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RESUMO

Este trabalho analisa o processo de implementação da Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA), pelo
viés teóricometodológico da pesquisa ação colaborativocrítica e do método clínicoqualitativo numa
análise das práticas efetuadas com a CAA, buscando encontrar as contribuições linguísticas que ela pode
proporcionar ao sujeito não falante. Como resultados apontase várias evoluções linguísticas como o
desenvolvimento de habilidades semânticas, pragmáticas e inclusive fonológicas, se materializando no
próprio ato de falar. Evidenciando assim a importância da CAA para o desenvolvimento linguístico de
sujeitos não oralizados, no âmbito que, desse modo, é possível incluir esse sujeito em todos os espaços
sociais.

ABSTRACT

This article analises the implementation process off the Expanded and Alternative Communication (CAA),
using the theoreticalmethodological resource of action criticalcollaborative and the method
qualitativeclinic for an analysis of the practices did with the CAA, searching to find linguistics contributions
thats proposed to the non speak subjet. The results point to several linguistic development, such as the
improoving of semantic skills, direct and even phonological, materializing on its own act of speaking. This
shows the importance of CAA to the linguistic development of the nonoral subjects, with the purpose os
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including this subject in all social spaces.

INTRODUÇÃO

A linguagem das crianças sem oralidade tem sido vista por muitos terapeutas resumindoa ao ato verbal,
ou seja, a fala. Essa perspectiva limita esses sujeitos a uma forma de comunicação préestabelecida, onde
eles mesmos pouco tem a contribuir para sua construção. Ao nos afastarmos dessa visão objetiva de
linguagem, pudemos perceber que a expressão psíquica vai além do falar e que qualquer ação linguística
endereçada ao outro é discurso. O sujeito nessa perspectiva tem papel ativo na produção da sua
linguagem, ao interagir com o outro e com a língua, forma a tríade, introduzida pela teoria do
Interacionismo Brasileiro, proposta por Cláudia de Lemos (1986), que defende ser nas relações que os
sentidos são partilhados e modificados, assumindo diversos papéis durante o jogo simbólico.(NUNES,
2010)

Um dispositivo importante de construção da linguagem e partilha de sentidos é a Comunicação Alternativa
e Ampliada (CAA), que consiste em instrumentos e técnicas que viabilizam, ampliam e/ ou otimizam o
plano expressivo de linguagem em sua modalidade oral e escrita.

Nascida no campo da educação a CAA logo foi ramificada para outras áreas de conhecimento, que
percebeu sua importância para estabelecer vínculo, e desenvolver práticas terapêuticas com sujeitos sem
oralidade. Uma forma alternativa de comunicação foi pensada dentro de um campo maior, a tecnologia
assistiva, definida como:

[...] uma área do conhecimento de característica interdisciplinar, que engloba
produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviço que objetivam
promover a funcionalidade, relacionada a atividade e participação, de pessoas
com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzidas, visando sua autonomia,
independência, qualidade de vida e inclusão social. (BRASIL, 2007, ata da III
reunião, linhas 225230)

Neste estudo, uma ramificação de um trabalho realizado na Universidade Federal de Sergipe, pela linha de
pesquisa intitulada “Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA)” sob a orientação da ProfªDrª. Rosana
Carla do Nascimento Givigi, pretendemos nos deter à evidenciação das contribuições lingüísticas que a
CAA proporciona para a linguagem oral, pois acreditamos que ela sirva de auxílio e seja disparadora para
que o interlocutor ocupe um lugar importante em seu discurso, já que a Comunicação Alternativa e
Ampliada auxilia o usuário na partilha dos sentidos e em sua construção lingüística, consequentemente,
inclui o sujeito na sociedade por possibilitar o estabelecimento de uma comunicação que pode ser
compreendida por qualquer interlocutor. Para isso, nos debruçaremos sob os relatórios de atendimentos
fonoaudiológicos confeccionados pelos integrantes da pesquisa acima citada, no período de 2009 a 2013.

A intenção deste trabalho é desmistificar a crença de que a Comunicação Alternativa e Ampliada inibe a
presença de oralidade em sujeitos com dificuldades verbais significativas, analisando a efetividade das
práticas com a CAA e a construção da linguagem em uma criança com paralisia cerebral.

REFENCIAL TÉORICO

Os alicerces teóricos desse trabalho estão fincados no Interacionismo que através de uma relação dialógica
compreende o sujeito em seu contexto históricosocial o qual está imbricado em uma rede de completas
significações. O sujeito se constitui na e pela Linguagem por meio das interações e encontra no Outro, o
mediador, aquele que lhe atribui sentido e significado.

A Linguagem é compreendida na dialética com o Outro como mediação essencial. Entendese Linguagem
além de um recurso motor da emissão articulada de sons ou como um mero veículo de comunicação. A
linguagem é vista aqui como campo simbólico que abriga o sujeito, como alteridade, na qual esse sujeito
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lhe está submetido. (DUNKER, 2011)

Duarte (2005) discorre que a Linguagem é compreendida como produtora de sentido, que se edifica no
campo da interdiscursividade e intersubjetividade. Pensase em uma Linguagem nãotransparente ou
opaca, na qual palavras e enunciados não são ensináveis ou transmissíveis, pois não possuem sentidos
ímpares ou cristalizados, mas sim múltiplos, polissêmicos, que operam nas relações intersubjetivas e nos
processos de construção do sujeito.

Os sujeitos que não conseguem se comunicar oralmente, que possuem dificuldades verbais significativas,
adentramos na área da Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA) como recurso eliciador da linguagem e
da aprendizagem. Com a CAA o silêncio ganha voz, o corpo aprisionado é o corpo que fala, o discurso ecoa
através dos símbolos em movimento.

A CAA pertence a uma das áreas da Tecnologia Assistiva que assiste sujeitos com oralidade e/ou escrita
funcional restrita ou ausente. Através dessa metodologia, são trabalhadas as possibilidades de
comunicação desse sujeito, que como os demais indivíduos, necessitam expressar seus sentimentos,
desejos e vontades. São utilizados como recursos de baixa tecnologia desde pranchas de comunicação
com o uso de desenhos, ou símbolos gráficos representando alguma ação, ou objeto, expressando
elementos de uma língua, ao uso de letras e da escrita. Na alta tecnologia utilizase o computador com o
desenvolvimento de softwares específicos, vocalizadores, recursos que potencializam a comunicação e
viabilizam a interação das pessoas com deficiência e o meio no qual estão inseridas (BERSCH e
SCHIRMER, 2005).

A Comunicação Alternativa e Ampliada se configura como algum recurso de comunicação que substitua ou
auxilie a fala ou a escrita quando essa se encontra comprometida. É um método que viabiliza o sujeito ser
inserido na esfera social, proporcionando situações de interação, comunicação, aprendizagem tanto no
âmbito social quanto escolar (MIRANDA e GOMES, 2004).

A clínica da subjetividade, distanciada do modelo positivista, pensa a linguagem como funcionamento
simbólico e dessa forma, investe em uma CAA que propicia interações comunicativas entre os indivíduos,
sendo um recurso eliciador da linguagem. Cesa (2009) enfatiza que a CAA é munida de mecanismos e
ferramentas para de construção e composição intersubjetiva. Nesse sentido, tornase reduzido pensar a
implementação da CAA distante de um contexto discursivo, ideológico e linguístico que abarque as
necessidades sociais.

Fazse necessário elencar que no contexto teórico que este trabalho se edifica, destacase que a CAA não
é um fator inibidor da fala, visto que tal ferramenta auxilia na estruturação do funcionamento linguístico
do sujeito. Nunes (2010) discorre que a ausência de oralidade não delimita o lugar cristalizado da
patologia e não impossibilita a construção da linguagem. Nesse sentido, é importante a presença de
interlocutores que permitam a interpretação para esse discurso incomum e que não pode ser
desconsiderado do ponto vista terapêutico.

.

METODOLOGIA

Aporte teórico-metodológico

O presente trabalho foi delineado em um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Sergipe, sob
orientação da professora Drª Rosana Carla do Nascimento Givigi.Este é um recorte da pesquisa intitulada
“A construção da linguagem, patologias e prática clínica”. A pesquisa se debruça no trabalho em redes de
significação, na rede escola, família e criança. Este trabalho se delimitará a abordar a rede criança e seus
efeitos nos demais esferas sociais. Metodologicamente conta com a pesquisaação critico colaborativa e
com o método clínico qualitativo.

Pág.3/8



A perspectiva colaborativocrítica da pesquisaação procura ser um meio de mudança, propondose a ter
um efeito discursivo na constante reflexão sobre a ação. Constróise uma nova concepção de pesquisador
na medida em que este busca novos conhecimentos e outras formas de saber como um meio de formação
e mudança participativa. Nesse sentido, os participantes procuram reelaborar seus papéis e se configuram
na práxis, ação teoricamente sustentada (JESUS, 2008).

Dessa forma, rompe com o caráter neutro da pesquisa e obriga ao pesquisado a implicarse,
proporcionando formas de ação, promovendo interação entre o pesquisador e os demais participantes.
Discutese a ação fincada em alicerces teóricos, promovendo sempre a reflexão de tais movimentos. Todos
fazem parte do processo e devem envolverse nas questões que emergirem. Nesse sentido, entende a
realidade como um emanhanrado de fatos que se dinamizam e movimentam as práticas ao mesmo tempo
em que compreende que não são processos lineares e simples. (Givigi, 2007)

A característica essencial da pesquisaação colaborativocrítica é o conceito de autorreflexão orientada por
ciclos que se dinamizam no planejamento, ação, observação e reflexão. Conjecturase assim a integração
do sujeito e sua existência, pensar e agir, ação e valores, pesquisador e pesquisado. (BARBIER, 2004).

Compreendo as dimensões do trabalho clínico e corroborando ao método da pesquisaação
críticocolaborativa utilizouse também do método clínico qualitativo.Fontanella et.al, (2006) esboça que o
método clínico qualitativo, originado das ciências humanas,utiliza de um rigor teórico abarcado de métodos
e procedimentos adequados para se compreender os significados e sentidos atribuídos aos fenômenos
individuais e coletivos que acontecem na vida dos sujeitos.

Turato (2005) discorre que uma das prioridades deste estudo é compreender a amplitude que a
significação de um fenômeno ganha na vida das pessoas, os sentidos e significados que lhe são atribuídos,
entendo que é a partir do significado das coisas que as pessoas estruturam suas vidas e se organizam
frente as dificuldades surgidas. Afastado de concepções metodológicas tradicionais, o pesquisador
compreende as demandas do sujeito e considera e acolhe suas angústias, o processo interacional, lhe
ofereceescuta e considera seus aspectos psíquicos.

Apresentação do sujeito

O sujeito foi escolhido desde 2009 no projeto de pesquisa “ A construção da Linguagem, patologias e a
prática clínica”. Foi selecionada por atender aos critérios de elegibilidade: ter de 05 a 15 anos e possuir
alteração de linguagem, diagnóstico de paralisia cerebral e interesse em participar do referido grupo.

E., é uma criança do sexo feminino, com o diagnóstico de Paralisia Cerebral Mista Diplégica Moderada.
Tem sete anos. Filha única e mora com seus pais no Bairro Santa Maria em Aracaju. Estuda em escola
regular.

Procedimentos

Inicialmente o processo se constituiu de uma entrevista inicial na qual acolhe o sujeito e sua família
procurando compreender e aceitar suas demandas. Depois seguiuse em atendimentos semanais, nos
quais eram construídos os aspectos da Linguagem oral concomitante a técnicas e procedimentos da
Comunicação Alternativa e Ampliada. A cada atendimento fonoaudiológico é confeccionado um relatório
descritivocritico sendo este discutido em supervisão sob coordenação da professora responsável. A coleta
de dados desse trabalho analisará esses relatórios, do período de 2010 a 2013, trazendo as reflexões
desse processo de construção da linguagem e os efeitos produzidos no desenvolvimento
linguísticodiscursivo da criança.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O trabalho individual com E. começou com brincadeiras simples que buscavam inicialmente a interação
com a terapeuta. Apesar da sua dificuldade motora, E. era muito rápida. Manuseava tudo e explorava
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bastante os brinquedos, entretanto detinhase pouco nas atividades propostas. E. arrastavase com
agilidade, vocalizava muito e falava algumas palavras, porém muitas delas eram ininteligíveis e precisava
de alguém muito próximo, como sua mãe, ou até mesmo a terapeuta, a partir da criação do processo
interacional para interpretála corretamente.

Devido às dificuldades em mantêla na brincadeira e no diálogo, foi decidido reduzir o contexto situacional
para facilitar o processo de interpretação. Suas brincadeiras apresentaramse bastante elementares e a
necessidade de experimentação era constante. Nas repetições iam surgindo momentos de interlocuções
construtivas carregadas de significado na qual a ação linguística era endereçada ao outro e dessa forma se
constituindo discurso. E. fazia esforço para falar e para manterse nas atividades, mas seu precário
simbolismo impedia que apresentasse um resultado mais eficaz. Neste momento então, o trabalho passou
a ser fincado na edificação do simbolismo desta criança e na construção dos processos dialógicos.

“Depois de contada a história, as meninas continuaram com a brincadeira envolvendo apenas os animais
do EVA e os sons do livro. E., repetia o nome de quase todos os animais que as meninas falavam: galo
(GAU), ovelha (OEA). Durante a sessão a única palavra que pertenceu a fala espontânea da criança foi à
palavra óculos (OKULU), pois a mesma olhou para o óculos de Patrícia. Nesta sessão, apresentou-se bem
mais notável a presença de repetições que acreditamos ser estruturantes, ou seja, o movimento especular
sugerido pelo interacionismo brasileiro.” (3º atendimento, 04032010)

Aos poucos E., foi estruturando sua brincadeira simbólica e os processos dialógicos –especularidade,
reciprocidade, complementaridade iam surgindo. Segundo De Lemos (1986) o processo especular se
configuran na incorporação departe ou de todo o enunciado do interlocutor; a complementaridade
acontece complementa o enunciado do adulto, adicionando seu vocabulário;e a reciprocidade a criança
assume no diálogo um papel antes desempenhado pelo adulto, ela que inicia o turno, que propõe o novo.

As palavras surgiram progressivamente e as intenções comunicativas são frequentes através da
discursividade motora e lingüística.Posteriormente surgiram as frases com 03 elementos, permeadas de
prosódia, que complementam o sentido da fala tornandoacoautora do seu discurso. A criança passou a
incluir no seu discurso as dêixis de tempo, lugar e pessoa; bem como construiu a categorização semântica.
Em torno da pragmática E., inicia e tenta manter os turnos da conversação. A implementação da CAA no
setting terapêutico se deu a partir de atendimentos com a criança, a priori foi estabelecida uma interação
com E., o que norteou o fazer Fonoaudiológico. A CAA de baixa tecnologia adentrou nesse processo
através da leitura de livros, da narração de histórias e da própria brincadeira simbólica, imagens e
brinquedos. A seguir, apresentaremos alguns relatos que ilustram essas situações.

“Antes que R. sentasse junto a nós duas, E. imediatamente a questionou “gagau”, isso porque eu havia
dito que R. teria o levado para casa. Expliquei o contexto a R., para que ela pudesse confirmar minha
estória, e esta acrescentou que havia esquecido em casa. Destaco esse momento, pois ilustra fielmente, o
quanto E. compreende o que é lhe dito. E mais, iniciou um turno conversacional, para ter conhecimento se
R.., havia trazido a mamadeira. Além disso, fala da atividade mnemônica da criança.” (40º atendimento de
E., 16-11-2011)

“Quando eu percebi, passei a nomear junto com ela, os alimentos que ela estava a preferir. A fala de E.
passou a ser recíproca, assim que pegou um ovo, e ao associar o objeto à imagem mental que ela tinha
deste, falou “ovo”.As vezes ela realiza a sobreextensão de significados, e acaba generalizando uma classe
por um produto (como ’casa’ a todos os objetos que pertencem ao tema); utiliza do neologismo para
nomear; ou até mesmo cochicha (de modo a impossibilitar a minha escuta); tudo isso na tentativa de
preencher os turnos de fala.” (55º atendimento 24082012).

“Ainda nesse momento, destaco uma situação, que E. pegou o meu dedo, e apontava para as imagens dos
objetos dispostos na prateleira da ilustração, solicitando que eu os nomeasse (função heurística). O
envolvimento de E. com a leitura, comparece de várias maneiras, no entanto, essa é mais evidente; a
criança explora as imagens e tem curiosidade em saber a nomenclatura dessas. Por vezes ela sabe do que
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se trata, mas parece não saber nomear, e por isso nos solicita, vendo-nos enquanto suas mediadoras na
interlocução.” (60º atendimento- 11-10-2012).

Em questão da narrativa, E., está em transição entre a protonarrativa e a narrativa primitiva, portanto a
mediação se constitui como ferramenta para esta construção. E., por vezes falava, em outras ocasiões
apenas apontava, e substituía a fala por um raso sorriso. E. reconhece o objeto, sabe a sua
funcionalidade, mas ainda possui dificuldade na nomeação. Diante disso, através da semântica atrelada a
narrativa, buscouse expandir o léxico de E., o que potencializará as suas construções narrativas

Perroni (1992) conceitua a Protonarrativa, é a fase embrionária do discurso, na qual adulto e criança estão
envolvidos na construção conjunta do mesmo. É realizado um jogo de contar, no qual a mediação do
adulto se faz constante. A narrativa primitiva, se caracteriza pelas “estórias” contadas pela criança, nas
quais apresentam um enredo fixo e a criança tenta narrar suas experiências realizando por vezes as
colagens que são a incorporação do discurso do outro na sua fala e as combinações livres que são
construções léxicas não semanticamente interpretáveis, na tentativa de preencher espaços vazios.

“Partimos para o bolo, e da mesma forma que os brigadeiros, fizemos juntas. Foi muito divertido este
momento, pois a todo instante Estefanny nos dirigia verbalmente interferindo no que estávamos fazendo
e, além disso, as nossas perguntas eram respondidas por Estefanny, sejam com respostas
semanticamente corretas - como quando perguntamos a sua idade e ela respondeu – ou com as colagens
e as combinações livres. Porém, quando as colagens e as combinações livres se faziam presentes,
produzíamos situações-problema, mostrando a nossa garota que ou não estávamos compreendendo, ou
que aquilo que ela nos disse não fazia sentido.” (65 atendimento 22112012)

Posteriormente o trabalho com a CAA de alta tecnologia foi iniciado. O primeiro passo foi observar a forma
de rastreamento que ela utilizaria para fazer a seleção do sistema de signos. O processo de escolha
iniciouse com os objetos e depois passou a ser feito com as com as pranchas no computador. E., passou
a utilizar o mouse adaptado como recurso de acesso a tecnologia. E. não reconhecia as pranchas como
forma de comunicação e dessa forma precisamos retornar a um processo anterior de reconhecimento do
computador como instrumento para a sua comunicação.

O trabalho com o computador passou a ser com atividades ou jogos que representavam o seu cotidiano e
a partir disso as questões semânticas e pragmáticas eram trabalhadas na medida em que o processo de
construção da linguagem se constituía.

Quando ela viu a menina na tela ela já sorriu e oralizou “menina” e começou a tocar na tela, como se
quisesse tirar a criança dali. Nossa menina reconheceu os itens e começou a denomina-los, apontando:
“saia, blusa”. Contei toda uma história que essa menina estava de calcinha e menina tem que andar
vestida, e quem iria escolher a roupa dela era E., Ela se divertiu e lembrou da escola, com a roupa,
contando que era sua mãe quem a vestia. [‘Mamãe ropa escola]. E., mantém o turno da conversação e
trás elementos do seu cotidiano e vida social para a terapia. (76º atendimento 03-06-2013

Na família, o trabalho de reflexão partiu da própria mãe, que declarou sua dificuldade em permitir que E.
pudesse ter mais autonomia. A relação mãe e filha produzia um comportamento muito infantilizado em E.
interferindo diretamente nas questões de linguagem e de aprendizagem trabalhadas no setting
terapêutico. Apesar de a mãe perceber a inconveniência de suas atitudes, ainda assim não conseguia
adotar outra postura.

Atualmente E. já reconhece o computador como instrumento aproximador da relação com o outro,
compartilhando do diálogo e da interlocução com seu mediador. Por fim, destaco as contribuições
linguísticas que a construção simbólica e os recursos da CAA proporcionaram para que o interlocutor
ocupasse um lugar importante no discurso de E. A Comunicação Alternativa e Ampliada auxilia o usuário
na partilha dos sentidos, na sua construção linguística e constituição de sujeito na medida em que se
estendem para outros espaços como o ambiente familiar e escolar. Dessa forma, a CAA inclui esse sujeito
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na sociedade por possibilitar o estabelecimento de uma comunicação que pode ser compreendida por
qualquer interlocutor.

CONCLUSÃO

A Comunicação Alternativa e Ampliada tem muito a contribuir para o desenvolvimento linguístico em
sujeitos com pouca ou sem oralidade, pois, ao tornar possível que esse sujeito se expresse e seja
compreendido, possibilita também que haja mais interação nos ambientes sociais, juntamente com um
trabalho de inclusão nesses espaços, aumentando as experiências desse sujeito e colocando o num lugar
ativo na comunicação.
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