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RESUMO

O objetivo deste trabalho é analisar o processo de imaginação e criação em sujeitos com atraso de
Linguagem tendo como base a Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA). Metodologicamente os sujeitos
são assistidos semanalmente a partir de uma análise clínico-qualitativa. Os resultados encontrados
evidenciam que o apoio dos recursos de CAA reforçam o processo de imaginação e criação. Pode-se
concluir que o trabalho apresentado emerge de um contexto que a dificuldade é marcante e adentra num
espaço de sentidos e interpretações. O terapeuta constrói este espaço a favor do sujeito dando visibilidade
ao processo almejado.

Palavras-chaves: Comunicação Alternativa e Ampliada, imaginação e criação, atraso de Linguagem.

ABSTRACT

The aim of this study is to analyze the process of imagination and creation in subjects with delayed
language based on the therapeutic Augmentative and Alternative Communication (AAC). Methodologically
subjects are assisted weekly from a clinical-qualitative analysis. The results evidence that the support
resources CAA enhance the process of imagination and creation. It can be concluded that the presented
work emerges from a context that the difficulty is remarkable and penetrates a space of meanings and
interpretations. The therapist builds this space in favor of the subject giving visibility to the process
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desired.
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1. INTRODUÇÃO

O projeto de pesquisa “A avaliação neurofuncional em sujeitos com paralisia cerebral na implementação da
Comunicação Alternativa” tem por objetivo analisar o processo de criação e imaginação em sujeitos de 05
a 15 anos com atraso significativo na linguagem. Além disso, analisa os processos interacionais desses
sujeitos e o uso da Comunicação Alternativa e Ampliada.

A pesquisa organiza-se em três subgrupos, um relacionado diretamente com a criança, o outro com a
família e outro da escola. Toda a prática realizada é teoricamente sustentada. A participação no grupo de
pesquisa contempla a criança em sessões semanais; o trabalho com a família em entrevistas individuais,
nas visitas domiciliares e no grupo de pais; e visitas semanais na escola na qual a criança estuda.

O funcionamento da pesquisa abrange espaços no qual a criança faz parte, afim de, ter uma forma de
fazer mais integra. Os espaços que trabalhamos com a criança, seja o espaço terapêutico, a família ou a
escola, fornecem dados que são confrontados e assim nos permite chegar a conclusões lingüísticas e
psíquicas e construir um processo mais eficaz.

Esse estudo tem como princípio os fundamentos da teoria Vigotskiana, visa compreender os processos

psíquicos apoiados na natureza social do desenvolvimento do homem dando ênfase aos processos da

linguagem que são construídos nas práticas sociais, no momento das internalizações destas, pois segundo

o próprio autor “o homem é um agregado de relações sociais”, um organismo com plasticidade que ora

conserva, ora transforma a experiência vivida, ressaltando o quanto a imaginação se apóia na experiência

e a experiência se apóia na imaginação. (SMOLKA, 2009)

A CAA, ferramenta utilizada para a construção da linguagem, proporciona uma variedade de recursos,
técnicas e estratégias que auxiliam como facilitadores na comunicação e interação dos sujeitos com
inexistência ou estorvo para produzir a oralidade da fala.

Neste cenário, surge a imaginação e a criação na infância como processo de desenvolvimento que não é
natural ou espontâneo, mas um trabalho que o homem constrói sobre o outro.

1. REFERENCIAL TEÓRICO

A linguagem enquanto atividade que transcende a queixa permeia nosso estudo. Ela é indeterminada e
juntamente com o outro a criança vai construindo significando o mundo. O processo terapêutico é
norteado pela opacidade, desta forma deixa de lado a cristalização dos papéis que a patologia traz para
uma relação horizontalizada sem hierarquizações (FREIRE, 1997).

Na construção da linguagem a criança percebe a dependência que existe com as pessoas próximas a ela.
Desta forma, o outro entra como interlocutor para uma constituição que signifique e dê significância
durante o processo. O discurso produzido entre estes interlocutores se interpenetram e se interdefinem, a
linguagem por sua vez vai criar sentidos multifacetados com raízes culturais.

O terapeuta será o parceiro no processo de interlocução com o objetivo de estruturar o discurso sem a
fixação dos papeis. Este é investigador e adota três “eixos” durante o processo terapêutico. O primeiro é o
momento no qual tem o movimento de inda e vinda no próprio setting terapêutico interpretando sobre a
fala sintomática do paciente. O segundo seria a análise do terapeuta através das gravações e refletir sobre
a eficácia daquela atividade discursiva da sessão. O terceiro eixo é produzido quando o Fonoaudiólogo se
estrutura como, observador, interlocutor e investigador para um novo planejamento, este momento tem o
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movimento de ida e vinda na demanda de um mesmo paciente recriando várias propostas.

Nesta perspectiva a interação dialógica é a unidade de análise na clínica fonoaudiológica, é o lócus do
processo terapêutico. O discurso produz sentidos multifacetados que vão além das palavras, este sofre
mudanças. A mediação é um instrumento intermediário no processo, que adentra um espaço
intersubjetivo cheio de significações, e deixa de lado uma relação diretiva e positivista para pertencer a
este discurso.

O discurso implica vários sentidos que são constituídos pelas dimensões psíquicas das relações
intradiscursivas e interdiscursivas, a opacidade transforma-se no lugar do imprevisível. A escuta do
terapeuta extravasa o reducionismo da patologia, procede de forma dinâmica. O setting terapêutico amplia
e coloca a linguagem como questão fundamental em movimentos transferenciais, e contratransferenciais.
Portanto como nos diz Cunha (2001).

[...] é no jogo dialógico criança/adulto, orientado por mecanismos peculiares, que
se constrói o conhecimento linguístico. Nesse processo compartilhado, no qual a
significação é produto de atividade conjunta, a criança é um interlocutor ativo,
cabendo ao outro/adulto o lugar de seu intérprete (p. 30).

A linguagem e psiquismo abrem espaço para análise no processo terapêutico do sentido dos enunciados,
pois estes vão além da literalidade e levam em consideração os ditos e não-ditos. Contempla o discurso
pela alteridade de alicerces teóricos, e os sentidos que eles carregam não são transparentes. As
especificidades emergem e se inserem a partir do diálogo, vendo a linguagem como fato criativo, como
sujeito múltiplo, onde os sentidos e efeitos são resgatados no discurso (CUNHA, 2004; BRAIT, 2006).

O discurso é repleto de espaço de deriva que dão espaço para a interpretação, este é caracterizado pelo
modo de funcionamento. Os sentidos que são atribuídos procedentes em jogos simbólicos são mediados
teoricamente num movimento de ir-e-vir. Parte-se do dizer e seus contornos do dito para alcançar o
não-dito e assim construir análises.

Entre o dizer e o não dizer desenrola-se todo um espaço de interpretação no qual
o sujeito se move. É preciso dar visibilidade a esse espaço através da análise
baseada nos conceitos discursivos e em seus procedimentos de análise
(ORLANDI, 2003, p.85).

A terapia da linguagem não acontece de forma linear, trata-se de uma suspensão da evidência fundante
da patologia para adentrar em um espaço cheio de possibilidades. A criança no processo tem espaço para
situações que dêem margem para criações e ações que transcorrem no setting terapêutico. Estas antes
imobilizadas por características trazidas nos discursos de interlocutores que fazem parte de seu cotidiano
encontram espaço para entrar em um jogo simbólico, a cada encontro com seu terapeuta.

A imaginação é uma característica específica do ser humano que desta forma relaciona-se com as funções
mentais superiores que são internalizadas através das relações sociais de forma dinâmica e ativa. A
criança adentra o meio de forma singular de funcionar contando a plasticidade do funcionamento que
propiciam 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 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
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situações novas.

A comunicação acontece através das relações discursivas que o sujeito estabelece em encontros. Como
Araújo (2006), propõe é na relação tríadica entre o outro, a língua e a criança que acontece a construção
da linguagem. O outro não é um sujeito empírico, este ocupa um lugar entre fala e escuta, a
heterogeneidade tem sua marca fundamental. A singularidade é a entrada para o processo que sustenta a
posição da imprevisibilidade.

A Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA) adentra neste espaço para abranger as necessidades e
possibilidades da criança, a brincadeira simbólica e os principais interlocutores são os mediadores destas
operações semióticas. Dentre os interlocutores o terapeuta-pesquisador é o equilibrista que traz
significações na realidade de cada criança. Desta forma permite um amplo uso social que se faça acessível
aos interlocutores (NUNES, et al, 2007).

A CAA pode possibilitar uma aprendizagem significativa, faz conexão com os elementos da linguagem
(sintaxe, semântica e pragmática) e psiquismo frente a mediação de interlocutores. Toda a movimentação
estratégica transcorre através das possibilidades do usuário. Pode diferir quanto aos símbolos e
instrumentos utilizados adequando-se a cada paciente. Destaca-se que a CAA não é um fator inibidor da
fala, pois estrutura o funcionamento lingüístico do indivíduo. A rede das relações família-criança-terapeuta
funciona de maneira dinâmica num mesmo objetivo, a dimensão semiótica, que tem um papel
fundamental de sustentar esta fluidez.

A.

O projeto de pesquisa “A avaliação neurofuncional em sujeitos com Paralisia cerebral na implementação da
Comunicação Alternativa” surgiu a partir de questões surgidas num projeto anterior. O método utilizado é
o clínico-qualitativo que permite análise das dimensões que a linguagem e psiquismo trazem durante o
processo terapêutico. Este modo de fazer pesquisa permite o equilíbrio entre o saber teórico e o prático
que anda mutuamente em sustentação. O indivíduo é vista em sua totalidade, respeitando suas
necessidades e implicações. Deixa de lado perspectivas controladoras com condutas patológicas (TURATO,
2003).

O pesquisador penetra nos contextos acolhendo e participando conjuntamente com o sujeito. Este estuda
para dar sentido e interpretar as situações que advêm do contexto da pesquisa e é afetado por esses
sentidos numa reversibilidade constante. O pesquisador tem uma maior preocupação com o processo do
que com o resultado final, a construção tem valores importantes para uma pesquisa qualitativa.

Este artigo vista duas famílias, ou seja, duas crianças com alteração de linguagem. O trabalho acontece na
Universidade Federal de Sergipe no espaço denominado “Espaço da Linguagem”. Os critérios de inclusão
foram: a idade (5 a 15 anos); presença de significativas alterações de linguagem; compromisso e
interesse em participar do grupo.

A partir desta discussão, iremos apresentar as crianças para dar visibilidade ao trabalho desenvolvido
posteriormente.

1- M.H é um menino de sete anos, apresenta Deficiência Motora nos membros superiores e inferiores. Ele
mora com seus pais não tem irmãos e estuda em escola regular. M.H. apresenta oralidade em seu discurso
bastante rico de significações que deu espaço para as terapeutas participassem horizontalmente numa
relação oxigenada.

2- M.C é um menino de treze anos, apresenta paralisia cerebral espástica severa. Ele mora com a mãe e a
Irma e estuda em escola regular. M.C. apresenta oralidade restrita, mas apresenta compreensão
preservada.

Os sujeitos foram atendidos em terapia semanalmente. Desta forma possibilitou-se a entrada das crianças
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no processo de interlocução com mais frequência, facilitando na construção da linguagem. No processo
enquanto terapeuta-pesquisador demos visibilidade ao jogo simbólico em sua amplitude semiótica,
verificando a construção do processo de criação e imaginação e Comunicação Alternativa e Ampliada. A
cada sessão são produzidos relatórios pelas terapeutas das crianças sobre a fluidez e movimento da
sessão.

As reuniões de supervisão acontecem semanalmente, nela são estudadas as estratégias e planejamento
utilizados pelo terapeuta-pesquisador as práticas discursivas de cada sessão. Todas as sessões são
planejadas de acordo com a demanda do paciente, analisando a sessão anterior e o próprio ato, onde
surgem reflexões pertinentes que possam causar mudanças de ações a favor de enunciados mais
significativos.

DISCUSSÃO

Para fazer a discussão sobre o processo de criação dos sujeitos pesquisados e da formação do
terapeuta/pesquisador, usaremos como estratégia retornar ao processo terapêutico trazendo as questões
trabalhadas e discutindo os resultados parciais.

M.H., durante todo momento mostrou-se muito falante. Seu discurso era interpretado pela terapeuta
durante o processo. M.H. se defendia com certa prepotência para não transparecer um sujeito frágil.
Percebíamos a possibilidade de mudança deste referencial que ele carregava, para uma interação de
cumplicidade, onde todos pudessem fazer parte daquele contexto de forma igual.

No setting terapêutico são realizadas práticas de leitura e escrita com atividades contextualizadas, que
partem do texto e assim constroem práticas juntamente com as terapeutas. Neste momento deu-se
abrangência aos processos criativos, na resolução de problemas na leitura, onde criava hipóteses para a
construção das palavras conhecidas anteriormente. Vigotski (2009) afirma que a atividade criadora
consiste na experiência pessoal do sujeito. Esta experiência não se constitui apenas naquelas vivenciadas
pelo indivíduo, mas também nas imagens mentais produzidas pelo outro em que são criadas cenas e
cenários tendo como substrato as experiências histórico-culturais alheias.

A CAA ampliou o leque de opções para a ressignificação das práticas linguísticas principalmente em relação
ao objeto da escrita comprometido pela limitação física que camuflava questões linguísticas do
desenvolvimento infantil. À medida que íamos conhecendo M.H. estas lacunas ficavam mais visíveis e
através destas estruturávamos estratégias que pudessem suprir as necessidades deste garoto. A CAA é
uma grande aliada para o sujeito, atuando como facilitadora e indutora das atividades linguísticas
apresentadas pelas alunas pesquisadoras.

Consoante Vigotski (2009), a produção da imaginação depende tanto dos estímulos - necessidades e
desejos – quanto no aparato vivenciado pelo indivíduo que emerge em determinados contextos. O autor
denomina esta última prática de ressurreição espiritual devido ao pensamento análogo do sentimento
afetivo relacionado ao funcionamento psíquico do sujeito, ou seja, o inconsciente exerce ação nas práticas
criativas. Observemos o trecho a seguir:

“Quando estávamos construindo o nome de BRUNA, F. chegou à sala para avisar que a entrevista com L.
tinha acabado e que agora eles iriam para fotografar o espaço e entrevistar MH. Assim que R. levantou
para colocar as sandálias e receber as pessoas, MH comenta que ela “estava se achando, porque ia tirar
fotos”, esse comentário mostrou o quanto é inteligente e como é ligado nos acontecimentos, e penso que
como MH. é uma criança que gosta de ser percebido, esse comentário foi uma tentativa de dizer que ele
também queria participar das fotos, pois até então ele não sabia que seria fotografado.” (14º atendimento,
18/08/2010)

Nesse setting terapêutico, foi perceptível como MH comporta-se diante de situações que é colocado em
segundo plano, querendo sempre “ser o centro das atenções” quando emite tal comentário. Este, por sua
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vez, relaciona-se ao que Vigotski (2009) denomina de ressurreição espiritual, pois ele traz para o contexto
expressões do dia-a-dia ditas pelo outro para compor seu discurso.

As práticas terapêuticas são contextualizadas pelas alunas-pesquisadoras servindo como base condicional
para que pudesse surgir a atividade criadora de M.H. Todavia, Vigotski (2009) declara que não é tão fácil
criar, pois “A necessidade de criar nem sempre coincide com as possibilidades de criação e disso surge um
sentimento de que a ideia não foi para a palavra”.

M.H. em certos momentos começava a produção a partir do modelo que a terapeuta apresentava para o
mesmo como afirma Tolstoi “Tudo que podemos fazer é ensinar as crianças a começar a compor”.

“Comecei digitando o que estava fazendo nas minhas férias, e digitei “Eu fui para a piscina.”, M.H. leu e
logo digitou “Eu fui a Alagoas”.” (24º Atendimento, 13/07/2011).

“O segundo produto foi um boneco, de um desenho que MH adora, mas desta vez, ele não se expirou
completamente no modelo de venda do site da loja de brinquedo, fez do seu jeito: ‘BONECO. O BONECO É
BONITO ELE PISCA NO ESCURO ELE FALA. O NOME DELE É LYONS O SENHOR DOS TANDER CATS. 40
REAIS’.” (62º Atendimento, 14/09/2012).

Estes são exemplos clássicos de como é a construção da escrita de M.H. se baseia na oralidade com
ausência de algumas pontuações e conectivos, mas o texto é claro e mostra o conteúdo e o sentido do
mesmo. A necessidade interna da escrita é de extrema dificuldade de compreensão para a criança no início
do desenvolvimento desta linguagem. A criança necessita entender que o texto escrito deve ser
endereçado ao outro, portanto não se pode escrever com a mesma estrutura que a linguagem oral.

A dificuldade de M.H. na construção do texto escrito era perceptível, apesar da fala ter sido constituída de
forma correta. Vigotski (2009) afirma que a estrutura da escrita possui em si leis próprias que não são
muito íntimas ainda à criança em comparação com as leis da linguagem oral, dificultando, assim, o acesso
às produções mais intrínsecas do sujeito. A imaginação, por sua vez, não se restringe a individualidade
como também se insere na natureza social,

[...] Integrando o sistema de funções psicológicas, ela se articula à atividade
voluntária e à elaboração da consciência. Tem, portanto, papel fundamental na
orientação das ações e na construção da vontade – social individual -,
viabilizando e potencializando a realização de projetos e a produção do novo.
(VIGOTSKI, 2009).

M.H. retoma as experiências sociais na construção de seus textos tantos as práticas adquiridas no
ambiente escolar quanto as do cotidiano que a cada setting terapêutico são reelaboradas através do
movimento epilinguístico. De acordo com Vigotski (2009), a imaginação constitui-se a partir das
experiências e do apoio material disponível, quanto mais rico estes dois aspectos mais suporte o indivíduo
terá para compor a sua criação. Além do mais, a criação literária infantil possui mais êxito quando o
conteúdo apresentado é compreensível e familiar à criança para que a mesma possa “... expressar em
palavras seu mundo interior.”.

Com relação a M.C., de imediato começamos a trabalhar com a implementação da Comunicação
Alternativa e Ampliada numa proposta de expandir as relações interpessoais consequentemente
possibilitar uma maior independência deste adolescente em relação ao outro.

Segundo Vigotski (2009), as relações intrínsecas entre emoção e imaginação estão presentes no discurso
dos indivíduos. O exagero ou a mentira se inscrevem na verdade interior do sujeito de acordo com a
vivência emocional. O mesmo autor afirma que “esse exagero resulta do interesse por tudo que é
extraordinário; conjuga-se ao sentimento de orgulho pela posse imaginária de algo especial.”.
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“Nosso menino começou escrevendo “LA”, pois havíamos questionado qual lugar ele tinha ido, na hora não
entendemos e ficamos perguntando várias coisas, então ele escreveu “VIAJAR” e nós perguntamos
novamente o local, como resposta, foi escrito “LOS ANGELES” (LA = Los Angeles), ficamos surpresas e
desconfiadas de que fosse mentira [...]. Enfim, diante de algumas respostas inesperadas, percebemos que
ele nos contava uma história fictícia, a qual ele afirmava o tempo todo ser verdade [...]. A história foi que
no feriado ele tinha viajado para Los Angeles para jogar futebol americano, ele tinha ido com a namorada,
que ela líder de torcida, e é claro, seu time cujo nome era “ESFLAISSDL” tinha ganhado do “ERREST”, vale
salientar que ele apagava algumas vezes ao escrever esses nomes estranhos para nos convencer de que
realmente existiam.” (32º Atendimento, 19/11/2012).

O relato supracitado demonstra como MC age diante da mentira criada, pois a imaginação criadora se
encarna em ações externas, ou seja, o garoto executou o processo de cristalização com o objetivo de
trazer para a realidade a fantasia criada anteriormente. Pode-se perceber ainda que neste relatório
coexiste o interesse pelo que é internamente familiar e compreensível para MC porque tais conteúdos são
retomados noutros momentos. Por este motivo, as terapeutas procuram dar substratos para que
espontaneamente a imaginação possa florescer a partir da “articulação entre os elementos da construção
fantástica e a realidade, mas sim àquela entre o produto final da fantasia e um fenômeno complexo da
realidade” (SMOLKA, 2009).

Dentre as diversas estórias contadas por MC nos settings terapêuticos, todas estabeleciam uma relação
entre emoção e imaginação que conforme Smolka (2009) estão ligados a sentimentos profundos que
despertam fortes emoções nos leitores de obras de artes por tocarem nos mais íntimos aspectos afetivos.

À medida que MC potencializa-se com a implementação da CAA, amadurece psiquicamente adquirindo
maior contato com a tecnologia que favorece a sua comunicação com o mundo. Dessa maneira, Smolka
(2009) relata que “há uma íntima relação entre o amadurecimento sexual e o desenvolvimento da
imaginação.”, que ganham forma de acordo com os interesses permanentes de cada individuo. De acordo
com Vigotski (2009) a apropriação de qualquer conhecimento parte do pressuposto de que o sujeito se
desenvolve a partir das experiências sócio-histórico-culturais.

“Após a leitura de toda a história, a terapeuta pediu a MC que ele desse outro título para a história[...].
Neste sentido, ela explicou que a proposta não era copiar o mesmo titulo e sim ‘criar algo novo’. MC ficou
quieto e não gostou muito daquela situação e então a terapeuta exemplificou dizendo que o título poderia
ser ‘O ROUBO DO PASTEL’. Só depois da mediação MC disse que poderia ser ‘O CHAVES ENGANOU A
CHIQUINHA’”. (40º Atendimento, 25/02/2013).

Este relato evidencia o quanto o modelo do outro é importante para a construção do próprio texto do
indivíduo que apesar de a terapeuta exemplificar MC não copia o que foi dito. Ele tenta criar a partir do
texto lido anteriormente seu próprio titulo que condiz com a leitura.

As dificuldades na escrita de cartas por MC. ocorrem porque em diversos momentos não entende que a
mesma precisa ser endereçada a alguém e que por este motivo necessita de leis que divergem em alguns
pontos das leis da linguagem oral. Consoante Smolka (2009), a fala é de fácil acesso para a criança “é
uma reação perfeitamente natural; é a resposta da criança ao que, à sua volta, influencia-a e
sensibiliza-a.”. Já a abstração, típica de linguagem escrita, e o aspecto condicional torna a escrita de difícil
acesso na instituição no processo de aquisição da mesma.

Pode-se concluir que a imaginação e a criação partem do pressuposto de que os sujeitos necessitam estar
inseridos em ambientes que deem suporte na disponibilidade de apoio material, sendo que este precisa ser
compreensível e familiar aos sujeitos, além da ressignificação das práticas terapêuticas executadas pelas
alunas-pesquisadoras.

O trabalho apresentado emerge em um contexto que a dificuldade é marcante e adentra num espaço de
sentidos e interpretações. O fluxo deste trabalho continua e o enredo é traçado pelos caminhos e
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significações que as crianças trazem a cada sessão. O terapeuta constrói este espaço a favor do sujeito
dando visibilidade ao processo de criação e imaginação.
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