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RESUMO 

 

 Este estudo discute a Comunicação Suplementar e Alternativa e a Clínica 

Fonoaudiológica, refletindo sobre questões de linguagem a partir do uso de 

símbolos gráficos. 

 Para nortear a discussão deste material clínico, realizo uma revisão 

bibliográfica na área de CSA, buscando indicadores das concepções de Clínica, 

de Linguagem e de CSA.  

 Na literatura apresentada, há uma vertente do trabalho caracterizada por 

pensar a linguagem prioritariamente como comunicação, ficando a CSA como um 

meio facilitador da comunicação. Nesta ótica, o fazer clínico privilegia atividades 

para se obter melhor uso de um determinado sistema suplementar e alternativo de 

comunicação, como também propõe vocabulário e etapas a seguir para se ter 

maior eficácia comunicativa. Trago outra vertente para pensar a linguagem, na 

qual esta é não-transparente ou opaca, uma vez que as palavras e os enunciados 

não possuem sentidos fixos e únicos; ao contrário, são polissêmicos. Aqui, as 

situações de terapia fonoaudiológica discutem como questão central a produção e 

circulação de sentidos.  

 Apresento recortes de sessões clínicas para dar visibilidade aos contornos 

teórico-práticos desta concepção de linguagem na atuação em CSA. Nos casos 

clínicos apresentados é possível observar a circulação dos sentidos, no qual os 

símbolos gráficos têm potencial significante/disparador da produção discursiva e 

dialógica, não tendo, portanto, sentido em si, nem a priori.  
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INTRODUÇÃO 

Não apresse o rio, ele corre sozinho. 
Você quer uma coisa mais bonita do que isso?... 

                                               Amilcar de Castro 

 

 Desde o início da minha prática clínico-terapêutica, como fonoaudióloga, 

deparei-me com alguns casos de pessoas com alterações de fala por seqüelas 

neurológicas.  

 A vivacidade que percebia nessas pessoas, desde então, levou-me a tentar 

um olhar para além do corpo físico, de sua motricidade oral e de suas dificuldades 

de linguagem oral. Nas palavras de Vasconcellos (1999:1), vi-me “afetada por 

‘algo’ que neles parecia insistir”. Uma questão inquietava: o que posso fazer em 

relação à linguagem com sujeitos que não oralizam? Esta era uma questão que na 

época não encontrava respostas, e a prática clínica cristalizava-me em um lugar 

onde o sujeito e a linguagem não eram contemplados: a doença. Esta sim, era 

bem conhecida.  

 O enfoque terapêutico incidia no visível, no que poderia vir a adequar-se. 

Portanto, como fonoaudióloga, meu olhar privilegiava as alterações neuromotoras 

dos órgãos fonoarticulatórios. Não questiono a importância de um trabalho motor 

oral, porém as questões em relação à linguagem mereciam maiores investimentos 

e este é o campo no qual resolvi me debruçar.  

 Ao ingressar no programa de mestrado em Fonoaudiologia pela PUC-SP, 

comecei a pensar as questões de linguagem por outras vias e foi nessa mesma 

época que tive o primeiro contato com a Comunicação Suplementar e Alternativa 

(CSA). 
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 Esse contato, mesmo tímido a priori, permitiu-me dar passos importantes 

em direção a uma prática terapêutica na qual a linguagem pudesse ser pensada 

nos sujeitos com grave acometimento da oralidade.  

 O campo da CSA é bastante recente e, segundo Vanderheiden & Yoder 

(1986, apud Chun, 2002), é difícil resgatar uma história detalhada, uma vez que 

seu desenvolvimento envolveu muitas disciplinas e esforços independentes em 

várias partes do mundo. No Brasil, o início dos trabalhos com a CSA remonta à 

década de 70 na Instituição Quero-Quero em São Paulo. Em 1981, a American 

Speech and Hearing Association (ASHA) posicionou-se sobre a “comunicação dos 

não-falantes” e em 1983 houve a fundação da International Society for 

Augmentative and Alternative Communication (ISAAC). Esses fatores fortaleceram 

o desenvolvimento da CSA.  

 Sendo a CSA um campo de interesse e cunho multidisciplinar, nela estão 

envolvidas diversas áreas, com diferentes objetivos: Fonoaudiologia, Educação, 

Terapia Ocupacional, Psicologia, Engenharia, entre outras. Na Fonoaudiologia, o 

interesse pela CSA tem crescido nos últimos anos; com isso, penso ser 

necessárias reflexões próprias da clínica fonoaudiológica, que busquem responder 

aos questionamentos vindos das  inquietudes da nossa prática clínica com sujeitos 

impossibilitados de fala oral, mas não de linguagem. 

 Geralmente, o sujeito encaminhado para atendimento em CSA tem 

diagnóstico médico de paralisia cerebral, disartria, dispraxias (motora e/ou verbal), 

afasia, autismo, síndromes, entre outros. São pacientes, como refere Panhan 

(2001:5), 
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com patologias de linguagem, com sintomas visíveis na fala, ou enquanto 
produção articulatória, e/ou enquanto produção de sentidos. 
Freqüentemente trazem em seu currículo de paciente passagens por 
tratamentos de reabilitação, ou habilitação de fala enquanto produção 
oral, e depois são encaminhados para CSA como um recurso substitutivo 
da fala produzida oralmente. 

 

 Grande parte dos trabalhos desenvolvidos na área de CSA (Tetzchner e 

Martinsen, 1992; Lloyd, 1985; Lloyd, Loncke e Arvidson, 1999; Chun, 1991, entre 

outros) tende a pensar a linguagem como, prioritariamente, comunicação, ficando 

a CSA como um meio facilitador da comunicação. Em função disso, investe-se em 

aparatos tecnológicos, enfoca-se “pré-requisitos” lingüísticos e cognitivos a serem 

adquiridos, ensina-se técnicas e procedimentos que podem ser seguidos para se 

ter uma melhor eficácia comunicativa. O que se vê é que certas dimensões da 

linguagem (discursividade, dialogia e, principalmente, intertextualidade e produção 

de sentido) ficam em segundo plano, dependentes de aquisições em outros 

campos: cognitivo e orgânico.  

 Há também muitas pesquisas acerca da iconicidade dos símbolos gráficos 

na CSA (Mizuko, 1987; DePaul and Yoder 1986; Fuller 1988, entre outros), na 

direção de pensar, por exemplo, em quais são transparentes e, por isso, mais 

fáceis de se aprender; falam de estratégias de ensino e aprendizagem dos 

símbolos gráficos; em quais representam melhor o que o sujeito quer dizer. As 

discussões, porém, não falam como estes símbolos gráficos são colocados em  

movimento por um sujeito, em uma situação terapêutica e em outras situações de 

produção e circulação na linguagem.  

 Ao mergulhar na literatura em CSA, senti necessidade de identificar os 

pressupostos teóricos desta área para, então, buscar pontos de aproximação e 
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distanciamento em relação a minha prática clínica. Pensar a CSA, a partir de 

certas concepções de linguagem e de clínica, que priorizem o uso de 

procedimentos metodológicos padronizados e atividades metalingüísticas, 

promovendo práticas para o uso dos símbolos gráficos em situações ideais e 

controladas, é uma possibilidade do trabalho em CSA, mas não a única. Há outras 

faces do trabalho que não são passíveis do controle apriorístico, pois são 

inantecipáveis, acontecem em ato, ou seja, se inscrevem em dimensões do 

funcionamento da linguagem que operam no intempestivo do encontro com o 

outro, no qual as possibilidades e potencialidades de produzir significações e de 

expressá-las se fazem em processo.  

 Nesse sentido, a reflexão sobre a CSA na Clinica de Linguagem faz-se 

necessária para não corrermos o risco de usar os símbolos gráficos como figuras 

que apenas ajudem o paciente a comunicar necessidades. Desta forma, teríamos 

uma espécie de “impostação” ou automatização dos símbolos gráficos, nos quais 

estes seriam trabalhados através de treinos de memorização e de prontidão para o 

uso. São propostas cujo objetivo recai, quase sempre, em tarefas metalingüísticas, 

com vistas a uma melhora do uso dos símbolos gráficos como estratégia para 

(re)aprender a comunicar. 

 Este estudo pretende refletir sobre a CSA e a Clínica Fonoaudiológica, 

analisando questões de linguagem a partir do uso de símbolos gráficos, para que 

possa auxiliar na teorização sobre a prática clínica com a linguagem, contribuindo 

para o método clínico-fonoaudiológico com pacientes que não oralizam. Para tal 

reflexão, penso a linguagem como, essencialmente, não-transparente ou opaca, 

pois as palavras e os enunciados não possuem sentidos fixos e únicos; ao 
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contrário, são polissêmicos, respondem à natureza múltipla e variável da 

linguagem e, portanto, não são transmissíveis ou ensináveis no que lhe é 

essencial. Uma linguagem “desgovernada”, não no sentido de ser caótica, mas 

que não se deixa aprisionar, ficando aberta ao inesperado, ao criativo, e aos 

processos de produção do sujeito e das relações intersubjetivas. 

 Assumo como referência, para a discussão e questionamentos levantados 

neste trabalho, uma concepção de linguagem na qual ela é entendida como 

produção de sentido, operando no âmbito da intersubjetividade e da 

interdiscursividade. Por isso mesmo e como já referi, assumo a linguagem como 

opaca e constitutiva do sujeito: 

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: 32 - 
grifos meus). 

 

 Partindo desta concepção, desenvolvida ao longo desses anos de percurso 

na área de CSA, muitos questionamentos foram surgindo: Quando indicar a CSA? 

O seu uso inibe a possibilidade de fala do sujeito? Como o paciente “acessa” os 

símbolos gráficos? Como é elaborada uma prancha de comunicação? Geralmente 

para esses questionamentos, de cunho mais técnico, a literatura sobre a CSA e a 

prática clínica no atendimento de pacientes com grave acometimento da oralidade 

sugeriam respostas satisfatórias. 

 Há também, outras questões, nas quais se observa lacunas na discussão: 

Como um sujeito particular pode usar os sistemas gráficos como possibilidade de 
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expressar-se autonomamente? Como os símbolos gráficos fazem parte do 

discurso de um sujeito singular? Os símbolos de tais sistemas gráficos funcionam 

como signos e como significantes?   

 Nos casos clínicos apresentados neste trabalho é possível observar a 

circulação dos sentidos, pois os símbolos gráficos têm potencial 

significante/disparador da produção discursiva e dialógica, e, claro, também de 

comunicação. Os símbolos gráficos, então, não têm sentido em si, nem a priori, é 

na relação com o outro que se dá a significação.  

 Metodologicamente falando, trago recortes de sessões clínicas para dar 

visibilidade a este fazer em CSA. Penso ser esse um momento oportuno para 

discutir a CSA em relação à Clínica da Linguagem, vasculhando os sentidos, as 

finalidades e os usos das teorias e procedimentos aí adotados. 

 Para nortear a discussão deste material clínico, realizo uma revisão 

bibliográfica em trabalhos brasileiros e estrangeiros na área de CSA, buscando 

indicadores das concepções de Clínica, de Linguagem e de CSA. A seleção dos 

textos pretende delinear um panorama geral da CSA, procurando destacar os 

pressupostos assumidos, fornecendo elementos indicadores dos alicerces da 

atividade clínica em CSA. A literatura serve como universo de referência às 

reflexões que tecerei neste estudo. 

 Tal incursão reflexiva na literatura em CSA, como bem pontuou Panhan 

(2001:11), pretende “fornecer elementos indicadores dos fundamentos, da prática 

e da atividade clínica na CSA”. A análise da literatura foi o caminho para dela 

“desvelar dizeres de possíveis panoramas de clínica, sujeito e linguagem. Isto 
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porque o uso da CSA como instrumento não garante, por si, a especificidade de 

um fazer que considere uma só perspectiva de clínica, de linguagem e de sujeito” 

(op.cit.:7). 

 Por fim, a organização do texto da dissertação é feita da seguinte forma: no 

capítulo 1, são recuperados e discutidos alguns trabalhos representativos acerca 

da CSA. O capítulo 2 apresenta a metodologia da pesquisa. O capítulo 3 destina-

se à apresentação e análise dos recortes de situações clínicas. Na conclusão, são 

apresentadas as considerações finais e as conclusões.  
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1. APRESENTAÇÃO DA LITERATURA EM COMUNICAÇÃO SUPLEMENTAR E 
ALTERNATIVA 

A verdadeira filosofia é 
 reaprender a ver o mundo. 

                                               Merleau-Ponty 

 A área de Comunicação Suplementar e Alternativa é bastante recente, de 

interesse e cunho multidisciplinares, o que faz compreender por que há pesquisas 

em disciplinas diversas. É um campo de muitas fronteiras, no qual estão 

envolvidos diversos profissionais, com diferentes objetivos. 

 Desta forma, é inevitável o uso de terminologias e até mesmo de traduções 

variadas. O termo na literatura estrangeira é Augmentative and Alternative 

Communication (AAC). No Brasil, ainda não há uma versão consagrada e/ou 

oficial. As versões mais usadas são: Comunicação Suplementar e Alternativa, 

Comunicação Aumentativa e Ampliada, Comunicação Alternativa, Comunicação 

Aumentativa, entre outras. Chun (1991) é uma das pioneiras no Brasil a realizar 

trabalhos na área de CSA. Para traduzir o termo Augmentative and Alternative 

Communication (AAC), a autora retoma Vanderheiden e Yoder (1986), ressaltando 

o termo augmentative como suplementar à fala e o termo alternative como um 

meio alternativo à fala. A autora adota a terminologia Comunicação Suplementar 

e/ou Alternativa, por julgar mais apropriada na tradução do termo em inglês.  

 Nesta dissertação, será usado o termo Comunicação Suplementar e 

Alternativa, não se entrará na discussão sobre as diferenças terminológicas ou 

sobre quais são as mais “adequadas”, uma vez que acreditamos que as diferenças 

terminológicas decorrem da pluralidade de fazeres e objetivos. Porém, no decorrer 
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deste capítulo, apresentaremos a definição de alguns termos, que podemos 

chamar de operacionais na área da CSA.  

 Tetzchner e Martinsen (1992:7) afirmam que a Comunicação Suplementar e 

Alternativa “é utilizada quando o sujeito se comunica face-a-face através de outras 

formas além da fala”1 e quando o uso dos sinais (incluindo sinais manuais e 

gráficos) é a principal forma de expressão do sujeito. 

 Geralmente a CSA é indicada a pacientes que têm diagnósticos médicos de 

paralisia cerebral, autismo e síndromes que afetam a possibilidade de fala, 

podendo apresentar transtornos de fala/linguagem, tais como: disartrias/anartrias, 

dispraxias/apraxias, afasias. São sujeitos que apresentam uma marca em comum: 

a ausência de oralidade2.  

 Neste capítulo, trazemos o campo da CSA quando em questão está a 

Clínica Fonoaudiológica. Busco, através dos textos de autores selecionados, 

(re)conhecer teorias subjacentes, no que concerne às questões da Clínica, da 

linguagem e dos símbolos gráficos.   

 Com intuito de obter maior visibilidade dos pontos a serem discutidos, bem 

como de marcar aproximação e distanciamento de alguns autores/pressupostos 

teóricos, este capítulo será dividido em duas partes: 1 – Linguagem como 

Comunicação e o uso da Comunicação Suplementar e Alternativa e 2 – Outra 

forma de pensar a Linguagem e a relação com a Comunicação Suplementar e 

                                                 
1 É minha a tradução dos textos em inglês. 
2 Entenda-se ausência de oralidade como ausência de fala oral articulada.  
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Alternativa. Dos dizeres dos autores serão destacados pontos para discussão, que 

será realizada ao final de cada uma das partes.  

 

1.1. Linguagem como Comunicação e o uso da Comunicação Suplementar e 

Alternativa 

 Há uma extensa nomenclatura utilizada na área de CSA, com termos 

elencados pela American Speech and Hearing Association  (ASHA, 1991: 8 e 10 – 

grifos meus):  

A CSA é uma área de prática clínica, de pesquisa e educacional para 
fonoaudiólogos que visa compensar e facilitar, temporária, ou 
permanentemente, padrões de prejuízo e inabilidade de indivíduos com 
severas desordens expressivas e/ou desordens na compreensão de 
linguagem. A CSA 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(...). Símbolo3 refere-se ao 
método usado para representação visual, auditiva e/ou tátil de conceitos 
convencionais. 

 

 Com o vasto número de termos usados, Lloyd (1985) refere que não há 

consenso em relação à terminologia em CSA. O autor, ao considerar os termos 

alternativo (alternative) e suplementar (augmentative), afirma ser importante ter em 

mente os três objetivos da comunicação não-falada (non speech communication): 

(1) fornecimento de um meio temporário de comunicação, até que a comunicação 

pela fala possa ser restabelecida ao ponto que esteja adequada; (2) fornecimento 

de um meio de comunicação definitivo, quando a fala não for funcional; (3) 

                                                 
3 Em Tetzchner e Martinsen,1992; Tetzchner et al 1997 e Tetzchner, 1999, há discussões acerca 
do uso dos termos símbolo gráfico e sinal gráfico. Nesta dissertação usarei o termo símbolo 
gráfico, por ser o mais vigente na área de CSA.  
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fornecimento de um meio para facilitar ou restabelecer o desenvolvimento da 

comunicação falada.  

 Esse autor propõe uma lista de termos que considera operacionais em 

CSA: fala (speech) – é a fala sonora e articulada, parte do output do sistema de 

comunicação; linguagem (language) – é um conjunto de símbolos arbitrários, 

governados por um conjunto de regras de combinação para representar idéias 

sobre o mundo com fins comunicativos; comunicação (communication) – é a 

transmissão de significados de um indivíduo para outro, qualquer que seja o 

meio utilizado, implicando um processo de interação social; símbolos (symbols) – 

são representações gráficas, faladas ou manuais de objetos, ações, relações, 

etc. 

 Com a definição destes termos, o autor propõe uma normatização da 

terminologia em CSA (Lloyd, 1985; Lloyd e Blischak, 1992), uma vez que, para ele, 

a falta de concordância com os termos tende a dificultar as pesquisas. Os autores 

Lloyd e Blischak (1992) propõem uma política terminológica e sugerem que os 

autores e pesquisadores revisem seus trabalhos e se adequem às terminologias 

sugeridas. 

 Lloyd, Loncke e Arvidson (1999) referem que o termo linguagem tem 

recebido várias definições, dependendo da teoria lingüística que é adotada. Eles 

defendem o modelo de comunicação como uma troca de mensagens entre 

receptor e emissor, sendo os principais elementos deste processo o emissor, o 

receptor, a mensagem e o código, propondo uma série de termos relacionados 

aos símbolos gráficos em CSA. Os autores afirmam que todos os sistemas 

gráficos com função comunicativa poderiam se qualificar como uma 
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linguagem, se esta for vista como um sistema de símbolos (sinais manuais, 

palavras escritas, etc.) e regras de combinação, que podem ser usadas para uma 

função comunicativa (expressar sentimentos, transferir  informações, etc.). 

 Paul (1997a) é de opinião que uma das maiores contribuições para o 

estudo da CSA é focar a atenção na distinção entre os significados dos termos 

fala, linguagem e comunicação. A autora define que o desenvolvimento de 

linguagem pode ser facilitado quando seu canal usual de expressão, a fala, está 

severamente limitado, e diz que crianças com desenvolvimento de linguagem 

normal parecem estar “programadas” a fazer transições que possibilitem o 

crescimento da flexibilidade e precisão de sua linguagem. A autora sugere 

investigar os aspectos do desenvolvimento normal que podem vir a fortalecer os 

programas de CSA para crianças com desordem severa de fala. 

 Light (1997) propõe um melhor entendimento dos contextos físicos, 

funcionais, lingüísticos, sociais e culturais da criança que usa CSA, para identificar 

os fatores que facilitam e os que impedem o aprendizado da linguagem.  Em 

relação ao contexto físico, a autora conclui que, sem acesso a uma rica 

experiência com o ambiente ao seu redor, a criança com deficiência que requer o 

uso de CSA tem uma base de experiência pobre para o desenvolvimento 

contextual e lexical. Por esta razão, a autora sugere que um passo importante 

para facilitar o desenvolvimento de linguagem destas crianças é maximizar o 

acesso delas a objetos, eventos e pessoas, pois aí estão os fundamentos do 

aprendizado da linguagem.  

 A autora refere que a “criança que usa CSA deve desenvolver habilidades 

em pelo menos dois códigos lingüísticos: a linguagem falada em sua casa  e na 
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sociedade, e o “código lingüístico” do sistema de comunicação usado pela criança” 

(op.cit.:161). Desta forma, a autora indica uma assimetria no contexto de 

linguagem das crianças que usam CSA, pois o canal principal de input para a 

maioria delas é a linguagem falada, enquanto que o principal canal de expressão é 

CSA. Partindo de uma definição de linguagem proposta pela American Speech-

Language-Hearing Commitee on Language, Light (op.cit.) afirma que muitos dos 

sistemas usados no campo da CSA não são verdadeiramente sistemas 

lingüísticos, uma vez que neles falta um ou mais dos cinco parâmetros que 

definem linguagem: fonológico, morfológico, sintático, semântico e pragmático. 

 Soro-Camats (2003), ao abordar a questão da assimetria no contexto de 

linguagem, refere que a criança que usa CSA necessita que os interlocutores 

dirijam-se a elas usando, de forma simultânea, a fala e os sinais manuais ou 

gráficos, pois assim estariam auxiliando o desenvolvimento de linguagem da 

criança. A autora considera “difícil pensar que uma criança possa aprender a 

expressar-se apontando para pictogramas em uma prancha de comunicação se se 

encontra imersa em um ambiente no qual seus interlocutores utilizam somente a 

fala” (op.cit.:86). 

 Tetzchner (1999) indica uma característica particular que distingue o 

desenvolvimento de linguagem alternativa do desenvolvimento da linguagem 

falada. Afirma que, para crianças que utilizam sistemas outros de comunicação, o 

desenvolvimento deve ser planejado e não um curso natural, como  sugere 

que ocorre com as crianças com desenvolvimento normal. Tetzchner (op.cit.) 

refere, como premissa básica de qualquer intervenção de linguagem, a 

possibilidade de influenciar a aquisição de linguagem e a habilidade comunicativa 
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através de adaptações ambientais; ou seja, para o autor, intervenção na 

linguagem requer uma estruturação sistemática do ambiente, pois a “intervenção 

representa uma mudança induzida no ambiente lingüístico, quer tome a forma de 

treinamento isolado ou consista em introduzir mais mudanças globais no 

ambiente natural” (Tetzchner, 1999:6 – grifo meu).  

 Para Soto (1999), a produção lingüística de indivíduos que usam sinais 

gráficos como primeira forma de expressão difere daqueles indivíduos que falam 

normalmente (normally speaking individuals). Diz ela que a estrutura da 

mensagem da comunicação por sinais gráficos reflete estratégias compensatórias 

utilizadas pelos usuários e seus parceiros para contornar o constrangimento 

cognitivo, físico e lingüístico envolvido na comunicação por símbolos gráficos. A 

autora reuniu diversos estudos para analisar a produção lingüística de indivíduos 

que usam diferentes sistemas gráficos de comunicação e concluiu que, apesar da 

variabilidade de assuntos e eliciadores de linguagem, todos os estudos 

apresentaram resultados similares: há uma prevalência de orações simples; a 

estrutura da mensagem gráfica é diferente da usada na língua e o usuário de CSA, 

com freqüência, tende a omitir estruturas morfossintáticas para construir suas 

mensagens. A autora conta que há diversas pesquisas que descrevem a 

comunicação por sinais gráficos como um processo multimodal que leva ao 

significado; também afirma que “não há evidência empírica que os usuários de 

sistemas gráficos formulam suas mensagens baseados na tradução direta de sua 

língua falada” (op.cit.:45). 

 Oxley e Tetzchner (1999) argumentam que o problema de aquisição de 

linguagem se torna mais complicado pelo fato de algumas crianças desenvolverem 
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primeiramente a comunicação gráfica ao invés da comunicação oral. Certamente 

essas crianças não estão transpondo um código para outro. Os autores também 

indicam que as crianças podem aprender o significado dos sinais gráficos de duas 

maneiras: implicitamente, através do diálogo ou pistas situacionais/contextuais em 

um ambiente, e explicitamente.   

 Bowler (1991) sinaliza como não suficientes os estudos existentes até o 

momento, que enfatizam teorias advindas da Psicologia, e propõe pesquisas e 

teorias sobre o desenvolvimento cognitivo para serem usadas como base para 

futuros estudos em CSA.  

 O autor afirma que diversas teorias psicológicas podem oferecer aos 

clínicos uma gama de técnicas para moldar e controlar o comportamento e, 

atualmente, tem-se um corpo grande de pesquisas em abordagens operantes para 

intervenção de linguagem.  

 Bowler (op.cit.) sugere abordagens que envolvam o estudo da memória e 

fatores sociais e afetivos na cognição, referindo que pesquisas laboratoriais são 

limitantes para explicar fenômenos encontrados na clínica. Sugere, desta forma, o 

uso de sinais reais e objetos reais no treinamento e no processo de avaliação das 

crianças, uma vez que estes processos devem refletir o melhor possível as 

necessidades e experiências do cliente. O autor denomina objetos e sinais reais 

aqueles que já foram vistos anteriormente pelas crianças. 

 Paul (1997b) sinaliza que grande parte dos trabalhos em CSA focaliza os 

problemas técnicos: qual acionador é mais indicado para determinada criança; 

quais símbolos são mais adequados para aprendizagem, etc. As pesquisas sobre 
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aparatos tecnológicos e técnicas de aplicação deixam de lado uma questão que a 

autora considera necessária: a reflexão sobre o desenvolvimento da linguagem. A 

autora sugere que o desenvolvimento de linguagem das crianças que usam CSA 

pode ser facilitado se levarmos em conta as transições do desenvolvimento de 

linguagem de crianças normais. 

 Tetzchner et al (1997) referem que, embora a linguagem possa ser usada 

para outros propósitos além da comunicação, é no processo subjacente às trocas 

conversacionais que eles focam seus estudos, ou seja, na conversação entre dois 

indivíduos que recebem e expressam mensagens, criando e negociando 

significados para serem entendidos e entenderem os outros. 

 Os autores sinalizam que a literatura no campo da CSA é auto-centrada e 

escassa, geralmente mencionam autores secundários ao invés de autores que são 

centrais nos estudos da linguagem e da comunicação. 

 Assim como visto em Light (1997) e Soro-Camats (2003), Tetzchner et al 

(op.cit.) assumem que o processo de desenvolvimento de linguagem entre falantes 

(natural speakers) e não-falantes são assimétricos, principalmente em relação ao 

meio. Referem três formas das pessoas no ambiente se adaptarem ao usuário de 

CSA: (1) adotar o modo alternativo de comunicação e usá-lo em todas as 

situações, criando um território para o uso da CSA no ambiente dos falantes, 

tornando, assim, a comunicação simétrica; (2) falar normalmente ao responder ao 

usuário de CSA; isso significa que os dois parceiros estariam usando diferentes 

formas de comunicação para compreensão e produção; (3) falar oralmente o 

símbolo que o usuário de CSA apontou.  
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 Os autores dividem o processo de comunicação em quatro dimensões: 

física, cognitiva, interativa e sociocultural. Essas dimensões representam 

diferentes pontos de vista e não ocorrem de forma separada.  

 Na dimensão física, levam em consideração a energia física usada para 

transmitir sinais de uma pessoa a outra. Observam que a preocupação com os 

aspectos físicos tem ocupado mais espaço nas pesquisas e prática em CSA do 

que as questões referentes à linguagem.  

 Na dimensão cognitiva, descrevem os aspectos psicolingüísticos: 

percepção e compreensão dos sinais, representação, geração de idéias, produção 

de mensagens e a construção cognitiva subjacente à construção e produção da 

mensagem. Sugerem a separação dos modos de comunicação em expressivos e 

receptivos, relacionando-os aos processos do sistema nervoso lesado.  Os autores 

concluem que debates relacionados aos aspectos cognitivos têm papel 

significativo tanto na prática quanto na teoria em CSA e merecem ser melhor 

investigados.  

 Na dimensão interativa, fazem alusão à interação e a consideram 

fundamental na função comunicativa. Descrevem a comunicação com ajuda4 

como lenta, onde os usuários geralmente vivenciam mal-entendidos e quebras na 

comunicação. Assumem que aspectos não-verbais como apontar, gestos e 

pantomimas  desempenham um papel mais importante na comunicação cotidiana 

dos não-falantes do que dos falantes.  

                                                 
4 Comunicação com ajuda é um termo usado para se referir a uma forma de comunicação que é 
feita com auxílio de algum dispositivo externo, como, por exemplo, com o uso de símbolos gráficos.  
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 Na dimensão sociocultural, refletem como o uso de diversas formas de 

comunicação pode influenciar as oportunidades do indivíduo na sociedade. 

Segundo os autores, a condição de minoria na sociedade limita os não-falantes a 

reduzidas situações de comunicação. Isto decorre do fato da dependência do 

falante em traduzir e reformular as mensagens em fala.  

 Os autores retomam os ensinamentos de Saussure sobre a questão do 

signo lingüístico e reconhecem, ainda, que a comunicação em sua essência é 

dinâmica e mutável, ao invés de estática e fixa. Sinalizam que estas questões 

precisam ser pensadas em qualquer um dos modelos propostos.  

 A questão da iconicidade é também bastante discutida na área de CSA. 

Para considerá-la, apresento considerações acerca dos símbolos gráficos, 

retomando, inclusive, alguns autores já citados anteriormente. Há interpenetração 

de um assunto no outro, não há fronteiras que nos permitam falar de linguagem, 

dos símbolos gráficos e da Clínica como questões estanques. Os temas se 

mesclam e, por meio dessa mistura, é possível traçar um panorama do trabalho 

em CSA. 

 Lloyd, Loncke e Arvidson (1999) referem que os símbolos gráficos são 

definidos como alguma coisa usada para representar outra coisa ou conceito (por 

exemplo: objeto real, figura, desenho, palavra). Na comunicação, o autor afirma 

que o símbolo é útil para representar o pensamento. Os símbolos gráficos podem, 

à primeira vista, aparecer como nada mais que rótulos das palavras. Essa 

suposição deriva do fato do símbolo vir acompanhado da palavra escrita e também 

acompanhado de recursos de voz digitalizada. 
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 O autores (op.cit.:168) referem ainda que, “ao contrário do senso comum, a 

relação entre o símbolo gráfico e seu referente não é necessariamente direta (...), 

porque significados podem ser difíceis de se compreender e estão freqüentemente 

abertos para interpretação”. Com os símbolos gráficos, a relação rigorosa, que os 

sistemas lingüísticos teriam entre referente e significado é, por necessidade, 

dominada pelas demandas contextuais. 

 Embora observando que a iconicidade tem sido considerada, em muitos 

estudos, um fator importante para o uso dos símbolos gráficos, Baker e Conti 

(2004) criticam estudos que enfatizam o processo de adivinhação como fator 

importante de predição do sucesso ou não do uso de tais símbolos. Salientam 

que, em alguns destes estudos, se o sujeito não-letrado for capaz de adivinhar o 

significado do símbolo gráfico, então provavelmente ele terá sucesso no seu uso. 

 Ao abordar a questão da iconicidade dos símbolos gráficos, tema bastante 

discutido por outros autores na área de CSA (DePaul and Yoder, 1986; 

Mizuko,1987; Fuller,1988, entre outros), Oxley e Tetzchner (1999) apontam que a 

contribuição da iconicidade para aprendizagem é muito discutida e, geralmente, 

reivindicada como fator de facilitação, embora sua função atual no processo de 

comunicação ainda permaneça obscura. Referem que a iconicidade pode não ser 

sempre útil, pois as pessoas no ambiente podem estar tão centradas no desenho 

a ponto de limitar possíveis interpretações. Se os sinais pictográficos são 

interpretados literalmente pelo usuário, parceiro, ou ambos, a iconicidade pode 

deixar a comunicação difícil.  
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 Oxley e Tetzchner (op.cit.) sugerem que um traço icônico deve ser tratado 

de uma maneira convencional ou simbólica ao invés de elemento da figura. 

Salientam que a flexibilidade em potencial dos sinais gráficos pode estar sujeita a 

múltiplas interpretações, possibilitando a um sinal ter vários papéis. Portanto, esta 

flexibilidade pode ser comprometida quando o domínio de sua referência é 

reduzido por um glossário, ou acompanhado por uma voz sintetizada. 

 Os autores referem que o sistema gráfico do PCS5 é independente da 

palavra escrita (glossário) que o acompanha e, com isso, o dicionário do PCS sem 

a palavra escrita está sendo produzido para atender a demanda de um público 

crescente. Os autores dizem que há um conflito entre o glossário e o significado; 

ou seja, supor que um conjunto de acepções para os símbolos (glossário) fechem 

o significado do símbolo é limitante e gera um conflito, pois não é assim que 

acontece. Uma questão que os autores consideram importante é pensar como o 

conflito entre o que está escrito e a conotação gráfica é resolvido pelos usuários e 

seus parceiros de comunicação. 

 Essas questões sobre iconicidade versus interação e processo de aquisição 

dos símbolos gráficos têm possibilitado reflexões aos desenhistas dos sistemas 

pictográficos, uma vez que a “similaridade pictográfica parece ter sido percebida 

de forma negativa  como a causa potencial da interferência no aprendizado do 

PCS” (Tetzchner,1997:30). 

 Diferentemente, Arvindson et al (1999) referem que, do ponto de vista 

clínico, o uso dos símbolos gráficos levanta uma série de pontos relacionados à 

                                                 
5 PCS – Sistema Pictográfico de Comunicação  (Johnson, 1998). Será abordado mais adiante. 
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maneira como o individuo percebe, entende e produz símbolos gráficos dentro do 

contexto do seu ambiente. Quando se seleciona e se introduz um símbolo gráfico, 

o clínico/educador deve ficar atento, pois o sucesso ou o fracasso é dependente 

de vários fatores; dentre esses, os autores trazem, como vantagem do uso dos 

símbolos gráficos serem estes permanentes e estáticos. Trazem como 

desvantagem o fato dos símbolos não serem imediatamente transparentes para os 

usuários e parceiros da comunicação.  

 Sugerem, ainda, que características como ambigüidade, complexidade, 

figura-fundo, iconicidade desempenham um papel na forma como os símbolos são 

processados pelos usuários. Ao se referirem à interação entre o uso dos símbolos 

gráficos e à aquisição de linguagem, questionam se o uso dos símbolos gráficos é 

similar ao uso dos símbolos lingüísticos e referem que um sistema pode ser 

considerado lingüístico se: (1) foi desenvolvido através da comunicação direta 

entre comunidade de humanos; (2) tem elementos lexicais que são formados nas 

bases de regras de formação sublexicais; (3) tem um conjunto de regras sobre 

como os elementos lexicais são combinados e modificados. 

 Fuller (1988:124) refere que: 

Até o momento, a noção de que símbolos que apresentam um alto nível 
de iconicidade são mais facilmente adquiridos do que símbolos que 
apresentam um baixo nível de iconicidade, não foi questionada por dados 
empíricos. Iconicidade (especificamente translucidez) é um fator potente 
para a aquisição inicial dos símbolos de CSA e sua importância na 
aprendizagem de símbolo não é superada por nenhuma outra maneira. 

 

 A forma de pensar linguagem, comunicação e o uso dos símbolos gráficos 

repercute no processo de intervenção. Buscamos vislumbrar, em alguns autores, 
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indícios da prática clínica em CSA sob influência de suas concepções de 

linguagem. 

 Sivill e Soro-Camats (2003:99) relatam o atendimento de uma paciente e 

afirmam que a terapia tem um caráter educativo para ajudar a ensinar e aprender 

a forma, conteúdo e o uso da linguagem. No caso da paciente em questão, a 

sessão era marcada por: 

(1) chegar, cumprimentar e tirar o casaco; (2) introduzir e escolher a 
primeira atividade; (3) realizar a atividade; (4) mudança de atividade; (5) 
guardar o material e preparar-se para ir embora. 

 

 Os autores salientam que as atividades têm materiais apropriados, variados 

em conceitos e léxicos e têm “muitos elementos comuns para garantir uma boa 

taxa de repetição funcional, condição importante para aprender” (op.cit.:99). 

 Ressaltam, ainda, a importância de interpretar e dar significado 

comunicativo às atividades casuais da criança, tais como sons, olhar para objetos, 

gestos, indicação de um sinal gráfico, etc.  

 Almirall (2003:2) sugere uma abordagem chamada habilitadora, que 

consiste em prover ajudas para compensar a mobilidade, controle de ambiente, 

comunicação, brincadeira, escrita, etc. Enquadra a Comunicação Aumentativa 

(termo usado por ela) no contexto desta abordagem habilitadora, uma vez que 

“estão voltadas a aumentar ao máximo possível o nível de desenvolvimento de 

comunicação e de linguagem” e “(...) destinam-se a compensar os déficits, 

proporcionando a capacidade de atingir os objetivos equivalentes aos da maioria 

das pessoas, embora de uma maneira diferente”. 
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 Tetzchner (1999), ao tratar da intervenção e dos processos de 

desenvolvimento, refere que a aquisição de sistemas de comunicação alternativa 

implica no aprendizado de um ou vários modos de comunicação, que substituam 

ou suplementem  a  compreensão e o uso da língua falada. Para o autor, deve-se 

considerar, no desenvolvimento de uma linguagem alternativa,  os processos 

lingüísticos, comunicativos e cognitivos.  

 Gava (1999) diz ser necessária uma base sobre a qual operar no trabalho 

em CSA. Para tanto, a autora fala da necessidade de alguns pré-requisitos ao 

trabalho: capacidade de simbolização, como essencial para que haja uma 

representação interna dos próprios conhecimentos e assim os indivíduos possam 

reconhecê-los nos ícones de um código alternativo; presença de sim e não 

estruturados e codificados de fato e  intencionalidade comunicativa.  

 Chun (1991) estudou um dos meios alternativos e/ou suplementares de 

comunicação, o Blissymbolics6, em indivíduos portadores de paralisia cerebral. 

Seu objetivo foi propiciar a tais indivíduos maior e melhor possibilidade de 

aquisição e desenvolvimento de linguagem, e aumento da eficácia no processo 

comunicativo. 

 Baseando-se nos critérios sugeridos pela Fundação Bliss, a autora (op.cit.) 

define alguns requisitos para introdução do sistema de CSA, a saber: acuidade 

visual e auditiva, percepção auditiva e visual, desenvolvimento emocional e social, 

compreensão oral (potencial receptivo), desenvolvimento cognitivo, controle 

postural e desenvolvimento motor, e necessidade de se comunicar. 

                                                 
6 Blissymbolics – conjunto de símbolos predominantemente ideográficos, também chamado de 
símbolos Bliss (McNaughton, 1978). 
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 Gonçalves et al (1995) propõem um sistema computadorizado PIC-C7, com 

o objetivo de trabalhar pré-requisitos necessários ao uso funcional de estruturas 

lingüísticas, sugerindo o PIC por apresentar alto grau de transparência e 

facilitar a aquisição e utilização dos símbolos. O sistema foi usado no estudo 

de um caso com uma paciente com paralisia cerebral, que estava há cinco anos 

sendo “exposta ao sistema Bliss”, porém a comunicação precisava ser completada 

por gestos que são interpretados apenas com o auxílio do contexto. Os autores 

referem que isso  “dificulta a comunicação, pois o interlocutor (...) tem que fazer 

inferências sobre o que o paciente quer comunicar até chegar à compreensão da 

verdadeira mensagem” (op.cit.:51). Como parte do treino de tal sistema, os 

autores realizaram um procedimento para avaliar o reconhecimento dos símbolos. 

Após 11 sessões de 75 minutos de treino, o sujeito passou a reconhecer todos os 

379 símbolos do sistema; depois os treinos passaram  a ser realizados em relação 

às categorias sintáticas. 

 Adaptações na tela do computador, de atraso de input, foram realizadas e 

com isso o tempo gasto para acessar os símbolos acarretou uma maior fluência e 

rapidez na comunicação. Os autores concluem que os sistemas computadorizados 

são indispensáveis para aqueles que não podem recorrer à fala para expressar 

suas idéias e desejos.  

 Fernandes (1999) configurou um protocolo de avaliação, para levantar 

dados que pudessem auxiliar na indicação de Sistemas Suplementares e 

Alternativos de Comunicação (SSAC) e apontar as habilidades que necessitam ser 

                                                 
7 PIC – sistema de sinais preto e branco em parte pictográfico e em parte ideográfico (Maharaj, 
1980). PIC-C é um sistema computadorizado criado por Gonçalves e colaboradores.  
 



 26

trabalhadas para o uso efetivo da CSA. Para tanto, a autora avaliou 32 crianças 

com diagnóstico médico de paralisia cerebral, que apresentavam atraso no 

desenvolvimento da linguagem oral, emissão de poucas palavras ou disartrias 

severas e moderadas que tornavam a comunicação oral deficitária.  

 A coleta de dados realizou-se da seguinte forma: questionário feito com as 

mães para investigar a comunicação do filho; observação da situação lúdica entre 

criança, mãe e avaliadora; avaliação da capacidade motora e das habilidades 

cognitivas e lingüísticas da criança.  

 Na avaliação, a examinadora elegeu, por recomendação dos familiares e 

terapeutas, itens que fazem parte da rotina diária do indivíduo. Só foram utilizados 

substantivos concretos para avaliação. Os matérias utilizados seguiram uma 

hierarquia para o reconhecimento gráfico: objeto real, miniatura, foto e símbolo 

pictográfico.  

 Foi avaliada a linguagem receptiva, pelo apontamento do item solicitado; 

respostas “sim” e “não”, observando-se a constância da resposta para verificar a 

compreensão do conceito sim e não, bem como foi avaliada a associação de 

formas visuais bidimensionais com o objeto real. 

 Ainda segundo a autora, os indivíduos identificaram mais facilmente objetos 

e fotos do que símbolos e, desta forma, justifica a questão da hierarquia no 

trabalho com CSA, sugerindo que o trabalho comece por símbolos mais 

facilmente reconhecidos e compreendidos e que permitam “precisão quanto à 

mensagem que estiver sendo transmitida” (Fernandes, 1999:64). “Dependendo do 
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desempenho cognitivo, a utilização de símbolos bidimensionais nem sempre é 

funcional” (op.cit.:70). 

 Fernandes (op.cit.:70) salienta que, independentemente do “sistema gráfico 

indicado para que o indivíduo se comunique, os símbolos não são ensinados, 

nem é esperado que os símbolos sejam apenas reconhecidos usualmente. 

Eles são incorporados em situações contextualizadas durante as terapias e tomam 

significado, à medida que são utilizados com intenção comunicativa.” A autora 

conclui que “o nível de representação simbólica e desempenho cognitivo auxiliam 

na indicação do Sistema de Comunicação”, mais ou menos elaborados 

(Fernandes, 1999:68). 

 

1.1.1. Um primeiro diálogo com a literatura 

 

 Alguns autores (Lloyd, 1985; Llyod e Blischak, 1992; Tetzchner, 1999, entre 

outros) referem que a falta de consenso em relação à terminologia adotada na 

área de CSA pode gerar dificuldades em pesquisas. Todavia, se se entender que 

a terminologia marca uma filiação a uma posição teórica, significa dizer que adotar 

uma certa terminologia poderia sugerir que se está assumindo uma determinada e 

única posição teórica. Será que a adoção de uma nomenclatura única resolveria a 

diversidade de posições sobre a CSA? Parece que não, uma vez que não se trata 

apenas de uma questão taxonômica, e sim uma questão de filiações a diferentes 

concepções. De certa forma, é importante haver diversidade de posições e 

concepções teóricas, pois isso gera discussões, faz pensar e proporciona avanços 
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na área. A homogeneização da terminologia, ao contrário do que preconizam os 

autores, pode se tornar obstáculo à teorização. 

 Ao se remeter ao termo fala, Lloyd (1985) a denominou como palavra 

sonora e articulada. Neste trabalho, uso o termo fala, porém refiro-me também a 

uma fala sem materialidade sonora. Baseio-me em Vasconcellos (1999) e Panhan 

(2001) para redimensionar este termo, estendendo-o aos sons não articulados, 

considerando o uso dos símbolos gráficos como uma forma particular de fala. 

 A tendência majoritária, na revisão bibliográfica realizada, é assumir a 

linguagem como comunicação e, desta forma, as questões das habilidades 

comunicativas ganham destaque. O fazer é marcado por treinos de habilidades, 

melhora do uso para garantir maior eficácia comunicativa, desenvolvimento de 

estratégias de ensino e aprendizagem. O que parece estar em questão é a idéia 

de transmissibilidade, aprendizagem, modelos corretos, acerto e erro. Outras 

dimensões da linguagem, como a discursividade, dialogia e, principalmente, 

intertextualidade e produção de sentidos tornam-se, portanto, coadjuvantes no 

fenômeno expressivo/comunicativo. No dizer de Frazão (1996:60), têm-se a idéia 

de que a “linguagem se adquire estimulando, ensinando, procurando o input 

adequado para cada situação; perseguindo palavras sob o critério de clareza ou 

facilidade”. 

 Alguns autores (Bowler,1991; Paul,1997b e Tetzchner et al,1997) sinalizam 

lacunas em relação ao entendimento das questões de linguagem no trabalho com 

a Comunicação Suplementar e Alternativa. Essas lacunas seriam preenchidas por 

publicações que pensam a linguagem, principalmente, como resultante de 

processos cognitivos, desenvolvimento biológico ou estímulos apresentados pelo 
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“meio”, este último entendido como um conjunto de elementos externos e 

disponíveis para a comunicação. Ao se pensar linguagem como comunicação, ou 

como dependente de aquisições de outros campos, como o cognitivo e o orgânico, 

depreende-se um fazer clínico onde o que está em questão é o ensino e a 

aprendizagem da linguagem, através de situações controladas e “ideais”.  

 A concepção de linguagem que orienta nosso trabalho pede que se a 

considere como não transparente e efeito de múltiplos sentidos. Assim, têm-se 

que os enunciados não possuem sentidos fixos e únicos; eles são inantecipáveis e 

acontecem em ato. Se se pensa a linguagem como comunicação, definindo-a 

como em sistema de signos socialmente codificados e dependente de um emissor, 

um receptor e uma mensagem a ser codificada, o foco recai em apenas uma das 

funções da linguagem: a comunicação. A ênfase vai para os aspectos formais, 

manipuláveis e controláveis.  

 Pensar nos aspectos formais, normativos e utilitários da linguagem não dão 

conta, por si sós, de todos os fenômenos da linguagem e, por isso, também de 

processos lingüísticos que acontecem na clínica fonoaudiológica. Na situação 

clínica, a linguagem aparece também em sua face não estável; aparece como 

enigma e, portanto, revela suas dimensões inantecipáveis, sendo construída na 

relação terapêutica. Este é um aspecto menos considerado na literatura 

apresentada em CSA, parecendo, pois, relevante mostrar a importância destas 

outras faces da linguagem: indomável e incompleta, fruto de uma construção que 

acontece sempre em ato.  

 Ao pensar em uma forma eficaz de se usar a CSA, Bowler (1991), Light 

(1997) e Chun (1991), dão a entender que a linguagem passa a ser um objeto 
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empírico, que o sujeito conhece e é capaz de dominar. Acresce-se a isso uma 

versão pragmática da comunicação, na qual “o falante e o ouvinte reconhecem 

mutuamente suas intenções, de modo que a transmissibilidade permanece 

garantida mesmo quando a linguagem se apresenta carregada de ‘implícitos’ ou 

‘ambigüidades’” (Rubino,1994:72). A busca pela objetividade no emprego da CSA, 

às vezes, chega a desconsiderar os mal-entendidos ou os não entendidos, como 

se a linguagem fosse transparente e diretamente accessível. 

 É também comum o entendimento da linguagem sob a ótica de uma 

concepção inatista (Paul, 1997a), na qual a linguagem pode ser entendida como 

um saber inato. A autora indica que as crianças com desenvolvimento normal 

parecem estar “programadas” a evoluir o conhecimento da linguagem, sugerindo 

investigações dos aspectos de desenvolvimento normal, para fortalecer o 

programa de intervenção em CSA. Como salienta Cunha (1997), uma concepção 

inatista, por princípio, parece inviabilizar ou excluir a possibilidade de atuação do 

fonoaudiólogo, uma vez que há uma pré-programação, um curso natural para o 

desenvolvimento da linguagem. Neste caso, ainda segundo Cunha (op.cit.:26), “a 

um só tempo vemos surgir o terapeuta inatista que estimula e reforça!”, mas que 

não participa na construção da linguagem pelo paciente, pois esta já estaria nele, 

apenas impedida (pelo distúrbio ou transtorno) de vir à tona. 

 Os termos língua, linguagem e comunicação se entrelaçam e se misturam 

em vários textos sobre a CSA, não sendo possível, em alguns momentos, 

depreendermos as particularidades de cada um. Por vezes, linguagem vira 

sinônimo de comunicação, às vezes de língua, sendo que a primeira é uma função 

da linguagem e a segunda uma contenção que delimita sistemas normativos, 
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historicamente determinados. No entanto, a linguagem, enquanto potência 

humana de produzir e manipular signos, atravessa e transforma tanto as formas 

de comunicação, quanto as normas e os códigos lingüísticos. 

 Nesta direção, recorro a Spinelli (1996), que menciona a escassez de 

autores que conceituam linguagem no universo clínico-fonoaudiológico e, quando 

o fazem, com freqüência equalizam-na ao conceito de língua. Spinelli retoma 

conceitos de Saussure para dizer que:  

a linguagem em sentido estrito seria entendida como abstração 
inobservável em si mesma; nem língua, nem fala, revelando-se nelas 
pelo caráter criativo, inovador, que induz a que não exista fixidez de 
sentido nas formas verbais” (1996:18). 

 

  Desta forma, como resume o autor, tem-se como características da 

linguagem, a ausência de sentidos colados aos significantes, a possibilidade 

de se distanciar do literal e de se criar novos e surpreendentes sentidos. 

 Outro aspecto a ser considerado, diz respeito ao fato de que grande parte 

dos trabalhos desenvolvidos na área de Comunicação Suplementar e Alternativa 

enfoca aparatos tecnológicos como forma de facilitar e garantir a comunicação. 

Esse investimento pode “resolver” questões relativas ao acesso aos símbolos para 

pacientes com grave acometimento motor, entre outros aspectos; porém, não toca 

nas questões de linguagem. Panhan (2001) considera a tecnologia como 

“ferramenta” e afirma que o fonoaudiólogo no uso desta não pode perder a 

especificidade de seu fazer, uma vez que:  

Um programa computadorizado, dentro do espaço clínico/terapêutico 
fonoaudiológico, tenha como princípio básico atravessar o impedimento 
orgânico e possibilitar a materialidade (via som acústico digitalizado ou 
sintetizado, via apresentação impressa do sinal gráfico ou ortográfico) do 
“dizer” a ser lido e interpretado (op.cit.: 58CE). 
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 A autora marca o lugar do fonoaudiólogo no espaço clínico-terapêutico 

como não-pedagógico. Espaço que é o lugar da escuta e da intersubjetividade, 

lugar em que a linguagem, ou a abertura à criação de novos sentidos, é central.  

 Os aspectos tecnológicos da Comunicação Suplementar e Alternativa e 

Linguagem são esferas diferentes. Não é porque se desenvolve um determinado 

software para otimizar a comunicação, ou melhorar o acesso a uma prancha de 

comunicação8 que o trabalho com a linguagem está concluído. É possível exercitar 

certas habilidades, mas é importante ressaltar que, como fonoaudiólogo, no 

trabalho em CSA, a tecnologia é investimento acessório; o foco insiste nas 

questões da linguagem e da clínica. 

 As pesquisas acerca da iconicidade dos símbolos gráficos apontam para as 

possibilidades de “controle” da ambigüidade dos dizeres, tentando, desta forma, 

atenuar a imprevisibilidade da situações discursivas e interdiscursivas. Há uma 

escolha por símbolos gráficos supostamente mais transparentes e visualmente 

representativos daquilo que se deseja comunicar. Privilegiam-se símbolos mais 

fáceis de reconhecer, como se isto fosse, em alguma medida, garantia de eficácia 

comunicativa. A cristalização do sentido nos símbolos gráficos é uma ilusão de 

que as “coisas” são estáveis.  

 Para refutar a idéia da iconicidade, da transparência do símbolo gráfico e de 

que o glossário venha no sentido de fechar um determinado significado, trago 

Saussure (1916/1989) que, desde o início, recusa a idéia de se pensar linguagem 

como mera representação. 

                                                 
8  Prancha de comunicação refere-se à superfície onde são colocados os símbolos gráficos.  
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 Dentre seus argumentos, destacamos aqueles ligados às noções de Língua 

e de Signo Lingüístico. Sobre o signo lingüístico, Saussure (1916/1989:80) diz que 

esta entidade psíquica é constituída de duas partes: um conceito e uma imagem 

acústica. “O signo lingüístico não une uma coisa e uma palavra, mas um conceito 

e uma imagem acústica”. Com o intuito de marcar a oposição entre estes termos, 

Saussure passa a chamar (no âmbito da Língua) conceito de significado, e 

imagem acústica de significante. O signo é a relação de um significado a um 

significante (s/S). O Signo Lingüístico Saussuriano apresenta duas características 

fundamentais: a arbitrariedade do signo e o caráter linear do significante.  

 Com relação à arbitrariedade do signo, Saussure (op.cit.:81 e 85) refere que 

“o laço que une o significante ao significado é arbitrário”, já que essa união escapa 

à “vontade individual ou social”. Vale salientar, ainda, que o “significante é 

imotivado, isto é, arbitrário em relação ao significado, com o qual não tem laço 

natural na realidade”.  

 Com a idéia de Valor do Signo Lingüístico, Saussure (op.cit.:133) mostra 

que é ilusão considerar o termo como a união de um som a um conceito, pois “os 

termos são solidários e o valor de um resulta tão somente da presença simultânea 

de outros” . 

 Dör (1989:37), retomando o valor do Signo Lingüístico em Saussure, afirma 

que  “dizer que o contexto delimita o signo não é outra coisa senão dizer que o 

signo só é signo em função do contexto. Ora, esse contexto é um conjunto de 

outros signos. A realidade do signo lingüístico só existe, pois, em função de todos 

os outros signos” (1989:37).  
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 A partir das retomadas de Saussure, feitas por Vasconcellos (1999:77), 

temos que os símbolos gráficos “são sinais, marcas, traços – eles não têm 

significado em si. Para que venham a significar, devem ser ‘articulados em redes 

significantes e de sentido’, movimentados na fala do sujeito e do outro.” Desta 

forma, não se tem o significado de um símbolo gráfico a priori. O processo de 

significação acontece na relação entre os signos que os sujeitos trocam entre si.  

 Na definição proposta pela ASHA (1991), nota-se que são colocadas lado a 

lado a dimensão clínica e a educacional, sem diferenciações substantivas. O fazer 

é marcado por treinos de habilidades, melhora do uso dos símbolos gráficos para 

garantir maior eficácia comunicativa, desenvolvimento de estratégias de ensino e 

aprendizagem, etc. A terapia fonoaudiológica, quando exercida desta posição, 

prioriza a dimensão pedagógica da reabilitação, deixando em segundo plano a 

dimensão clínica, caracterizada pela escuta e intervenção aos aspectos singulares 

da linguagem e de seus transtornos – em cada paciente e relação terapêutica. 

 Ao priorizar um trabalho mais voltado ao ensino de habilidades e 

estratégias de comunicação, o terapeuta direciona o trabalho, “escolhendo” os 

símbolos gráficos que melhor “representem” as necessidades do paciente. O “ato 

clínico” segue esquemas principalmente pré-estabelecidos, com pouco espaço 

para o novo, o diferente. Quando é assim, o ato clínico prioriza o que já está 

definido e padronizado, fechando-se sobre si mesmo. 

 Conforme vimos em Paul (1997a), ao propor programas de ação; em 

Tetzchner (1999), ao sugerir estruturação sistemática do ambiente e intervenção 

sob a forma de treinamento; em Sivill e Soro-Camats (2003), ao enfatizarem que a 
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terapia tem um caráter educativo, a intervenção pode se tornar uma reprodução de 

procedimentos padronizados, pensados de antemão.  

 Há dimensões da clínica da linguagem, ainda que menos enfatizadas na 

literatura vigente em CSA, tais como: os modos de significar de cada paciente, que 

remontam à sua história de vida; as estratégias para lidar com as situações de 

comunicação; a construção discursiva e da produção de sentido, que não são 

passíveis de treinamento, nem transmissíveis, no sentido formal do termo, pois 

acontecem em ato, são instáveis, mudam a cada nova relação, a cada processo 

de enunciação. Este é um universo pouco considerado ou menos enfatizado por 

vários autores que trabalham com CSA, conforme pudemos ver na revisão 

bibliográfica efetuada até aqui. 

 Se assim é, fica clara a necessidade de enfatizar outras dimensões da 

linguagem, preponderantes nas situações clínicas, inclusive naquelas que se 

valem do trabalho com CSA. Por isso, interessa aqui a linguagem que transcende 

a estabilidade, a formalidade: a linguagem como polissemia, ao mesmo tempo 

produção e circulação de sentidos. 

 

1.2. Outra forma de pensar a linguagem e a relação com a Comunicação 

Suplementar e Alternativa  

 

 Os autores apresentados a seguir realizam um deslocamento em relação às 

abordagens mais freqüentes, na forma de pensar a Clínica Fonoaudiológica e sua 

relação com a CSA. 
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 Vasconcellos (1999) discute questões relativas à linguagem de portadores 

de paralisia cerebral, impedidos de produzir fala articulada. A autora desloca o 

foco do trabalho fonoaudiológico em paralisia cerebral, que mostrava forte apelo 

às tendências fisioterápicas, enfocando as questões da linguagem, embasada 

em estudos lingüísticos, no Interacionismo Brasileiro9 e em seus 

desdobramentos10.  

 A autora refere, a partir da análise das produções de uma criança com 

símbolos Bliss e escrita alfabética, que “para além de um corpo biológico 

prejudicado, havia um corpo falado, que falava” (Vasconcellos, 1999:2). Ainda 

afirma que, independente do prejuízo motor articulatório destes pacientes, “uma 

criança impedida de falar não está fora da esfera da linguagem” (op.cit.:54). 

 A autora analisa, nas produções de sua criança, o cruzamento entre 

oralidade, “símbolos” gráficos e escrita. Mostra que os símbolos são feitos ‘fala’ 

e que aí há falante, na medida em que os símbolos desses sistemas alternativos 

são materiais, postos em movimento pelo funcionamento da língua. Para 

Vasconcellos (1999:70),  

os ‘símbolos’ de tais sistemas não são, portanto, ‘signos’ portadores de 
um sentido único e fixo. Eles nem falam por si, nem imajam coisas do 
mundo. Justapostos ou isolados, eles sempre pedem 
leitura/interpretação.  Isso equivale a dizer que os ‘símbolos’ fazem 
sentido, ‘fazem texto’ em outro lugar. Na verdade, a condição para 
significar é não ter um sentido em si. 

 

 Em relação à terapia fonoaudiológica com o uso dos sistemas gráficos, a 

autora diz que não deve haver seleção prévia dos símbolos, nem eleição 

                                                 
9 Reflexão sobre a linguagem e sua aquisição proposta pela Drª Claudia De Lemos. 
10 A autora refere-se ao projeto ”Aquisição da linguagem e Patologias da Linguagem” do LAEL-
PUC/SP. 
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pautada em supostas necessidades básicas, nem hierarquia de categorias 

gramaticais a serem ensinadas. A autora indica que a seleção de um determinado 

símbolo gráfico decorre de sua articulação a um texto que acontece na situação 

terapêutica, ou surge a partir de um texto familiar ou escolar. O que se leva em 

conta é o efeito que tais textos/falas produzem no paciente em questão. 

 Wolff (2001) aponta para a possibilidade do uso da CSA com crianças 

diagnosticadas com quadros de Transtornos Invasivos do Desenvolvimento (TID). 

Seu objetivo foi mostrar, através da análise de material clínico, a inserção destas 

crianças na linguagem, constituindo-se como sujeitos e interlocutores no 

processo dialógico. Seu foco foram as atividades comunicativas e produções 

dialógicas da criança. Os símbolos gráficos eram apresentados como 

possibilidades de escolhas para dizer algo. O procedimento terapêutico se deu 

via interpretação fonoaudiológica, pela qual pode ocorrer ressignificações de 

sentido. A autora se apóia em Lier De Vitto (2004) para compreender interpretação 

como qualquer atividade que atribua forma e sentido ao discurso,  sugerindo que 

“as interpretações, utilizando os símbolos da CSA como restrição de sentido, eram 

capazes de potencialmente fazer circular o que estava paralisado” (Wolff, 

op.cit.:10). 

 A autora considera o terapeuta um intérprete diferenciado, capaz de criar 

interpretações diferentes daquelas cristalizadas no ambiente familiar. O trabalho 

fonoaudiológico consistiria em observar, interpretar e dar significado às 

ações/situações realizadas pela criança. O significado do que é dito pela criança 

não é dado a priori: vocalizações, gestos, olhares  e o uso dos símbolos gráficos 

ganham significado dentro de um particular domínio discursivo. 
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 Considera, ainda, que o sujeito não está no controle dos sentidos que 

produz; nesta dimensão não há aprendizagem, mas sim um assujeitamento do 

mesmo pela linguagem do outro. Não se espera resposta específica da criança; os 

símbolos não foram ensinados, nem esperado que fossem reconhecidos. 

 A autora conclui dizendo que, com o uso dos símbolos gráficos, criam-se 

oportunidades de interpretação, que geram efeitos na criança. A autora, valendo-

se de seus exemplos clínicos, chama a atenção para a questão da não 

transparência da linguagem, mostrando como a criança (no caso com TID) pode 

ocupar seu papel de interlocutor, atuando e criando sentidos.  

 Panhan (2001) discute a Clínica Fonoaudiológica e suas articulações com a 

CSA. A autora parte da prática clínica para traçar contornos teórico/práticos deste 

fazer. Através do estudo longitudinal do atendimento de um sujeito com patologia 

orgânica e com sintoma de ausência ou comprometimento da oralidade, enquanto 

possibilidade articulatória de palavras reconhecíveis na língua, discute o método 

clínico-fonoaudiológico em articulação com a CSA. 

 A autora denomina de momentos os movimentos fonoaudiológicos 

apreendidos, procurando dar visibilidade ao método clínico-fonoaudiológico. O 

momento 1: A escuta do movimento - a autora fala dos olhares, suspiros, 

movimentos de cabeça, sons produzidos  e refere que estes ganham diferentes 

sentidos no espaço discursivo. “Mesmo que isolados como significantes, não 

carregam em si um único sentido, porque as diferenças e nuances estão contidas 

nos imprevisíveis contextos em que ocorrem” (op.cit.:52). No momento 2, 

denominado de incontroláveis dizeres, a autora fala da imprevisibilidade, 

criatividade e indomabilidade da linguagem. No momento 3, a autora fala dos 
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elementos do discurso, onde estão os primeiros “símbolos gráficos”, tratados 

como elementos restritivos do discurso. Não havia preocupação em reconhecer 

ou discriminar os “símbolos”; eles eram  instrumentos visuais que permitiam ao 

sujeito reconhecer-se como interlocutor. No momento 4, entre o dizer e o querer 

dizer, a autora apresenta alguns símbolos gráficos do PCS e refere que o fato do 

sujeito em questão “reconhecer ou não os símbolos gráficos apresentados 

não os transformavam em instrumentos de fala por si só” (op.cit.:59). No 

momento 5, a palavra escrita como “símbolo gráfico”, a autora refere esboços de 

apropriação do querer dizer algo por parte do sujeito em questão e inicia a  

construção das pranchas de palavras escritas. Chama de construção a decisão de 

colocar um ou outro “símbolo gráfico” na prancha e refere que esta se apóia no 

discursivo. O momento 6, autonomia do dizer, é quando o sujeito se apropria do 

dizer e, desta forma, a autora retrata a escuta da família para os movimentos do 

sujeito. 

 A autora conclui dizendo que a CSA desponta como parte da técnica, 

regida pelo funcionamento do método clínico, que denomina 

interpretativo/discursivo; reconhece a polissemia e opacidade do “sinal 

gráfico” e considera a fala para além da articulação e sonoridade. Abre, desta 

forma, espaço para o ato clínico-terapêutico em CSA. 
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1.2.1. Um outro diálogo com a literatura 

 

 As autoras recém apresentadas marcam um diferencial em relação ao que 

predomina na área de CSA, pois se vê contemplada uma clínica onde o que está 

em cena é o singular, o incerto, na qual o sujeito é único e os dizeres também. Há 

uma preocupação com a linguagem, enquanto constitutiva do sujeito e produtora 

de sentidos. Talvez esse seja um ponto de partida para outra possibilidade de 

clínica em CSA. 

 Aqui, as pranchas de comunicação são fruto do diálogo e da interação 

terapêutica; não há seleção prévia dos símbolos. Elas são construídas junto 

com o paciente e os símbolos nelas contidos referem-se ao discurso, 

necessidades e desejos de cada sujeito em questão. Assim, como refere 

Vasconcellos (1999), a decisão por um determinado símbolo é decorrente de sua 

articulação a um texto, que pode acontecer na situação terapêutica, na situação 

familiar ou escolar, funcionando como disparador do discurso que será 

movimentado no espaço clínico.  

 Podemos, nas sessões terapêuticas,  usar diários nos quais a família relata 

fatos do cotidiano da criança. Esses textos funcionam como elementos 

disparadores e restritivos de discurso e, juntamente com outros signos (olhares, 

expressões, gestos, vocalizações), a criança e o terapeuta vão decidindo entre um 

e outro símbolo. Tem-se, desta forma, que  

o material terapêutico não é construído por expectativa mas, sim, por 
zonas de significação que surgem numa proporção, sempre inédita, entre 
fatos e palavras, entre palavras e palavras, uma proporção que é 
aprendida apenas no espaço terapêutico, naquela atualidade (Palladino, 
2000:64). 
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 Neste particular, o uso dos símbolos gráficos não é ensinável; seu uso e os 

caminhos que podem trilhar precisam ser inventados e vividos nas situações de 

comunicação. Como referiu Vasconcellos (op.cit.:64), “os símbolos são feitos 

‘fala’(...) são materiais postos em movimento pelo funcionamento da língua”, num 

particular domínio discursivo.  

 Em síntese, Vasconcellos (op.cit.) anuncia que a aquisição de linguagem é 

independente do quadro motor oral, deslocando o foco do trabalho 

fonoaudiológico em paralisia cerebral, quando motivado por tendências 

fisioterápicas. Além disso, refere-se à questão dos símbolos gráficos, que para a 

autora não têm um sentido único e fixo. Eles não são representações de 

conceitos/idéias do mundo; eles estão regidos pelo funcionamento da língua.  

 Wolff (2001) traz o foco para as atividades dialógicas, assumindo o  

terapeuta como um intérprete diferenciado. Descreve como procedimento 

terapêutico a observação, interpretação e atribuição de sentidos às ações do 

sujeito. O que é dito pelo sujeito não é dado a priori, ganha significado num 

domínio discursivo singular.  

 Panhan (2001) traça os contornos teórico/práticos de um fazer em CSA, 

discutindo o método clínico-fonoaudiológico em articulação com a CSA, referindo 

que reconhecer ou não os símbolos gráficos não os transforma em instrumentos 

de fala por si só.  

 Desse modo, o compromisso clínico é com a face singular e inapreensível 

da linguagem, a face que escapa ao convencional, que é onde o “erro” e os 
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“transtornos” podem ser lidos/interpretados em sua positividade, para então serem 

elaborados pelos pacientes.  

 Por fim, Dunker (2000:52) deixa claro esta outra forma de pensar a 

linguagem:  

Não é linguagem como meio de comunicação, veículo neutro para o 
transporte de idéias e sentimentos, ou a linguagem como nomenclatura 
inerte para referir-se aos fenômenos, nem mesmo a linguagem como 
produto motor da emissão articulada de sons. É a linguagem como 
alteridade, como campo simbólico que submete o sujeito, que o 
constrange e onde ele não é mais senhor em sua própria morada.  
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2. METODOLOGIA 

Toda experiência é um alicerce sobre  

o qual se pode construir. 

Harry Brooks Adams 

 

 Para alcançar o objetivo deste trabalho, tomo a clínica como ponto de 

partida. Utilizo o método clínico-qualitativo11 com intuito de compreender os 

sentidos e significações do uso da CSA por sujeitos com comprometimento ou 

ausência da oralidade.  

 Optei pela análise de material clínico para dar visibilidade à especificidade 

do fazer clínico em CSA, refletindo sobre a linguagem no uso dos símbolos 

gráficos. Os fragmentos de casos clínicos aqui apresentados foram recolhidos em 

situações de terapia fonoaudiológica, nos últimos cinco anos. Os trechos 

selecionados são de sujeitos com distúrbios neurológicos, com quadros de 

paralisia cerebral, afasia, dispraxias motora oral e verbal, e disartrias. Todos os 

sujeitos apresentavam ausência de fala oral articulada, pelo menos até o instante 

do atendimento fonoaudiológico. Nenhum sujeito havia realizado anteriormente 

atendimento fonoaudiológico em CSA. 

  No momento da seleção do material clínico, fui capturada por fragmentos 

que me “saltavam” aos olhos, ou “pulavam” da memória quando decidi falar da 

relação da CSA com a Clínica de Linguagem. Tratam-se de experiências 

marcantes, vistas pelo ângulo da terapeuta. 

                                                 
11 Do qual destacamos as seguintes características: pesquisa com dados descritivos, preocupação 
com o processo, pesquisa indutiva e a questão da significação ser central ao estudo. (Turato, 
2003) 
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 Estes fragmentos de casos clínicos referem-se a situações que nos 

auxiliam nas discussões realizadas neste estudo. Os fragmentos procuram captar 

ocasiões em que os sujeitos atendidos, via símbolo gráfico, convocam 

interpretação do terapeuta, pois, muitas vezes, não há relação unívoca entre o que 

está impresso como símbolo gráfico e o que o sujeito quer dizer. O material 

selecionado permite visualizar os significantes com os quais o paciente opera, na 

busca de significação, para se fazer entender, relatar acontecimentos, falar de 

seus desejos e necessidades. 

 Os fragmentos de casos clínicos selecionados ilustram situações onde, 

mesmo na ausência de determinados símbolos gráficos em sua prancha de 

comunicação, ou na ausência desta (como veremos na seqüência 1), os usuários 

conseguem fazer um uso eficaz da linguagem. A atitude, o desejo de se fazer 

entender e a abertura por parte da terapeuta é o que os movem adiante. São  

fragmentos que nos permitem observar que é ilusório pensar o diálogo apenas 

como comunicação; se assim fosse teríamos mensagens que veiculariam sentidos 

sempre claros. 

 Foram consideradas também as mudanças de postura corporal, gestos, 

expressões faciais, riso, inibição, entre outros aspectos, que  podem trazer 

elementos adicionais aos processos de significação vivenciados durante a terapia.  

 Alguns destes fragmentos de casos clínicos foram registrados em papel; 

outros, porém, apesar de não serem registrados após o atendimento, marcaram 

presença em minha memória, pedindo voz. Penso ser esse o momento oportuno 

para discuti-los à luz de uma reflexão sobre a CSA na Clínica de Linguagem.  
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 Enfim, para compor este trabalho, parto tanto das teorias quanto da prática 

clínica fonoaudiológica em CSA, articulando teoria e prática, de modo a refletir as 

situações de enunciação dos usuários de CSA e a relação entre as formas de 

significação que os sujeitos em questão operam na relação terapêutica. 
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3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RECORTES DE SITUAÇÕES CLÍNICAS 

Há pessoas que nos falam e nem as escutamos; 
há pessoas que nos ferem e nem cicatrizes deixam, 

 mas há pessoas que simplesmente aparecem 
 em nossa vida e nos marcam para sempre. 

                                               Cecília Meireles 

 Com o objetivo de registrar o que acontece na terapia fonoaudiológica com 

pacientes que não apresentam fala12 oralmente articulada, selecionei alguns 

fragmentos de situações clínicas, nos quais é possível flagrar produções nas quais 

se nota o não aprisionamento do sentido e os deslizamentos de significantes em 

textos nos quais os sujeitos utilizam símbolos gráficos do PCS. 

 Em minha prática clínica, utilizo o sistema gráfico do PCS13 (Picture 

Communication Symbols). Antes de iniciar a apresentação das situações clínicas, 

esclareço considerações sobre o sistema gráfico do PCS.  

 Esse sistema foi escolhido: (1) por ser o mais usado em minha prática 

clínica; (2) devido ao fato dos pacientes em questão fazerem uso dele; portanto, é 

o que dará visibilidade para as questões levantadas e respondidas neste trabalho; 

(3) devido à  facilidade de acesso (disponível em programa de computador: o 

BoardMaker). 

 O PCS é o sistema gráfico mais usado no Brasil. Foi desenvolvido em 1980 

por Roxanna Mayer Johnson e contava inicialmente com 700 símbolos. 

                                                 
12 Nos fragmentos apresentados, usarei a expressão “o paciente disse/falou”, embora, como dito 
anteriormente, nesse dizer/falar não há, necessariamente, materialidade sonora.  
13 Sistema Pictográfico de Comunicação, desenvolvido por Roxanna Mayer Johnson (Johnson, 
1998). 
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Atualmente reúne mais de 3000 símbolos, que remetem a palavras e conceitos 

mais comuns na comunicação cotidiana. Os símbolos do PCS podem ser 

encontrados em um dicionário ou um programa de computador, conhecido como 

BoardMaker. 

 Segundo Johnson (1998), o PCS é um sistema que pode ser usado por 

portadores de deficiências diversas, como retardo mental, paralisia cerebral, 

autismo, traumatismos cranianos, apraxia oral, doenças neuromotoras e 

problemas respiratórios. O PCS é composto por desenhos de figuras em traços, 

com opção de preenchimento colorido, que vêm acompanhados da escrita 

correspondente acima.  

 Inspirado no sistema de cores utilizado no Blissymbolics, é mantida a 

convenção de dividir os símbolos do PCS em seis categorias semântico-

gramaticais, representadas por cores diferentes. A cor amarela é usada para 

agrupar as pessoas e os pronomes pessoais; a verde, os verbos; a laranja, os 

substantivos; a azul, os descritivos que representam adjetivos e advérbios; a rosa, 

os sociais (que são frases ou palavras de interação social); a branca, a categoria 

miscelânea, que representa artigos, preposições, conceitos temporais, 

conjunções, cores, alfabeto, números e palavras abstratas diversas.  

 Os símbolos gráficos podem ser colocados em pranchas de comunicação, 

que são superfícies (de papel, papelão, madeira, acrílico, plástico, entre outras) 

sobre as quais são dispostos os símbolos gráficos, que serão indicados pelos seus 

usuários.  
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 Nos fragmentos descritos a seguir, todos os pacientes possuíam uma 

prancha de comunicação, exceto a paciente da seqüência I. Vale ressaltar que as 

pranchas de comunicação são individuais e os símbolos nelas contidos dizem 

respeito a situações/diálogos ocorridos na situação terapêutica. Como as pranchas 

de comunicação se apóiam em situações discursivas do sujeito em questão, não 

parto de um repertório básico prévio que possa supor útil para ele “se expressar”. 

Retomo as palavras de Vasconcellos (1999:80): 

Insisto que não há “eleição prévia” de “símbolos” gráficos, nem que uma 
eleição seja pautada, quer por supostas “necessidades da criança”, quer 
por uma hierarquia de categorias gramaticais, no sentido estrito do termo, 
a serem ensinadas. Desse modo, eles começam a penetrar o texto oral, 
enquanto marcas de uma escrita particular. Possibilidade, mesma, de 
apreensão da “fala” da criança que, a partir daí, passa a se inscrever no 
texto para se escrever enquanto texto. 

 

Passo à apresentação e análise dos fragmentos de algumas situações 

clínicas, que são divididas em vários segmentos. Os segmentos dizem respeito a 

recortes de situações clínicas de diferentes pacientes. As produções em símbolos 

do PCS serão registradas em letras maiúsculas. Em itálicas, oralizações. “T” vale 

por terapeuta e serão usadas iniciais de nomes fictícios para cada usuário de 

CSA.  

 Os dados foram montados como corpora para facilitar a leitura; no entanto, 

não são as “falas” literais dos pacientes; são lembranças de certos diálogos que 

me marcaram em certas sessões. Esses fragmentos são, portanto, situações 

aproximadas do que se passou nas sessões. 
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Seqüência I 

 Ao entrar na sala  e sentar, B. olha para uma figura de bicicleta que estava 

no canto da mesa, juntamente com outros recortes de revistas. Olhando para a 

terapeuta, B. aponta a figura, fazendo sons não interpretáveis na língua. Sua 

expressão facial sugeria ora alegria, ora zanga. Em outros momentos o silêncio 

tomava conta. Era como se esse silêncio me convocasse e B. quisesse dizer: “Eu 

já disse”, “entendeu?”, “agora é a sua vez”. 

(1) T -  O que foi? O que tem a bicicleta? 

(2) B. aponta a figura mais uma vez e continua produzindo sons e gestos, como 

que respondendo ao que a terapeuta acabara de perguntar. 

(3) T- Não estou entendendo...  Você quer me contar alguma coisa sobre 

bicicleta? 

(4) B. - é. (novamente produz alguns sons) 

(5) T - É do Gustavo (irmão) a bicicleta? 

(6) B - é. 

(7) T. desenha “símbolos”: quebrar, ganhar e roubar, e pergunta: – tem a ver com 

quebrar, ganhar ou roubar? (terapeuta aponta cada  desenho ao falar) 

(8) B. aponta o símbolo roubar. (fez movimentos de cabeça e corpo, parecendo 

assentir com o corpo todo). Sua expressão parecia de alegria. 

(9) T – Roubaram a bicicleta do Gustavo? 
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(10) B - é. 

 Essa paciente não tinha prancha de comunicação; estava no início de um 

trabalho de linguagem em CSA e, por não ter uma materialidade gráfica, ficava “à 

mercê” das perguntas que lhe eram dirigidas; seu papel geralmente era de 

“respondedora”, raramente iniciava um discurso.  

 Este trecho é interessante, pois marca um momento em que B. pôde 

reconhecer-se como interlocutora. A terapeuta, acreditando no dizer de B.14, pôde 

“passar-lhe a palavra", permitindo-lhe também uma posição de interlocutora. Esse 

ato de acreditar no dizer do outro e lhe permitir ocupar lugar de sujeito, que 

deseja, que sofre, que interpreta e pode ser interpretado, marca uma posição e um 

compromisso terapêutico.  

 A paciente  “reconheceu” na materialidade gráfica de uma figura de revista 

a possibilidade de dizer. A terapeuta “reconheceu” naquela indicação da figura, por 

parte de B., nos sons, nos olhares, e nas expressões faciais, possibilidade de 

interpretação.  

 Ao chegar na sala, B. encontrou uma figura de bicicleta, que 

possivelmente a remeteu a situação do roubo da bicicleta do irmão e, ao mesmo 

tempo, a figura a remete à possibilidade de contar o que aconteceu. Talvez isso 

justifique a expressão do início, ora de zanga, ora de alegria. 

                                                 
14 Dizer este, que foi expresso através do olhar, do apontar a figura, das expressões faciais e dos 
sons. 
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 Essa figura de bicicleta, que estava em cima da mesa por acaso, foi a 

materialidade de que a paciente precisava, na ausência da materialidade sonora 

da fala. A figura foi disparador de um discurso, de um “tomar a palavra”  para si. 

 No segmento 7 (desenha “símbolos”: ganhar, roubar ou quebrar), a 

terapeuta buscou “apreender” o sentido, desenhando “símbolos referenciais” para 

ganhar, roubar ou quebrar. A preocupação, porém, não recaiu no reconhecimento, 

ou na fidedignidade visual do desenho, pois o que interessava era o sentido que 

revestia cada desenho. Quando, ainda no fragmento 7, T. pergunta (tem a ver com 

quebrar, ganhar ou roubar?), a terapeuta está apontando para cada desenho feito, 

ao mesmo tempo em que o lê, compartilhando, desta forma, possíveis sentidos 

com B. 

 Se, inicialmente, a terapeuta não entendesse a figura de bicicleta como 

um significante/disparador de um discurso, e sim apenas como uma figura de 

revista, possivelmente não haveria diálogo. A terapeuta poderia (diante desses 

“sons/silêncios” que lhe convocavam, mas que não lhe eram reconhecíveis) ter 

proposto alguma outra atividade, ”calando” o discurso que se insinuava.  

 Cenas como esta são triviais nas sessões terapêuticas. Dependendo da 

posição teórica que se assume, prioriza-se um ou outro aspecto da linguagem e 

da relação terapêutica. Meu foco, nesta situação, recai em minha interpretação, no 

destino que uma cena como esta poderia ter e na possibilidade de revestir de 

sentido “uma simples figura de revista”. 
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Seqüência II 

 Paciente entra na sala de terapia. 

(1) T -  E aí, rapaz, você quer me contar alguma coisa? 

(2) C - é. (paciente diz “sim” com meneios de cabeça e com o som /é/). Aponta  

em sua prancha de comunicação: 

       TIO                 

                        

(3) T - Tio?  Você quer me contar alguma coisa do seu tio? 

(4) C - é. Apontou o símbolo IGREJA também em sua prancha de comunicação. 

 

(5) T - Você foi na igreja com seu tio? 

(6) C - Nã. (maneira como o paciente diz “não”)  

(7) T - Casamento? Batizado?  

(8) C - Nã. (sorrindo) 

(9) T - Não tô entendendo, o que tem a ver tio e igreja? Procura outra forma para 

eu entender.... 
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(10) C - (aumenta o tônus corporal, estende os braços, olha para cima e produz 

sons, algo como: pá, pá, pá... ) 

(11) T - Isso que você tá fazendo é para tentar me explicar o que tem a ver seu tio 

e igreja?  

(12) C - é. 

(13) T - Morreu? 

(14) C - é. (começou a bater na cabeça e a fazer barulhos com a boca, 

semelhantes ao pá, pá, pá, feitos anteriormente.)  

 Neste momento, se deu a entrada de um novo símbolo na prancha de 

comunicação: o símbolo morrer.                             

 Neste fragmento, é interessante notar que um símbolo gráfico pode se 

constituir como significantes variados, que só tomam forma no interior de uma 

situação dialógica, onde é possível ver para além do que o traço pictográfico 

sugere. Foi no interior de uma situação discursiva que o significante foi se 

compondo, pois, em si, o símbolo gráfico IGREJA não dizia literalmente nada, ou 

melhor, dizia sim, mas não no sentido literal. Para o paciente, o símbolo gráfico 

IGREJA implicava um campo semântico que podia se relacionar, de alguma forma, 

com a idéia de morte. 

 O que reforço é que o símbolo gráfico em si, colado em uma prancha de 

comunicação, “carrega” consigo uma sugestão de significado, atribuído pelos 
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idealizadores do sistema; porém, no momento em que este símbolo é 

“movimentado pelo jogo da língua” (Vasconcellos, 1999) é que ele passa a ter 

valor significante. Poderíamos dizer que ele tem condição de enigma, que se 

revela a cada texto.  

 Se tomada como “verdade” literal a relação direta símbolo/significado, não 

haveria espaço para outro significante, pois já estaria dito “igreja”. Ter-se-ia uma 

mensagem que seria compreendida de pronto pelo interlocutor. Mas, como vimos 

no segmento acima, não foi isso que aconteceu. A compreensão não foi imediata; 

foram precisos outros significantes para desvelar o sentido, neste momento, do 

símbolo igreja.  

 O paciente não “colou” o significante ao significado. Ele não aceitou minha 

interpretação para igreja (você foi na igreja com seu tio? casamento? batizado?) e 

me levou a novas possibilidades de interpretação, baseadas também em outros 

signos que, na situação, possuíam potencial para serem tomados como 

significantes (aumento do tônus corporal, extensão dos braços, olhar e produção 

de sons, como: pá, pá, pá... ). Esses outros signos ajudaram a compor um 

enunciado e foram passíveis de interpretação. 

 Alguns poderiam dizer:  “Nossa, você acertou?” ou  “Como você adivinhou o 

que ele queria?“ Ressalto que não se trata de acertar ou adivinhar, mas talvez de 

deixar que o processo relacional ganhe consistência, abrindo novas possibilidades 

de compreensão do outro, o que potencializa também a comunicação.  

 O paciente em questão precisa do apoio na fala da terapeuta para ir 

construindo seu dizer. Ele não narra o fato sozinho; ele precisa da interpretação de 
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T. para seguir adiante. No caso acima, é interessante notar que C. sustenta o 

“não”, quando a terapeuta interpreta “igreja” como “foi na igreja”, “casamento” ou 

“batizado”. Alguns pacientes não mantêm essa posição; eles podem desistir de 

contar e, às vezes, seguem pelo caminho do discurso do terapeuta para manter a 

interação ou simplesmente para se aliviar da tensão que pode surgir nas vezes em 

que não consegue se fazer entender.  

 C. indica “igreja” significando “morrer”. Este parece ser, dentre os símbolos 

que estão em sua prancha de comunicação, aquele que mais se aproxima de 

“morrer”. Nota-se que além de atestar aqui as múltiplas possibilidades de sentido 

que um símbolo pode assumir, é preciso dizer, entretanto, que não se pode 

conferir a “igreja” um estatuto categorial antes de ser “lido” por T. e colocado em 

uma estrutura na qual “igreja” ganha posição. O símbolo “igreja” ganha estatuto 

categorial (verbo) na fala de T., e C. aceita a interpretação de T. quando esta diz 

“morreu”. Mais do que isso, no segmento 14, o paciente, ao repetir os sons de 

/pá/, /pá/, /pá/ , parece confirmar o que havia “dito” anteriormente, parece reiterar o 

significante “morrer”. 

 O significante “morrer” se esclarece no diálogo. A interpretação vem de um 

jogo de signos e significantes, marcado por símbolos e gestos. É o efeito da fala 

de um sobre a fala do outro. Assim, os símbolos gráficos podem ser  “disparadores 

de operações significantes que convocam, a cada instante, uma interpretação” 

(Vasconcellos, 1999:89). 

 Quando falamos de símbolos gráficos, não podemos falar de categorias 

sintáticas ou semânticas fixas, pois o “status” categorial lhes é dado na 
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interpretação do outro. O sentido não se deixa aprisionar; escapa às categorias 

aprioristicamente estabelecidas. 

 

Seqüência III  

 J. entra na sala de terapia e parece, para T., estar “chateado”. 

(1) T - O que foi P.? 

(2) J. disse (indicando em sua prancha de comunicação): 

QUEBRAR  NAMORADO   MÃE      HENRIQUE  

                                                               

(3) T - Sua mãe e o Henrique acabaram o namoro? 

( 4) J.-é. 

Neste momento, a mãe de J., que estava na sala, falou que não tinha acabado o 

namoro, apenas tinha brigado com Henrique. 

(4) J - HENRIQUE   EMBAIXO 
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(5) T - Henrique embaixo? (T. não consegue interpretar o que J. disse) 

(6) J – (começa a fazer gestos, “arranhando” a foto de Henrique que estava na 

parte de cima de sua prancha de comunicação, ao lado do símbolo MÃE) e indica:  

   TIA        LEGAL ( aponta para o lugar onde estava o símbolo de Henrique)15

 

(7) T - Você quer tirar o símbolo de Henrique daí e colocar o tia? 

(8) J - é. 

 Neste seqüência, o símbolo QUEBRAR (no segmento 2) foi lido por T. 

como acabar (no segmento 3). Essa restrição ou delimitação do sentido deste 

símbolo, nesta situação, ocorreu pela sua relação com os outros símbolos da 

cadeia textual (QUEBRAR, NAMORADO, MÃE, HENRIQUE), que lhe conferiu 

essa leitura por parte de T. e foi aceita por J. Foi diferente da seqüência 2, onde o 

símbolo IGREJA (no segmento 3) teve o significado MORRER aceito por C. 

somente no segmento 13. 

 Essa seqüência é diferente das anteriores. Aqui, J. narra e dirige sua 

narrativa. Ele comanda a situação, tem uma outra relação com a linguagem, 

                                                 
15  Vale ressaltar que são os próprios pacientes, em conjunto com a fonoaudióloga, que escolhem o 
lugar (respeitando a “cor padrão” de cada símbolo) onde colar os seus símbolos gráficos. Na 
prancha de comunicação de J. o símbolo HENRIQUE estava localizado na parte superior, ao lado 
do símbolo MÃE.  
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diferente do que se vê nas seqüências anteriores, que apontam para um maior 

apoio na fala/interpretação de T. 

 Mesmo com a presença da mãe na sessão, dizendo que não acabou o 

namoro com Henrique, J. sustentou seu dizer e continuou tomando a palavra para 

si, pedindo para colocar a foto de HENRIQUE EMBAIXO e TIA LEGAL em cima. 

 J. não tem o símbolo “terminar” ou “acabar” em sua prancha de 

comunicação, mas nem por isso “paralisou” seu dizer. Ele deslizou nos 

significantes e usou “quebrar” para querer dizer “terminar”. Na verdade, o 

terapeuta e o paciente deslizam. Isso é condição para a interpretação: deixar o 

significante “rolar”. Poderia ter acontecido do terapeuta “colar” no símbolo quebrar; 

desta forma não deixaria o paciente avançar na construção da significação. 

 Mais uma vez, a transparência/iconicidade, por si mesma, pouco adiantou. 

Quero dizer que o estatuto de “quebrar” só se fecha como significante quando 

colocado na leitura de T. Não interessa o símbolo ser “bonito” ou mais 

transparente, não é isso que o paciente quer ou precisa para se comunicar. 

  

Seqüência IV

(1) T - O que você quer contar?  

(2) H - PAI MÃE NADAR IGREJA (apontando em sua prancha de comunicação) 
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(3) T -  Ahn? Seu pai e sua mãe nadaram na igreja? 

T. chega com H. ao seguinte: “a mãe e o pai não fazem nada na igreja”16

 Este símbolo gráfico tem um conceito referencial, uma imagem visual e 

também tem uma imagem acústica. Nesta seqüência, vale ressaltar que a 

paciente se apoiou na imagem acústica, no som da palavra. Ela “descola” a 

palavra do símbolo e utiliza sua face sonora. Por proximidade sonora tenta chegar 

em NADA, descartando o sentido literal do símbolo gráfico NADAR. Essa paciente, 

mesmo não apresentando oralidade, percebe a similaridade sonora com a palavra 

NADAR. Como mostra Vasconcellos (1999), há fala na escuta de quem não pode 

falar e, mesmo que esta fala se realize na ausência de oralidade, a oralidade 

atravessa esse corpo. 

 Nesta seqüência, H. trabalha com o som (nadar) e outros sentidos do som 

(nada). Na seqüência 2, C. trabalha com o desenho (igreja) e outros possíveis 

sentidos do desenho (morrer).  

 O símbolo “nadar” é utilizado por H. para designar “nada”, em função 

provavelmente da proximidade sonora e gráfica dos termos. O símbolo gráfico não 

está aí no sentido literal; caso contrário ter-se-ia: “pai e mãe nadaram na igreja”, 

interpretação obviamente recusada pela paciente. No caso da paciente acima, 

embora não consiga dizer o vocábulo “nada”, porque é ouvinte percebe sua 

similaridade sonora com “nadar” (termo disponível em sua prancha de 

comunicação).  

                                                 
16 Essa seqüência foi recuperada de memória; portanto não estão disponíveis  todos os elementos 
que levaram a tal interpretação.  
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 Pensar na iconicidade do símbolo gráfico de pouco adianta; na verdade, 

algumas vezes, parece confundir e limitar a interpretação. Quero dizer que o 

sentido de NADAR só se fecha como significante quando colocado na leitura de T. 

Não interessa o símbolo ser visualmente representativo, pois é na situação 

discursiva, quando esses símbolos gráficos são movimentados pelo jogo da 

língua, que podemos inferir, via interpretação, um significado.  

 

Seqüência V 

 A paciente entra na sala e a terapeuta lhe pergunta como foi seu final de 

semana.  

(1) G. - REPRESA17 (G. indica/acessa o símbolo através do olhar)18  

 

(2) T -  Represa de novo? Desta vez sua mãe foi ou só o A. (namorado da mãe) e 

sua irmã? 

(3) G - MÃE. 

                                                 
17 No dicionário do PCS, o símbolo REPRESA não existe. Usamos o símbolo RIO e escrevemos 
em cima represa. 
18 A paciente, devido ao seu grave comprometimento neuromotor, indica os símbolos de sua 
prancha de comunicação de forma indireta, por um processo chamado varredura.  A indicação dos 
símbolos é feita pelo olhar. A paciente dirige o olhar para um bloco de símbolos e a terapeuta 
aponta com o dedo as colunas, até que G. confirme (no caso com um sorriso) a coluna que contém 
o símbolo que ela quer selecionar.  A seguir, T. percorre cada símbolo desta coluna até G. 
confirmar novamente e, desta forma, ocorre a escolha de um símbolo particular.  
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(4) T - A mãe foi junto... e você gostou? 

(5) G. expressa facialmente um gesto que a terapeuta interpreta da seguinte 

maneira: 

(6) T - Você não gostou de alguma coisa, né? 

(7) G. sorri. 

(8) T. toma o sorriso como confirmação da pergunta anterior,  olha para uma mão 

e fala: Foi do lugar? E olha para outra mão e fala: Ou de alguma coisa que 

aconteceu lá?19  

(9) G não olha para nenhuma das possibilidades nas mãos da terapeuta e diz: 

             BRAVO 

            

(10) T - Você ficou brava?  

                                                 
19 Em alguns pacientes que não apresentam oralidade, uso o apoio nos meus gestos para 
 “situar” o dizer. Por exemplo posso perguntar:  (estendendo a mão direita) Você quer isso? 
(estendendo a mão esquerda) Ou aquilo?. Se o paciente olhar para mão direita, entendo que quer 
isso; se olhar para a mão esquerda, entendo que quer aquilo. 
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(11) G. expressa algo facialmente, que T. interpreta como “dúvida” e diz: Algo 

parecido?...  Triste?  Medo?   

(12) G. aumenta o tônus corporal, entrando em RTCA20.  

(13) T - Você ficou com medo? 

(14) G.  parece assentir à interpretação de T., sorrindo, e indica:  

REPRESA QUEBRAR 

 

(15) T - O que quebrou? 

(16) G -  ÁGUA 

             

(17) T -  Água... quebrar... onda?!  Você foi à praia e ficou com medo da onda!!! 

Neste momento, a paciente sorri, aumenta o tônus corporal, novamente entrando 

em RTCA e produzindo um som de maneira forte e intensa. A terapeuta 

                                                 
20 RTCA - Reflexo Tônico Cervical Assimétrico , caracterizado por uma extensão do lado do corpo 
para o qual a criança vira a cabeça e uma flexão do lado oposto. 
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interpretou esses movimentos como uma resposta afirmativa ao que acabara de 

dizer; era como se a paciente, para T., dissesse: “sim, é isso!”. 

 No segmento 2, a terapeuta pergunta: represa de novo? pois este termo 

remete a situações recorrentes nos finais de semana de G. É muito comum a 

paciente ir à represa com sua família.  

 O que chama a atenção aqui são os efeitos que a fala de T. tem sobre o 

que G. “diz” e também o efeito que suas expressões/dizeres têm sobre o dizer de 

T. 

 A partir dessa mútua afetação um diálogo se monta, mesmo fragmentado, 

com G. ainda bastante dependente (no sentido de com muito apoio) da 

fala/interpretação de T. para prosseguir. 

 Inicialmente, T. não é levada a interpretar “represa+quebrar” como praia, ou 

onda. É na última seqüência do segmento V que se dá o fechamento, pois a 

significação acontece em um continuum, na relação de um significante com outros 

e na montagem criativa que G. faz, para a qual a T. está aberta, acolhedora.  

 Nota-se que o RTCA, mesmo considerado um reflexo patológico, na 

interpretação de T. tem estatuto de significante. Ele ganha novos sentidos nos 

diferentes  contextos em que ocorre.  
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3.1. Em síntese: o que fica da análise das situações clínicas 

 

 Os vários fragmentos de situações apresentados remontam a momentos 

em que os sujeitos extrapolam as possíveis referências dos símbolos gráficos, 

atribuindo-lhes novos e surpreendentes sentidos.  

 Penso que os programas para o aprendizado dos símbolos gráficos não 

dão conta do inesperado e do singular de situações como estas, onde o caminho 

para se chegar a um ou outro sentido é inantecipável e trilhado a cada novo 

enunciado. O essencial da linguagem não é treinável, é vivível. 

 Situações como estas podem ser consideradas triviais numa situação 

terapêutica; a diferença recai na forma de conduzi-la, uma vez a condução 

depende da concepção de linguagem e de clínica adotadas. Dependendo das 

posições assumidas, prioriza-se um ou outro aspecto da cena clínica. 

 Como afirmam Oxley e Tetzchner (1999), é importante pensar em como o 

conflito entre o que está escrito no símbolo gráfico e a conotação gráfica é 

resolvido pelos usuários de CSA e seus parceiros de comunicação. Nos casos 

clínicos apresentados, pudemos perceber alguns destes caminhos, que os 

usuários de CSA trilham para se fazer entender. Vale salientar que esses 

caminhos não são feitos sozinhos, são constituídos via interpretação do terapeuta 

e do próprio paciente. 

 O fato do usuário de CSA reconhecer ou não determinados símbolos 

gráficos, como referiu Panhan (2001:59), “não os transforma em instrumentos de 
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“fala” por si só.”, pois os símbolos não carregam em si o significado. Se assim 

fosse, os dizeres seriam transparentes, ou melhor, seriam prontamente 

decodificadas pelos interlocutores, não havendo possibilidade de ambigüidades.  

 Os casos clínicos apresentados mostram as “transgressões” que a 

interpretação e o ato discursivo podem gerar na suposta referência do símbolo 

gráfico, subvertendo seu glossário, sua referência inicial. A indomabilidade da 

linguagem rechaça as possíveis referências e sentidos fixos e imutáveis. Mostra 

também que, mesmo na ausência de determinados símbolos gráficos nas 

pranchas de comunicação, ou na ausência destas (como na seqüência 1), os 

usuários conseguem fazer um uso eficaz do que eles têm. A atitude, o desejo de 

se fazer entender e a abertura por parte de T. é o que os movem adiante, 

“perseguindo” sentidos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Acho que a maior coisa neste mundo  
não é tanto o lugar onde estamos, 

 mas a direção para qual estamos indo. 
Oliver Wendell Holmes 

 

 Na literatura apresentada, há uma vertente do trabalho caracterizada por 

propostas de atividades para se obter melhor uso de um determinado sistema 

suplementar e alternativo de comunicação. Propõem-se escolha de vocabulário e 

etapas a seguir para se ter, desta forma, maior eficácia comunicativa.  

 Em contrapartida, temos estudos que sinalizam necessidade de maiores 

investimentos na área da linguagem; estudos que questionam a eficácia da 

iconicidade e reconhecimento de um determinado símbolo gráfico como garantia 

de comunicação.  

 Têm-se poucos trabalhos que esmiúçam procedimentos terapêuticos 

fonoaudiológicos, deixando transparecer o inédito e imprevisível do ato clínico. Isto 

me moveu a apresentar alguns momentos terapêuticos, compartilhando um modo 

de fazer terapia, no qual a circulação e a produção de sentidos são as questões 

centrais. 

  Respondendo as questões levantadas na introdução deste trabalho, que se 

referiam à forma como os símbolos gráficos fazem parte do discurso de um sujeito 

singular, e se tais símbolos podiam funcionar como signos e como significantes, 

vimos que os símbolos gráficos usados em CSA não têm um sentido em si, não 

comunicam nada a priori, precisam ser tomados na relação com outros símbolos 

gráficos, olhares, gestos, expressões faciais, postura corporal, vocalizações, para, 
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assim, serem submetidos ao jogo da língua e significar. Eles têm, portanto, 

potencial significante.   

 É preciso interpretar, estar aberto ao imprevisível e ter disponibilidade. A 

conversa flui melhor quanto menor for nossa preocupação em acertar, quanto 

maior for a possibilidade de desapego em relação à imagem visual dos símbolos 

gráficos, deixando desta forma, entre um dizer e outro, a significação se compor. 

 Para a Fonoaudiologia, fica o convite para realização de outras pesquisas 

no sentido de observar como os sujeitos impossibilitados de fala oral operam na 

produção de sentidos.  
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 Autorizo a realização de pesquisa utilizando dados de memória de algumas 

situações terapêuticas de fonoaudiologia que foram desenvolvidas nessa 

Instituição. 

 O estudo tem a finalidade de colaborar com o método clínico 

fonoaudiológico, utilizando a Comunicação Suplementar e Alternativa com sujeitos 

que não oralizam.  

 Será integralmente preservado o anonimato dos pacientes e da Instituição, 

uma vez que os fragmentos de casos utilizados nesta pesquisa não contemplam 

aspectos que permitam o reconhecimento do sujeito, nem do local de seu 

atendimento. A pesquisa explicitará apenas questões essenciais para a discussão 

e reflexão do uso da Comunicação Suplementar e Alternativa na situação da 

clínica fonoaudiológica com transtornos de linguagem. 

 Na pesquisa os pacientes já não estão mais em atendimento e há o 

compromisso de manter o sigilo do nome dos pacientes, assim como o da 

Instituição onde ocorreram os atendimentos. 

 Tenho conhecimento de que não existem riscos morais associados à 

participação nesta pesquisa. Não há qualquer ressarcimento de despesas pela 
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participação no referido projeto, bem como estou ciente de que posso retirar o 

consentimento para esta pesquisa a qualquer momento.  

 Compreendo que os resultados deste estudo poderão ser publicados em 

periódicos científicos, livros, anais ou outros meios editoriais pertinentes, bem 
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 Compreendo sobre o que, como e porque este estudo está sendo feito. 

 Receberei uma cópia assinada deste formulário de consentimento. 

 Se tiver dúvidas posso telefonar para Erika Nobre Duarte no número 

________________  a qualquer momento. Tenho conhecimento de que terei 

oportunidade para perguntar sobre qualquer questão que eu desejar, e que todas 

deverão ser respondidas a meu contento. 
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