, intensificar com o Y., técnicas de CAA, pois, ainda comparece muito, de
afetos, da ‘imaginação’, para a interpretação linguística. Indico que não primo pela ausência do que foi
citado, mas priorizo um enlace dos dois pontos” (68º atend. - 24/08/2012).

Nota-se que foi preciso que seu terapeuta se apropriasse da técnica e encontrasse caminhos que levassem
o seu paciente a entender e significar o uso da comunicação alternativa na relação com o outro. Essa
dificuldade em estabelecer um sinal com Y. fala de um trabalho anterior que priorizou a interpretação e
permitiu que nosso sujeito não se comprometesse com sua construção linguística a partir de apenas um
sinal.

Na análise do caso 1 cabe a reflexão trazida por Palladino (2001) que diz: “O efeito de seu ato
interpretativo será imprevisível, uma vez que só se poderá saber qual a intensidade desse efeito
retrativamente. A escuta nesse momento volta a ser essencial, uma vez que é preciso detectar o efeito”
(p. 48).
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O caso 2, de MC. um adolescente de doze anos, que chegou ao grupo com a expectativa de ampliar sua
comunicação, pois apesar de falar, esta se apresenta bastante comprometida. MC. está alfabetizado e
frequenta a escola regular. Sua mãe demonstra em seu discurso uma supervalorização da inteligência de
MC., já que relata que ele aprendeu a ler sozinho e com isso acaba reduzindo a importância da escola na
vida do seu filho. Como MC. “fala”, o uso da CAA por parte da família também é dispensado. O percurso de
implementação da Comunicação Alternativa e Ampliada, foi construída por duas terapeutas e um cientista
da computação, que basearam suas práticas em um modelo mais próximo da técnica.

“Depois de testarmos com o joguinho fomos testar o acionador com o teclado virtual que tem o formato e
organização do teclado do computador, M. falou a MC que agora queria vê-lo usando o acionador com
coisa séria sem ser no joguinho, que agora ele ia escrever [...]” (12º atend – 13/08/12).

Esse episódio descrito acima demonstra como as técnicas eram desprovidas de contexto, o uso do jogo, e
a escrita desvinculada das práticas discursivas orais. É importante o uso da técnica, porém a proposta que
adotamos para ser luz da nossa prática ressalta a importância do contexto e da interação na construção de
uma prática clínica, como diz Arantes (2005): “A aproximação a uma teoria deve render reflexão sobre o
particular/singular que se apresenta para um clínico e pesquisador das patologias da linguagem [...]” (p.
153).

Na medida em que a implementação acontecia e MC passava a dominar o uso do acionador, a terapia
continuava focada em aprimorar cada vez mais esse dispositivo, alterar o layout, acrescentar letras e
mudar a velocidade da varredura. Para isso, utilizava o jogo Mário Bros e a escrita disparada por
perguntas simples.

“M. sugeriu que ele escrevesse o nome dele, rapidamente MC entendeu a dinâmica do programa e
escreveu. Ele ainda aciona o protótipo com bastante força, tem alguns espasmos e acha que vai “perder” a
letra se não fizer tudo muito rápido, fomos conversando com ele, falando que o tempo de varredura é bem
lento, e a gente pode adaptar sempre que necessário” (15º atend. – 23/08/12)

“[...] o prof. M. arrumou o teclado, agora já tem a letra L, a borracha e agora tem um dedo com o símbolo
legal... [...] serviria para quando ele terminasse de escrever a palavra ele clicaria ali e ela iria para a caixa
de texto, da forma que esta agora já da para MC fazer uma frase. Outra novidade é o dicionário, tem um
espaço que é para colocar todas as palavras que forem mais usadas [...]” (31º atend. – 12/11/12).

Esse dois trechos demonstra uma distância cronológica das sessões de aproximadamente três meses,
ainda assim, fica clara a manutenção do foco na implementação restrita aos aparatos tecnológicos em
detrimento aos aspectos linguísticos. As atividades pensadas eram visando apenas o treino e
aperfeiçoamento das técnicas e as interpretações também voltadas pra relação de MC com seu acionador.
A alta tecnologia exige de fato um treino, já que tem como pré-requisito o domínio do software e
computador de forma geral, porém, abandonar a linguagem, nosso objeto de estudo, afasta a real função
da comunicação alternativa no campo da fonoaudiologia. Como discute Spina-de-Carvalho:

Tais práticas, geralmente, consistem em exercícios de percepção e emissão de
sons/palavras/frases e inspiradas pelo imaginário da pedagogia mais tradicional - que
em muito se aproxima do ideal médico de supressão de sintomas. [...] Como se vê, não
há “falta” no terapeuta nem espaço para a singularidade das manifestações
sintomáticas. Assim, nessa vertente, a interpretação fica rebaixada uma vez que o que
está em foco é o ensinar/aprender (2003, p. 72).

Durante a supervisão essa questão foi levantada, e inicialmente foi sugerido, já que MC é atendido duas
vezes por semana, que em uma sessão fosse trabalhado as questões de linguagem, e no outro a
implementação da CAA de fato, até que suas terapeutas conseguissem unir a tecnologia aos processos
linguísticos, principalmente de escrita de MC. Como pode ser observado nessa sessão abaixo:

Pág.7/9



“Iniciamos a atividade propondo que, por meio da escrita, MC contasse a M. a história que havíamos
aprendido na sessão anterior: inicio, meio e fim, resumidamente. [...] Após a leitura MC iniciou o processo
de escrita. Muito empolgado, rapidamente escreveu com o acionador a primeira frase. “Mico maneco
vontade brincar [...] M. leu e falou que estava com algumas duvidas [...] e então MC acrescentou a frase
algumas palavras deixando-a da seguinte forma “ Mico Maneco acordou com vontade de brincar” (39º
atend. – 07/02/13).

Nesse momento conseguimos perceber que ao convergir a técnica com a construção da linguagem, o
processo interacional se firma e ganha corpo, e dessa forma MC logo compreende que sua escrita é
direcionada ao outro precisando adequá-la ao seu leitor. Arantes (2005) descreve que:

A proposta interacionista, em sua problematização da linguagem e de sua relação com a
Lingüística, ao incluir uma reflexão sobre o sujeito, permite ao fonoaudiólogo
estabelecer uma “boa relação” com o lingüístico (porque o “erro” ali tem lugar) e refletir
sobre a natureza da clínica (porque o outro/sujeito ali também tem lugar) (p. 155)

CONCLUSÃO

Concluir este assunto não significa finalizar essa discussão, tendo em vista que essa é apenas a ponta de
um iceberg que devemos investigar mais profundamente. No trabalho com Y. mostramos como o uso
exagerado da interpretação pode enfraquecer a implementação da CAA, sobretudo no uso de sinais
subjetivos como o piscar dos olhos e as pranchas de comunicação, no momento que o terapeuta tenta
instaurar as técnicas de forma menos interpretativa Y. resiste e insiste em respondê-lo com o corpo
inteiro. Já com MC, o abandono do uso exacerbado da prática tecnicista e da escolha por um trabalho
focado no treino e aplicação técnica do acionador, suprimiu suas dificuldades linguísticas.

A escolha de uma concepção teórica para regular uma prática deve ser acompanhada de uma reflexão
constante, que inclui a autoanálise e avaliação da práxis. A ideia equivocada de polarizar técnica e
interpretação sustenta uma prática de raízes médicas, onde a interpretação dá lugar a tradução de sinais
outorgando o sujeito uma posição de subserviência a sua condição patológica.

Não queremos aqui defender que essa convergência é uma prática simples, mas levantamos a bandeira de
que é possível laçar as técnicas de comunicação alternativa a atividades que valorizem o processo de
subjetivação na e pela linguagem dos seus usuários.

Resgato por fim, que abraçar o interacionismo brasileiro para ser luz da nossa prática possibilitou que
extravasássemos o campo da fonoaudiologia, adentrando na linguística e psicanálise, no exercício
constante de escuta para um corpo que “[...] está inscrito na linguagem e que tem, portanto, um modo de
presença particular” (SPINA-DE-CARVALHO, 2003, p. 56).
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