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Rios sem discurso 
 

Quando um rio corta, corta-se de vez o 
discurso-rio de água que ele fazia;  

cortado, a água se quebra em pedaços,  
em poços de água, em água paralítica.  
Em situação de poço, a água equivale  
a uma palavra em situação dicionária:  

isolada, estanque no poço dela mesma,  
e porque assim estanque, estancada; 
mais: porque assim estancada, muda,  

e muda porque com nenhuma comunica,  
porque cortou-se a sintaxe desse rio,  

o fio de água por que ele discorria.  
 

O curso de um rio, seu discurso-rio,  
chega raramente a se reatar de vez;  
um rio precisa de muito fio de água  
para refazer o fio antigo que o fez.  

Salvo a grandiloquência de uma cheia  
lhe impondo interina outra linguagem,  
um rio precisa de muita água em fios  

para que todos os poços se enfrasem:  
se reatando, de um para outro poço,  

em frases curtas, então frase a frase,  
até a sentença-rio do discurso único  

em que se tem voz a seca ele combate.  
 
 

João Cabral de Melo Neto. 



 
 

 

RESUMO 

O objetivo desta pesquisa foi analisar como professores que atuam junto a 
alunos com restrições de fala concebem a Comunicação Suplementar e 
Alternativa (CSA) e que visões possuem acerca dos modos de interação com 
tais alunos. Partiu-se do pressuposto de que a CSA, uma vez concebida como 
atividade semiótica, pode promover interações dialógicas, favorecendo, deste 
modo, a apropriação da linguagem e do conhecimento. O trabalho se 
fundamenta na abordagem dialógica da linguagem, tendo como base as 
formulações de Mikhail Bakhtin, as quais estão ancoradas em uma perspectiva 
sócio-histórica. Defende-se a tese de que os modos de interação estabelecidos 
entre os professores e alunos com restrições de fala e o uso da CSA no 
contexto escolar, quando pautados numa perspectiva dialógica da linguagem, 
viabilizam a criação de espaços de interação. Realizou-se uma análise da 
delimitação da área denominada CSA, investigando-se historicamente a 
concepção de linguagem predominante. Verificou-se também a produção do 
conhecimento em CSA no contexto educacional em âmbito nacional. A 
pesquisa de campo foi realizada com professores que lecionam para alunos 
com comprometimentos significativos de oralidade, das unidades de ensino 
municipais de uma cidade localizada na Região Metropolitana de Curitiba. 
Participaram da pesquisa 27 sujeitos, sendo 25 do sexo feminino e dois do 
sexo masculino. Entrevistas individuais semiestruturadas foram realizadas em 
uma escola municipal de ensino especial, em nove escolas municipais de 
ensino fundamental e em três centros municipais de educação infantil. As 
entrevistas foram analisadas conforme a análise dialógica do discurso de 
cunho bakhtiniano. Quanto aos resultados, verificou-se que a visão 
predominante na delimitação da área de CSA (a partir de revisão de literatura 
nacional e internacional) é tecnicista e instrumental. Verificou-se também que, 
nas políticas públicas nacionais voltadas ao processo de ensino-aprendizagem 
de alunos com oralidade restrita, a CSA é considerada ferramenta para 
acessibilidade à comunicação. A visão da linguagem como código de 
comunicação prevaleceu entre as produções acadêmicas sobre CSA no 
contexto educacional. A partir da análise dos discursos dos professores, 
verificou-se igualmente a predominância da concepção da CSA como código 
de comunicação; ferramenta de expressão, comunicação e representação dos 
pensamentos de sujeitos com oralidade restrita; veículo de auxílio à 
aprendizagem e à avaliação dos conhecimentos ensinados; conceituada como 
sinais gráficos; como língua; como instrumento que serve para propiciar o 
desenvolvimento da oralização e como placas de sinalização. Essa mesma 
visão tecnicista e instrumental da CSA está presente quando os professores 
assumem uma posição na qual não envolvem seus alunos como falantes; 
quando alegam que a CSA é uma técnica a ser aprendida e quando limitam 
suas interações com os alunos devido aos aspectos orgânicos e características 
decorrentes das deficiências. Constatou-se também, apesar da predominância 
da visão da CSA como instrumento, que alguns professores se afastam dessa 
concepção e concebem a CSA como signo, portanto, como atividade semiótica. 
 
 
Palavras-chave: Comunicação Suplementar e/ou Alternativa; Semiótica; 
Interações entre professores e alunos com oralidade restrita; linguagem. 



 
 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to analyze how teachers of persons with speech 
impairments conceive Alternative and Augmentative Communication (AAC) and 
which views they have with respect to ways of interacting with their students. 
The theoretical framework is that AAC should be regarded as a semiotic 
activity, able to promote dialogical interactions, thereby facilitating language 
acquisition. The study is based on the approach of language according to 
Mikhail Bakhtin’s sociohistorical perspective. The hypothesis is that interactions 
between teachers and students with speech impairments and the utilization of 
AAC when based upon a dialogic approach of language favor the creation of 
spaces of interaction. An analysis of the scope of the AAC area was initially 
performed, historically looking at the prevailing conceptualization of language 
and at the academic output in AAC in the national educational context. The field 
study involved professionals who teach students with significant oral 
impairments in public educational facilities in a municipality with the 
Metropolitan Region of Curitiba. The sample comprises 27 subjects. Semi-
structured interviews were carried out in a public special school, in nine public 
primary schools and in three public centers for primary education. The 
interviews were evaluated according to a Bakhtin-based discourse analysis. 
Results showed that the dominant view of AAC (from literature survey, both 
nationally and internationally) is basically instrumental. It has been further 
verified that public measures towards teaching/learning processes of persons 
with speech impairments consider AAC as a tool for communication 
accessibility. The discourse analysis from the perspective of the teachers 
showed the instrumental view of AAC, which is considered as: tool of 
expression, communication and representation of thoughts and as an aid to 
learning and evaluation of syllabi. The interviews also showed that AAC is 
conceived as: graphic signals for conveying messages; as a language, as 
instrument of oralization; as having a signaling function. The same technicist 
and instrumental conceptualizations of AAC is verified when teachers take up a 
position where they do not relate to their students as speakers; when teachers 
claim that AAC is a technique that needs to be learned; when they limit their 
interactions with students due to physical impairments and disability-related 
characteristics. It has been verified that despite a prevailing purely instrumental 
view of AAC there is in international and national academic output as well as in 
the discourses of the participants indications of diverging views which consider 
AAC as signs, thus as having semiotic properties. 
 
Keywords: Alternative and Augmentative Communication; Semiotics; 
Interactions between teachers and students with speech impairments; 
language. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
As questões abordadas neste estudo vêm sendo formuladas a partir de 

nossa prática clínica fonoaudiológica, voltada à linguagem e à área 

denominada Comunicação Suplementar e/ou Alternativa (CSA), junto a 

crianças com limitações de fala significativas.  

Com o intuito de estabelecer uma rede de cuidados no atendimento 

dessas crianças, buscamos manter uma interlocução com a instituição escolar, 

sendo então, constantemente solicitadas pelos professores a orientá-los sobre 

o uso da CSA1. No geral, eles solicitam orientações sobre o modo de lidar com  

alunos que têm limitações de fala, visando à aprendizagem e avaliação escolar 

por meio das “figuras” e “pranchas”, sem, contudo, abordar questões que 

envolvem a apropriação da linguagem e do conhecimento. 

Diante dessa experiência, pudemos constatar que os vários 

impedimentos para que ocorra uma interação efetiva em sala de aula têm 

origem em uma problemática mais ampla, ou seja, as restritas condições de 

acesso e participação efetiva das crianças com dificuldades nos processos de 

apropriação do conhecimento.   E isso ocorre mesmo considerando que as 

políticas públicas voltadas ao sistema educacional brasileiro estão assentadas 

no paradigma da inclusão escolar, o qual pressupõe que a educação de 

qualidade é um direito de todos. Quando se trata, especificamente, do aluno 

com restrições severas de fala, fica também evidente a limitada formação 

docente, quanto ao processo de apropriação da linguagem e das diversas 

estratégias de interação que podem viabilizar esse processo.  

De fato, em âmbito nacional, quando se trata do processo de 

apropriação do conhecimento de alunos com comprometimentos significativos 

da oralidade, vários autores salientam a necessidade de reconhecimento e 

incentivo do uso de meios alternativos de mediação (CHUN; MOREIRA, 1997, 

ORRÙ, 2006; PELOSI, 2008; ALENCAR, 2002; BRAUN, 2012; DUARTE, 

                                                 
1 É fundamental esclarecer que a procura pelo fonoaudiólogo por parte dos profissionais da 
escola evidencia a estreita relação, historicamente já estabelecida, entre essas áreas, 
apontando para a pertinência de estudos e ações intersetoriais que objetivem a promoção da 
linguagem, bem como dos processos de ensino-aprendizagem. Pesquisadores nacionais 
(GIROTO, 1999; BERBERIAN, 2000; CALHETA, 2005; BORTOLOZZI, 2012) vêm tratando 
dessas relações com maior profundidade. 
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2005).   Do contrário, o processo torna-se limitado ou inviável, pois restringe o 

estabelecimento das interações dialógicas entre o professor e esses alunos. 

É justamente nesse contexto que emerge a CSA, considerado como 

campo, que vem ganhando espaço nos contextos clínico, educacional e 

acadêmico-científico, tanto em âmbito internacional quanto nacional2. De fato, 

há um aumento substancial de publicações sobre o tema (FIELDS, 2015; 

LIGHT; McNAUGHTON, 2012).  

Porém, ao realizar a revisão bibliográfica específica para realização 

deste estudo, foi possível constatar que, embora sejam muitos os estudos e 

pesquisas que vêm sendo desenvolvidos, prevalecem aqueles centrados em 

uma visão instrumental da linguagem, sendo a CSA vista exclusivamente como 

recurso tecnológico que pode favorecer o desempenho comunicativo do sujeito 

com limitações da oralidade. Além disso, no que se refere à produção científica 

baseada na perspectiva sócio-histórica, utilizada neste estudo, o número de 

publicações é reduzido.  

Quanto à inserção da CSA no contexto educacional, estudos nacionais 

evidenciam a oferta de recursos da CSA nas redes públicas do ensino 

fundamental, principalmente no que se refere às questões de acessibilidade 

dos alunos com limitações de oralidade aos conteúdos sistematizados, e 

também como estratégia de avaliação da aprendizagem (DELIBERATO; 

MANZINI; GUARDA 2004).  

Outros apontam que professores do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) vêm utilizando os símbolos pictográficos que compõem os 

sistemas de CSA como simples sinalização para fins comunicativos, deixando 

de lado o papel primordial da linguagem, que diz respeito à constituição dos 

sujeitos (PASSERINO et al., 2010; BEZ, 2010). 

 Panhan et al. (2006), Vasconcellos (1999, 2010) e Carnevale et al. 

(2013, 2014), ao tratar da materialização pictográfica, viabilizada pelos 

símbolos, asseveram que a fala, no apontar ou no acionar as figuras, requer a 

atividade interpretativa do outro, ou seja, do interlocutor. Mediante a tais 

                                                 
2 Importante lembrar de que o objeto de estudo da Fonoaudiologia é a linguagem, não só a oral 
e a escrita, como outras modalidades, como a língua de sinais e os sistemas de símbolos 
pictográficos/ideográficos. 
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questões fica evidente a necessidade de discutir ações interativas capazes de 

ultrapassar uma noção reducionista do uso da CSA no contexto escolar.  

No que se refere à visão que a escola tem a respeito da fala/oralidade, 

Carnevale et al. (2013) advertem que a linguagem oral exerce papel central na 

escola e é tomada, predominantemente, como algo transparente, veículo de 

transmissão de conhecimentos, instrumento de comunicação do pensamento e 

ainda via de avaliação da aprendizagem dos conteúdos acadêmicos.  

Tal papel é evidenciado nos próprios documentos nacionais, nos quais a 

oralidade é apontada como estratégia para a promoção da linguagem escrita 

(BRASIL, 2009a).   

Neste sentido, Smolka (1995) ressalta que a linguagem é compreendida, 

na escola, como um meio para atingir um fim, ou seja, concebe-se a linguagem 

dentro da noção de concepção clássica, que a vê estritamente como veículo de 

expressão, comunicação e representação. 

O predomínio da ideia de que a modalidade oral de manifestação da 

linguagem é superior a outras parece responder, ao menos em parte, pela 

dificuldade dos professores em lidar com alunos com restrições de fala. Diante 

da concepção de que a oralidade e a escrita são modalidades dominantes, 

muitas vezes, o professor se vê impossibilitado de reconhecer que há outras 

formas de manifestação possíveis. 

 Carnevale et al. (2013, p.245) ressaltam que, diante da limitação da 

fala, 

 

(...) outras manifestações do aluno possam ganhar estatuto 
similar a ponto de surtirem os efeitos de comunicação que 
viabilizam o processo de ensino-aprendizagem. Afinal, somente 
desse modo é possível fazer valer o princípio de que a 
educação é um direito fundamental de todas as crianças 
inclusive daquelas que vivem condições bastante restritivas de 
fala/linguagem. 

 
 
  Frente a essa primazia da oralidade e da escrita, podemos compreender 

as dificuldades interativas entre o professor e alunos com restrições na 

oralidade, além disso, é preciso considerar as dificuldades vivenciadas por tais 

crianças, no que se refere à apropriação da linguagem, do conhecimento e da 

socialização, levando-as, muitas vezes, à condição de marginalização. Deste 
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modo, são colocadas em situação de desvantagem diante daqueles que usam 

a oralidade. 

 A problemática abordada nessa pesquisa derivou, também, da ideia de 

que sujeitos com oralidade restrita são vistos como portadores de 

comprometimentos cognitivos; ou seja, acredita-se que a limitação de fala 

pressupõe limitação do pensamento. Trata-se de uma visão que carrega 

estigmas e rótulos de incapacidade, podendo comprometer as interações 

vivenciadas pelas crianças no contexto escolar (SACKS, 1998; REILY, 2007). 

Diante de tais problemáticas foram formuladas as principais questões 

norteadoras deste estudo, são elas: Como vêm sendo estabelecidas as 

interações entre o professor e o aluno com restrições de fala em sala de aula? 

Como professores concebem a CSA e a sua inserção nos processos de 

ensino-aprendizagem?  

Para aprofundamento de tais questões partimos do pressuposto de que 

a CSA, concebida como atividade semiótica, pode contribuir na promoção 

dessas interações e, portanto, numa participação mais efetiva das crianças 

com restrições de fala na apropriação da linguagem e do conhecimento.   

Ressaltamos, ainda, que partimos de uma perspectiva dialógica da 

linguagem, tendo por base formulações de Mikhail Bakhtin e de estudiosos a 

ele alinhados (FARACO, 2013; BRAIT, 2007, PONZIO, 2012, GERALDI, 

2003a, MIOTELLO, 2011). A linguagem é vista aqui como sendo de natureza 

dialógica e constitutiva do sujeito. A palavra, a enunciação, parte de alguém e 

se dirige a outra pessoa; é pela linguagem que os sentidos se constroem, 

dialogam, negociam e disputam espaços. Os processos interacionais são, 

portanto, pontos de partida para a construção da linguagem e do conhecimento 

de mundo.  

Essa concepção nos oferece elementos para analisar como dificuldades 

no estabelecimento de interações entre professor e alunos podem gerar 

impactos decisivos na constituição de crianças com oralidade restrita em várias 

dimensões - linguística, emocional, cognitiva. 

Importante destacar que se trata de um estudo cuja contribuição é 

enfatizar a importância da perspectiva dialógica da linguagem e da CSA para a 

promoção da apropriação da linguagem e do conhecimento junto a alunos com 
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limitações de oralidade, destacando-se, ainda, a necessidade de se criar 

espaços de interação mais profícuos no contexto escolar. 

Esta pesquisa pretende fornecer elementos teóricos e implicações 

práticas que contribuam com os processos de inclusão escolar de alunos com 

restrições de fala no contexto educacional brasileiro, especialmente, no que se 

refere ao uso da CSA nas interações estabelecidas entre tais alunos e seus 

professores, uma vez que estas são determinantes nas mediações. 

Diante da afirmação de que não há apropriação da linguagem e do 

conhecimento sem interação e sem atividade interpretativa, fica evidente a 

urgência em repensar as práticas educacionais, ultrapassando o conceito de 

linguagem reduzida a um veículo de comunicação e centrado na estrutura da 

língua, na significação restrita e restritiva e na técnica. Pretendemos evidenciar 

que a CSA oferece oportunidades para que o aluno se manifeste e se coloque 

como autor de suas escolhas, de seus desejos, sendo o querer dizer dele 

reconhecido na e pela atividade interpretativa do interlocutor.  

Defendemos a tese de que os modos de interação estabelecidos entre 

os professores e alunos com restrições de fala e o uso da CSA no contexto 

escolar, quando pautados numa perspectiva dialógica da linguagem, viabilizam 

a criação de espaços de interação. 

Explicitados aspectos que contribuíram para a delimitação de nossa 

problemática de pesquisa e das questões norteadoras desse estudo, 

ressaltamos que o objetivo geral da pesquisa é: analisar como a CSA é 

concebida por professores que atuam com alunos com restrições de oralidade 

e quais visões tem acerca das interações estabelecidas entre os mesmos, de 

modo a se pensar em outras possibilidades de interação no contexto escolar, a 

partir da perspectiva dialógica da linguagem. 

Para atingir este objetivo, o presente estudo está estruturado da 

seguinte forma: 

O primeiro capítulo é a introdução do trabalho. O segundo capítulo está 

dividido em três seções: na primeira seção apresentamos a análise histórica da 

delimitação de uma área que se denominou CSA, iniciando com uma breve 

introdução teórica acerca da CSA com o intuito de situar o leitor em relação a 

alguns aspectos essenciais para a compreensão do tema, tais como: dados 

relativos à terminologia de CSA, definições, tipos de sistemas de CSA e 
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tecnologias envolvidas. Consta ainda um resgate histórico sobre a delimitação 

e difusão da CSA em âmbito internacional e nacional, a fim de elucidar como a 

área vem sendo sistematizada teórica e praticamente, bem como uma revisão 

de literatura para identificar as principais concepções de linguagem que vêm 

fundamentando a literatura em CSA no contexto internacional e nacional.  

Na segunda seção do segundo capítulo, discorremos acerca da 

concepção de linguagem e de sujeito que orienta esta pesquisa, sistematizada 

especialmente nos estudos de Bakhtin, concebidos como fundamentais para a 

conceituação acerca da CSA, adotada na tese, bem como para a análise 

dialógica dos discursos produzidos pelos participantes da pesquisa. Esta seção 

se subdivide, por sua vez, em duas subseções. Na primeira, abordamos a 

linguagem como dialógica do sujeito e aprofundamos os conceitos de interação 

verbal, de enunciação, as relações dialógicas, o papel do outro no processo 

interacional e a concepção de sujeito na perspectiva enunciativo-discursiva. Na 

segunda, discutimos os conceitos de signo, símbolo e sinal, tais como 

formulados por Bakhtin e Sebeok, além de apresentarmos alguns trabalhos de 

autores nacionais que convergem suas conceituações em relação a esses 

conceitos; por fim, conceituamos a CSA sob a perspectiva constitutiva e 

dialógica da linguagem.  

Na terceira seção do segundo capítulo, apresentamos primeiramente um 

breve histórico do movimento da Educação Inclusiva no Brasil, a fim de 

evidenciar mudanças que vêm ocorrendo tanto na educação regular e na 

educação especial. Para tanto, analisamos documentos oficiais nacionais, 

pertinentes às políticas educacionais, que abordam a inserção da CSA no 

referido contexto. São abordadas, ainda, pesquisas realizadas, até o presente 

momento, acerca da CSA no contexto educacional brasileiro, bem como as 

bases teóricas predominantes em tais produções acadêmicas.  

No terceiro capítulo, apresentamos a orientação metodológica adotada 

para a realização da presente pesquisa, explicitando o tipo de pesquisa e as 

contribuições que a abordagem sócio-histórica oferece para a produção do 

conhecimento. Posteriormente, discorremos acerca dos procedimentos 

utilizados para a constituição do corpus de análise, especificando o universo da 

pesquisa de campo, ou seja, o local na qual esta foi desenvolvida, os 

participantes da pesquisa, a utilização e organização das técnicas e dos 
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instrumentos para levantamento do corpus. Ainda neste capítulo, 

apresentamos a análise dialógica do discurso realizada a partir de enunciados 

produzidos pelos professores, participantes da pesquisa, enfocando, 

especialmente, os seguintes aspectos: concepção e finalidade da CSA e a 

visão dos modos de interação estabelecidos entre esses professores e seus 

alunos com restrição de fala. 

Finalmente, concluímos este estudo, tendo como propósito de contribuir 

para a atividade profissional do professor no contexto educacional, na medida 

em que, ao problematizar este tema, sugerimos reflexões e análises que, 

certamente, poderão alicerçar novas propostas de trabalho e ser desenvolvidas 

junto aos professores e seus alunos com limitações de fala, minimizando as 

dificuldades de interação e, portanto, no processo de apropriação do 

conhecimento. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 ANÁLISE HISTÓRICA: DELIMITAÇÃO DA ÁREA DENOMINADA 

COMUNICAÇÃO SUPLEMENTAR E/OU ALTERNATIVA (CSA): 

DETERMINANTES SÓCIO-HISTÓRICOS E CONCEPÇÕES 

PREDOMINANTES  

            

O objetivo desta seção é analisar como a CSA vem sendo delimitada 

enquanto área especifica em âmbito internacional e nacional e qual concepção 

de linguagem é predominante nesse processo.  Será inicialmente apresentada 

uma breve introdução teórica acerca da CSA com o intuito de pontuar os 

aspectos essenciais para a compreensão do tema, tais como: a conceituação 

da CSA, tipos de manifestações pertinentes a CSA e tecnologias envolvidas. 

Posteriormente será discutido o percurso que culminou com a delimitação e 

difusão da área denominada de CSA, bem como as abordagens teóricas, 

predominantemente veiculada na literatura relacionada à CSA, as quais estão 

assentadas, em sua maioria, nas perspectivas cognitivistas e comportamentais.   

 

2.1.1 Comunicação suplementar e/ou alternativa: conceituação, tipos de 

sistemas, tecnologia e acessibilidade 

  

É a comunicação de uma pessoa que não gesticula com a boca e usa 
os símbolos Bliss para expressar seus sentimentos, sua vontade e 
desejos. Quando eu comecei a falar com o Bliss, ficou muito fácil falar 
o que eu queria. Agora eu consigo fazer várias coisas que antes eu 
não conseguia. Falar com os símbolos Bliss me deixou fazer isso 
(Ana Lucia Barros, 2007, p.65). 
 
Meu nome é Hoolms. Tenho 25 anos e posso dizer que sou um jovem 
bem comunicativo, apesar de não me comunicar como a maioria das 
pessoas. Utilizo uma prancha de comunicação com alfabeto e 
algumas palavras e, desta forma, vou apontando letra por letra até 
formar o que quero dizer. O som da minha voz? Bem, podemos dizer 
que o meu som é a sua voz, mas a fala é minha, mesmo que não saia 
da minha boca (Elms e Hoolms Moutinho Leal, 2007, p. 66). 
 
A Comunicação Alternativa para mim é fundamental, pois com ela 

sou entendido pelos demais, expresso minhas vontades e desejos, 
exponho meus pontos de vista, críticas e elogios. Escrevo meus livros 
e poemas, converso com familiares e amigos. Enfim, dialogo como 
uma pessoa normal por meio da Comunicação Alternativa (Eduardo 
Montans de Sá, Dado, 2016). 
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  Ana Lucia, Hoolms e Eduardo são pessoas que não desenvolveram a 

oralidade e, por isso, dialogam e estabelecem relações por meio de modos de 

linguagem que podem ser identificados e interpretados como “fala”. Por 

exemplo: o apontar, o olhar, os movimentos do corpo, das mãos, dos pés, as 

expressões faciais,os gestos, o português sinalizado, a língua de sinais, bem 

como o uso de objetos, imagens, fotos, desenhos, símbolos pertencentes a 

sistemas pictográficos e ideográficos da CSA e escrita ortográfica, além da fala 

sintetizada3 gerada por computadores e tablets. Para Sacks (1998, p. 63), no 

caso dessas pessoas, a chave para o desenvolvimento linguístico seria “o uso 

de um instrumento cultural alternativo”. 

Alinhados a tal posição, entendemos a CSA como uma atividade 

semiótica composta por materiais sígnicos verbais e não-verbais que medeiam 

as interações dialógicas, favorecendo a apropriação da linguagem, e do 

conhecimento e, portanto, a constituição do sujeito com limitações de fala. 

Composta por sistemas de signos verbais (vocalizações, fala sintetizada 

e escrita ortográfica) e não-verbais (expressões faciais, gestos, movimentos 

corporais, português sinalizado, língua de sinais, fotos, desenhos, sistemas de 

símbolos pictográficos e ideográficos), a CSA possibilita que tais 

manifestações, quando postas em movimento na linguagem e tomadas como 

atividade/trabalho linguístico, produzam significados e possam, então, ser 

interpretadas, ganhando sentido. Dessa forma, contribui para que pessoas com 

comprometimentos graves de oralização assumam a autoria de seus discursos. 

Dentre manifestações utilizadas, recorrentemente, por tais pessoas 

estão as expressões faciais, como sorrisos, o franzir da testa, gestos e 

inúmeros outros movimentos corporais. Mas há aquelas com graves 

impedimentos físicos que podem contar apenas com uma única forma de dizer 

ou solicitar algo: o olhar e o piscar. Outros utilizam gestos idiossincráticos, a 

                                                 
3 Quase todos os softwares de sistemas de símbolos pictográficos vêm acompanhados de voz 
sintetizada e/ou digitalizada. Quando o usuário aciona uma palavra, um símbolo ou uma frase 
surge uma voz que emite o enunciado escolhido, podendo até escolher o tipo e gênero da voz. 
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língua de sinais e mais comumente em âmbito internacional os sistemas 

Makaton e Signalong4, que se baseiam na língua de sinais. 

Há também pessoas que utilizam imagens visuais, tais como fotos, 

desenhos e sistemas de símbolos pictográficos e ideográficos organizados em 

pranchas de CSA para favorecer a interação. As pranchas de comunicação 

constituem um acessório utilizado para colar os vários símbolos pictográficos, 

ideográficos, alfabeto e imagens. Elas podem ser confeccionadas de diversos 

materiais e podem ser fixas ou móveis e conter diferentes temas. 

Tais sistemas de símbolos têm sido utilizados, preferencialmente, por 

pessoas com comprometimentos motores significativos, que as impedem de 

movimentar as mãos e os dedos com desenvoltura para formar os sinais, mas 

permite que apontem os símbolos impressos e postos em uma prancha de 

comunicação5 ou em um tablet com o sistema touch screen ou em aparelhos 

denominados VOCAS (Vocalizadores)6. Símbolos pictográficos podem ser 

também representados na tela de computador, acionados por mouses 

adaptados ou por sistema de varredura independente7.  

Há ainda a classificação dos recursos materiais da CSA como de baixa 

tecnologia que são objetos, imagens e símbolos impressos ou desenhados, ou 

de alta tecnologia: símbolos e escrita projetados em telas de computadores, 

tablets e vocalizadores, com ou sem o uso de voz sintetizada e com a ajuda de 

tecnologia assistiva que oferece diferentes materiais que favorecem a 

acessibilidade a tais recursos.     

                                                 
4 Makaton e Signalong são sistemas de gestos e símbolos pictográficos mais comumente 
utilizados com sujeitos que não apresentam grandes comprometimentos motores, mas com 
significativa restrição de fala. Nesses sistemas, é utilizado concomitantemente o gesto (muitos 
gestos provenientes da língua de sinais britânica) e o cartão com o símbolo correspondente.  
5 No Apêndice D, E F são exemplificadas as diferentes características de alguns sistemas 
pictográficos e ideográficos existentes. 
6 Vocalizadores são aparelhos que emitem voz gravada ou sintetizada. Ao tocar em um 
símbolo/botão/tecla ou ao digitar uma palavra, são reproduzidas palavras e frases. 
7 Para aqueles que quase não se movimentam, existem diversos recursos, dentre estes a 
possibilidade de realizar a varredura em uma tela de computador ou VOCA com o olhar de 
forma fixa ou com pequenos movimentos feitos com a cabeça acionando um mouse adaptado. 
Existem softwares especiais em que o usuário é colocado bem em frente à tela/ ao monitor e o 
foco do olhar daquela pessoa é captado. Os sistemas de varreduras podem ser dependentes, 
ou seja, o interlocutor de um usuário da CSA aponta para os símbolos e/ou escrita impressos 
na prancha, um após o outro, e quando chega ao símbolo/letra/palavra que deseja falar, o 
locutor/usuário sinaliza com um gesto ou uma vocalização o símbolo ou a palavra escolhida. 
Na varredura independente, o próprio usuário faz a seleção do símbolo/palavra/frase quando 
movimenta uma parte do corpo permitindo ativar um acionador/mouse e o símbolo escolhido é 
enunciado por meio da voz sintetizada.   
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A CSA possibilita, então, condição de materialidade ou corporeidade, 

fundamental para a atividade dialógica/interacional. Nesse sentido, Panhan 

(2001, p. 73) destaca que a fala no apontar ou na voz sintetizada.  

 

(...) tem 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.  

 

A autora ressalta, ainda, que essa materialização só se torna fala se 

estiver em um contexto que privilegie a interação dialógica, afirmação também 

compartilhada por outros autores nacionais, como Vasconcellos (1999, 2010), 

Wolf (2001) e Carnevale et al.(2013). 

A partir da concepção de linguagem como sendo dialógica, assumida 

nesta tese, os processos de construção do discurso são realizados mediante 

toda interação estabelecida entre eu e o outro. Nessas interações, os sujeitos, 

quando falam, produzem discursos orais, e quando há restrição da linguagem 

oral, a materialização/corporeidade do discurso pode se dar pelos símbolos 

pictográficos, que passam a ser interpretados pelo outro (KRÜGER, 2009; 

VASCONCELLOS, 2010).  

Conduzindo essa reflexão para o contexto educacional que configura a 

instituição escolar, para propiciar o processo de apropriação de conhecimentos, 

é preciso criar espaços dircursivos/dialógicos, de modo a configurar  formas de 

mediação com o outro e pelo signo (SMOLKA e GOES, 2005). Os sistemas de 

símbolos pictográficos e a escrita podem proporcionar aos alunos com 

restrições de oralidade uma participação materializada/corporizada, mais ativa 

e autoral no que se refere ao processo de apropriação do conhecimento.  

 

2.1.2 Determinantes histórico-sociais da constituição do campo denominado 

CSA 

 
(...) passado, presente e futuro se conectam e se 
redimensionam em sempre novas constelações. 
Pela rememoração, na linguagem e na narrativa, 
resgata-se o poder de ser no presente, no 
passado e no futuro, possibilitando tecer o sentido 
da história, não mais como um encadeamento 
cronológico, mas como um processo de recriação 
do significado (KRAMER, 1998a, p. 23). 
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Para iniciar a discussão de como a CSA vem sendo delimitada 

historicamente, é importante esclarecer, de saída, que o acesso aos 

acontecimentos, fatos e conhecimentos que participam de sua sistematização 

teórico-prática se deu, predominantemente, a partir do diálogo com discursos 

escritos. Enfim, a partir das relações dialógicas estabelecidas entre vozes 

produzidas no passado-presente, buscamos apreender sentidos, valores e 

visões envolvidos na complexidade da temática abordada nesta pesquisa. 

Iniciamos o resgate histórico a partir do ano de 1950. Pois, embora 

pesquisas realizadas nos séculos XVII, XVIII e XIX já evidenciassem o uso de 

modalidades não-verbais de linguagem entre seres humanos (ZANGARI et al., 

1994), de acordo com Lloyd (1985, 1986) e Hourcade et al. (2004), podemos 

apreender mais precisamente que a CSA passa a ser identificada como um 

campo de estudo e de atuação profissional específico e em expansão entre o 

final da década de 1950 e início da década de 1960, nos EUA e em países da 

Europa.  

A partir do resgate histórico realizado, foi possível apreender 

movimentos e tendências internacionais e nacionais que nos permitem 

estabelecer um panorama geral de constituição deste campo a partir do  

período de 1950 até 2015.  No que se refere ao contexto internacional, embora 

a CSA tenha passado a ser identificada como uma área específica de estudo e 

de atuação profissional, tanto na Europa quanto na América do Norte, estudos 

mostram que ações desenvolvidas nos Estados Unidos da América (EUA) 

exerceram maior influência sob sua delimitação (VON TETZCHNER e 

JENSEN, 1996).   

Zangari et al. (1994), Hourcade et al. (2004) e Light e McNaughton 

(2012) analisaram a trajetória de constituição da CSA, apresentando e 

analisando determinantes econômicos, culturais e, portanto, políticos que 

influenciaram tal trajetória, especialmente, nos contextos clínico, educacional e 

acadêmico, ocorridos, predominantemente, nos EUA, além de alguns fatos 

relevantes sucedidos no Canadá e em países europeus, entre os anos de 1960 

e 2012.   

Em meados do século XX, tanto na Europa quanto nos EUA, estavam 

em curso dois movimentos importantes que podem ser relacionados à 
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expansão da CSA: avanços médicos/ farmacológicos, que resultaram na 

elevação da taxa de sobrevida de recém-nascidos, crianças e adultos, fato que, 

em alguns casos, vem acompanhado de sequelas neurológicas permanentes; - 

e ações voltadas à integração social, atreladas a movimentos sociais e políticos 

envolvendo a educação, saúde e o trabalho, principalmente após a segunda 

guerra mundial (MAZZOTTA e D’ANTINO, 2011).  

 Estudos mostram que tais ações passaram a ser recorrentes nos países 

do Norte da Europa e nos EUA, nos anos 1950 e 1960 (SILVERMAN et al., 

1978), e estiveram associadas a iniciativas consideradas de caráter humanista, 

visando maior conscientização acerca dos direitos dos grupos chamados 

minoritários (incluindo pessoas com deficiências)8, valorização dos princípios 

de igualdade, solidariedade, direito à diferença e de justiça (LOPES, 2013).  

Atrelados a tais movimentos, os direitos dos deficientes passaram a ser 

discutidos, sistematizados e difundidos a partir de documentos de grande 

impacto mundial, como foi o caso da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (DUDH), esboçada em 1948 por autores de vários países, tais como: 

o canadense Humphrey, o francês Cassin, o chinês Chang, o libanês Malik e o 

americano Eleanor Roosevelt (VIEIRA, 2005).  

Nas décadas que se seguiram à DUDH, foram identificadas, 

especificamente nos EUA, mudanças envolvidas na educação de sujeitos com 

deficiências relacionadas, especialmente, à implantação de políticas de 

educação especial. Nessa direção, há o movimento pró-integração escolar, 

cujo objetivo foi propiciar melhores condições de aprendizagem a uma 

população denominada deficiente (HOURCADE et al., 2004). 

Nos EUA, particularmente a partir de 1975, após a aprovação da lei 

pública 94-142 (The Education for All Handicapped Children Act)9, movimentos 

denominados como de integração dos deficientes passaram a ganhar força, 

                                                 
8 “Os movimentos mundiais em defesa de pessoas com limitações orgânicas e funcionais, 
incluindo os desencadeados no Brasil, utilizavam a nomenclatura: “pessoas com deficiência”. 
Tal fato pode ser apreendido no texto da Convenção Internacional para Proteção e Promoção 
dos Direitos e Dignidade das Pessoas com Deficiência, aprovada pela Assembleia Geral da 
ONU 2006” (SASSAKI, 2005, p. 05). 
9 A lei norte-americana 94/142 defende: “a educação pública e gratuita para todos os alunos 
com deficiência, avaliação e práticas não discriminatórias quer cultural, quer racialmente; a 
colocação dos alunos num meio o menos restritivo possível; elaboração de planos educativos 
individualizados que devem ser revistos anualmente pelos professores e órgãos de gestão da 
escola; a formação de professores e outros técnicos e o envolvimento das famílias no processo 
educativo” (CORREIA, 1991 apud SILVA, 2009, p. 139).  



27 
 

 

 

uma vez que defendiam a igualdade de oportunidades educacionais para todas 

as crianças portadoras de alguma deficiência (LOPES, 2013). 

Nessa direção, foram também instituídas, na década de 1970, tanto nos 

Estados Unidos, quanto em países da Europa, diferentes associações10 com o 

intuito de fortalecer o movimento pró-integração, bem como compartilhar e 

divulgar experiências e conhecimentos vivenciados junto a pessoas com 

diferentes deficiências, em contextos clínicos e educacionais (ZANGARI et al., 

1994). 

Quanto ao impacto dessas iniciativas na consolidação da CSA como 

campo específico, várias dessas associações, bem como iniciativas adotadas 

por profissionais que trabalhavam junto a pessoas com paralisia cerebral e que 

defendiam a “comunicação” como direito fundamental de todo cidadão, 

passaram, naquele período, a sistematizar e implementar abordagens voltadas 

à reabilitação e integração social de pessoas com graves comprometimentos 

de oralidade. 

Nesse contexto, algumas associações começaram a criticar fracassos 

de intervenções clínicas e educacionais que priorizavam o aprendizado da 

oralidade e alegavam que o uso de imagens gráficas e de gestos e língua de 

sinais impediria a apropriação da linguagem (HOURCADE et al., 2004). 

As críticas a tais intervenções impulsionaram o fomento e a realização 

de pesquisas em torno de outras manifestações de linguagem, emergindo 

novas práticas voltadas ao desenvolvimento da linguagem envolvendo 

indivíduos com limitações significativas de oralização (HOURCADE et al., 

2004). 

Deste modo, os anos 1970 foram caracterizados por um aumento de 

pesquisas cujas temáticas giravam em torno de manifestações de linguagem 

não-verbais (Nonverbal Communication), com enfoque na linguagem corporal. 

Iniciaram-se, então, estudos acerca da língua de sinais como prática clínica e 

pedagógica voltada aos sujeitos com restrições de fala (GLENNEN e 

DECOSTE, 1997).  

Nas décadas de 1950, 1960 e início de 1970, várias foram então as 

tentativas de busca de formas alternativas de intervenções clínicas e 

                                                 
10 Royal Association for Disability and Rehabilitation (RADAR); The American Association on 
Mental Deficiency (ZANGARI et al, 1994, p. 35). 
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terapêuticas voltadas a essa população11. Mas foi a introdução do sistema 

denominado Blisssymbolics (BLISS), desenvolvido pelo australiano Charles K. 

Bliss em um centro pediátrico canadense, que exerceu impacto fundamental na 

delimitação da CSA enquanto área de atuação profissional. 

Baseado na escrita ideográfica chinesa, o Bliss é constituído de 

símbolos pictográficos e ideográficos, tendo como objetivo inicial construir um 

sistema de escrita universal (LUFTIG e BERSAN, 1985).  

Segundo Von Tetzchner e Jensen (1996), o sucesso do uso do sistema 

Bliss possibilitou o avanço de novas ações clínicas e educacionais 

direcionadas a sujeitos com oralidade restrita, bem como estudos e pesquisas 

em outras manifestações de linguagem, a partir da metade dos anos de 1970. 

Adotando como referência experiências e relatos de intervenções 

clínicas implementadas a partir do uso do sistema Bliss junto a pessoas com 

paralisia cerebral, outros sistemas12 foram criados, nas décadas de 1980 e 

1990, com o objetivo de promover a fala e a comunicação de sujeitos com 

oralidade restrita (ZANGARI et al., 1994). 

Na década de 1980, podemos acompanhar dentre os fatores que 

impulsionaram a delimitação e consolidação da CSA: o aumento significativo 

de pesquisas relacionadas a essa temática, o avanço na sistematização de 

políticas e na implementação de medidas que buscavam garantir os direitos de 

pessoas com deficiência, o desenvolvimento tecnológico de recursos assistivos 

para pessoas com comprometimentos diversos.  

Nesse período, um dos marcos fundamentais, atrelado à instituição da 

área da CSA foi a decisão da ASHA (American Speech-Language-Hearing 

Association), em 1978, de formar um Comitê ad hoc acerca do processo de 

comunicação dos “não falantes” (nonspeaking persons) (ZANGARI et al., 

1994). 

                                                 
11 Código Morse, tabuleiros de madeira com o alfabeto grifado, aparelhos eletromecânicos 
como o POSSUM, diferentes sistemas manuais de sinais como o Signing Exact English, 
Linguistics of Visual English, Makaton Vocabulary, dentre outros (ZANGARI et al, 1994). 
12 O Peabody Rebus Symbols (atualmente, chamado de Widgit), foi criado no ano de 1974. Na 
década seguinte em 1980, foram criados dois novos sistemas pictográficos de comunicação: o 
Picture Ideogram Communication System (PIC) originado no Canadá MAHARAJ, 1980) e o 
Picture Communication Symbols (PCS), (JOHNSON, 1992). Atualmente, o PCS, é o sistema 
pictográfico mais utilizado nos Estados Unidos e países que se fala a língua inglesa, bem como 
no Brasil (KRÜGER et al., 2016). 
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Um termo para denominar essa área - Augmentative and Alternative 

Communication (AAC) - foi proposto por Lloyd (1985) e seus colaboradores. O 

objetivo foi padronizar um só termo a ser adotado em publicações, tendo sido 

criado, para este fim, diretrizes, políticas (POLICY) e recomendações (issues) ( 

LLOYD; KANGAS, 1988; KANGAS; LLOYD, 1990; LLOYD; BLISCHAK, 1992). 

Lloyd e Blischak (1992) ponderam que alguns termos utilizados em 

inglês, como augmentative, não são facilmente traduzidos para outros idiomas. 

(LLOYD; BLISCHAK, 1992, p. 104). 

Para Vanderheiden e Yoder (1986), o termo augmentative significa 

supplemental, traduzido para o português como suplementar a fala, e 

alternative refere-se a sujeitos sem qualquer oralização, de modo que 

necessitam, segundo o autor, de uma linguagem alternativa. Os autores 

argumentam que não há sujeitos sem oralização - mesmo aqueles com 

comprometimentos graves de fala produzem alguma vocalização sob 

determinadas condições. Sendo assim, não se trata de proporcionar uma 

alternativa à fala, mas sim de suplementá-la.  

A questão terminológica é bastante complexa, devido às próprias 

dificuldades de traduções adotadas em determinados idiomas, além de tais 

termos acarretarem sentidos diferentes, tanto em função das diversas áreas de 

conhecimento vinculadas à CSA, quanto do referencial teórico adotado em 

cada estudo. (CHUN et al., 2009; LLOYD; BLISCHAK, 1992; KRÜGER et al., 

2015).  

Porém, no Brasil, alguns autores observaram certa heterogeneidade no 

uso do termo, tanto no campo da Fonoaudiologia como da Educação (CHUN et 

al., 2009; BERBERIAN et al., 2009)13, sendo mais comum, a partir de 2007, o 

                                                 
13 De acordo com o levantamento de Chun et al, (2009), foram encontrados os seguintes 
termos utilizados para designar AAC: Comunicação Alternativa e Suplementar (MOREIRA, 
2001; GUARDA e DELIBERATO, 2006), Comunicação Alternativa (CAPOVILLA et al.,1997; 
FERNANDES, 2001; CAPOVILLA  et al., 2001; ALMEIDA, PIZA e LAMÔNICA, 2005), 
Comunicação Suplementar e/ou alternativa (TREVIZOR; CHUN, 2004; CHUN, 2003), Sistemas 
Alternativos e Facilitadores de Comunicação (CAPOVILLA, CAPOVILLA e Macedo, 1998; 
CAPOVILLA, MACEDO, CAPOVILLA, DUDUCHI e GONÇALVES, 1996), Comunicação 
Suplementar (PIRES e LIMONGI, 2002). Comunicação Alternativa e Ampliada (PAULA e 
ENUMO, 2007). Além desses, são ainda encontrados os seguintes termos: Comunicação 
Suplementar e Alternativa (FERNANDES e GUEDES, 1999), Comunicação Aumentativa 
Alternativa (BRANCALIONI et al, 2010), Comunicação Aumentativa e Alternativa (CESA; 
RAMOS-SOUZA; NASCIMENTO FLORES, 2009) 
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uso do termo Comunicação Suplementar e/ou Alternativa, em periódicos 

nacionais de ambas as áreas (KRÜGER et al., 2015). 

Outro acontecimento que contribuiu para a sistematização e 

consolidação da CSA foi o vínculo estabelecido entre grupos de profissionais 

envolvidos com tal campo e com a área das Tecnologias Assistivas (TA).14 

Essa parceria resultou na incorporação da CSA como parte dessa área, no que 

se refere ao desenvolvimento de tecnologias de comunicação, tais como 

softwares de fala sintetizada e vocalizadores (ZANGARI et al.,1994).  

 O desenvolvimento dessas tecnologias nos EUA, segundo Basil-Almirall 

et al. (2003), especialmente nas décadas de 1980 e 1990, resultou na 

classificação dos recursos de CSA como de baixa e de alta tecnologia (estes 

relacionados a dispositivos eletrônicos).  

No início da década de 1980, foram também organizados pelo 

Blisssymbols Communication Institute (BCI) e pelo Ontario Institute for Studies 

in Education diversos simpósios e encontros que resultaram na fundação da 

Sociedade Internacional de Comunicação Suplementar e/ou Alternativa 

(International Society for Augmentative and Alternative Communication-ISAAC), 

bem como na criação de grupos regionais e internacionais vinculados a tal 

sociedade.  

É oportuno ressaltar que, atualmente, a ISAAC congrega mais de quinze 

associações filiadas, distribuídas em quinze diferentes países, incluindo o 

Brasil. Organizadas pela ISAAC, conferências internacionais ocorrem a cada 

dois anos em diferentes países, sendo que, até o momento, foram realizadas 

dezesseis conferências internacionais (ZANGARI et al., 1994). 

Evidenciando a consolidação de tal área, podemos acompanhar, ainda 

na década de 1980, nos EUA, a criação e a introdução de disciplinas de CSA 

em 107 instituições superiores, e a oferta do primeiro curso de doutorado e 

pós-doutorado em CSA, pelo departamento de Educação da Universidade de 

Purdue (WL, USA) em 1983 (ZANGARI et al., 1994, p. 41).  

De acordo com Hourcade et al. (2004), ainda na década de 1980, um 

acontecimento que exerceu mudanças legislativas no sistema educacional  e 

                                                 
14 TA é definida nos EUA como qualquer item, peça de equipamento ou sistema de produto que 
é utilizada para aumentar, manter ou melhorar as capacidades funcionais de uma criança com 
deficiência.  (IDEA: Individuals with Disabilities Education Act. http://idea.ed.gov/).  



31 
 

 

 

que impactou no avanço da inserção da CSA no contexto educacional foi a 

proclamação do ano mundial das pessoas com deficiência: 1981. Naquele 

momento, muitos movimentos organizados em diferentes países da Europa e 

EUA defendiam a necessidade de mudança do paradigma de integração que 

vinha predominando até então, subsidiando políticas e ações voltadas à 

educação especial.  Críticas em relação a tal paradigma apontavam a 

educação inclusiva como o caminho a ser seguido.  Tal perspectiva assentava-

se no pressuposto de que não bastava apenas oferecer acesso ao aluno com 

deficiência na escola regular; era fundamental também oferecer subsídios para 

a realização de um ensino de qualidade (LOPES, 2003).  

Nos EUA, a necessidade de implementação de outro paradigma e de 

outros procedimentos, voltados ao ensino de alunos com deficiência, emergiu 

de preocupações com o desempenho escolar dessa população, resultando no 

movimento intitulado Regular Education Iniciative, segundo o qual essa 

população deveria frequentar a classe de ensino regular (SEMMEL, et al., 

1991) 

Segundo Zangari et al. (1994), após essa iniciativa, foram 

implementados programas governamentais que ofereciam serviços clínico-

pedagógicos para crianças com comprometimentos significativos de fala nos 

EUA, Canadá, Suécia, Reino Unido e Nova Zelândia.   

Profissionais da saúde, comprometidos com a reabilitação eram 

solicitados a oferecer cursos a professores de educação especial nas escolas 

regulares sobre o uso da CSA. Diversos modelos de intervenção foram então 

desenvolvidos e publicados em forma de guidelines, com o objetivo de oferecer 

métodos e técnicas relacionadas, prioritariamente, ao contexto clínico 

(ZANGARI et al., 1994).  

Na década de 1990, o paradigma da educação inclusiva ganhou força a 

partir de dois movimentos mundiais: a Conferência de Jomtien, na Tailândia, 

em 1990, e a Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, 

na Espanha, em 1994, originando a Declaração de Salamanca destinada a 

sistematização de princípios, políticas e práticas voltadas à educação especial. 

A declaração de Salamanca influenciou ações efetivas no sistema 

educacional americano, promovendo práticas escolares que visavam à inclusão 

de alunos com deficiência no ensino regular. Tal declaração impulsionou 
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também a reformas curriculares, a organização acadêmica das escolas, a 

formação dos professores, a participação ativa dos pais e a aquisição e a 

utilização de novos recursos de tecnologia facilitadores para a inclusão de tal 

alunado (RODRIGUES, 2011). 

O aumento de alunos com deficiência, matriculados nas redes de ensino 

nos EUA (NASBE, 2015), junto a ações realizadas por associações 

americanas15 influenciaram a formação, em 1992, do comitê nacional pró-

comunicação da pessoa com alterações severas em comunicação (National 

Joint Committee for the Communication Needs of Persons with Severe 

Disabilities, ASHA, 2016). Tal comitê defendia o implemento de ações voltadas 

a maior participação social e independência de pessoas com deficiências, bem 

como a ideia de que a comunicação seria o primeiro passo para a inclusão 

social.  

Ações concretas do governo dos EUA16 incentivaram pesquisas em 

desenvolvimento e aquisição de recursos tecnológicos voltados a pessoas com 

limitações severas e a formação de centros de pesquisa17. 

Além de pesquisas envolvidas diretamente com recursos de alta 

tecnologia e CSA, outros temas foram sendo abordados nos EUA, incluindo, 

dentre outros: aquisição de linguagem, aspectos metodológicos na pesquisa 

em CSA, letramento e aluno usuário de sistemas de símbolos pictográficos, 

intervenções clínicas e equipe multiprofissional e interações sociais e usuários 

da CSA (CALCULATOR, 1988). 

Tais iniciativas, realizadas no final da década de 1990, contribuíram para 

que fosse estabelecida, na década de 2000, uma articulação mais estreita 

entre a informática e a CSA. O estudo realizado por Light e McNaughton (2012) 

oferece elementos para apreendermos a oferta de uma ampla gama de 

desenvolvimento de técnicas de CSA nos EUA e Canadá. 

                                                 
15American Association on Mental Retardation, the American Occupational Therapy 
Association, the American Physical Therapy Association, the American Speech-Language-
Hearing Association, the Council for Exceptional Children, the Association for Persons with 
Severe Handicaps, and the UnitedStates chapter of ISAAC (USSAAC)(ZANGARI et al.1994, p. 
42) 
16 Assistive Technology Law-PL 100-407 e The Americans with Disabilities Act- ADA Law-Pl 
101-336. 
17 Technology for the Socio-Economic Integration of Disabled and Elderly People (TIDE) e o 
The Rehabilitation Engineering Research Center on Communication Enhancement (AAC-
RERC) (ZANGARI et al., 1994). 
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Além das tecnologias assistivas (TA) voltadas ao desenvolvimento de 

instrumentos de hardware e software para a “comunicação”, os autores 

constataram um significativo aumento de pessoas usuárias dos recursos da 

CSA devido à ampliação de profissionais que passaram a trabalhar com 

tecnologias capazes de promover a comunicação e a interação de sujeitos com 

comprometimentos severos da fala (LIGHT e McNAUGHTON, 2012). 

Ainda segundo os autores acima referidos, o uso de tecnologias móveis 

(tablets, Ipads e telefones celulares) que dispõem de touch screen e o 

desenvolvimento de diferentes softwares e aplicativos, muitos deles fornecidos 

gratuitamente, foram os fatores principais para a disseminação da CSA nos 

Estados Unidos, durante a década de 2000. Por terem um custo menor do que 

os chamados hardwares vocalizadores, esses aparatos disseminaram-se entre 

os consumidores rapidamente, criando, deste modo, um mercado específico de 

produtos de CSA. Paralelamente, inúmeros sites e blogs foram lançados para 

que pais e profissionais da saúde e da educação pudessem sugerir aplicativos 

e programas de CSA (LIGHT e McNAUGHTON, 2012). 

Esse ambiente de desenvolvimento tecnológico foi determinante para a 

constituição de diversificadas propostas e práticas no contexto educacional, 

incluindo: pesquisas acerca do letramento e uso da tecnologia 

computadorizada; criação de websites “amigáveis” (consumer-friendly 

websites e webcasts); desenvolvimento de materiais curriculares; propostas de 

formação continuada em parceria com a associação federal americana de 

professores (LIGHT e McNAUGHTON, 2012). 

Embora consideremos que a delimitação da CSA seguiu caminhos 

particulares nos diferentes países, podemos apreender, nas cinco últimas 

décadas, elementos que participaram da constituição de tal área, em âmbito 

internacional. Enfim, guardadas as especificidades da trajetória da CSA nos 

diferentes países, os acontecimentos e movimentos aqui apresentados podem 

ser considerados como gestores de tendências que tiveram um impacto 

internacional na consolidação da referida área. 

Para apreender aspectos que participaram da delimitação da CSA no 

Brasil, país em que foi realizada a presente pesquisa, recorremos a estudos de 

pesquisadores brasileiros que se ocuparam em realizar uma revisão/análise 

histórica de tal processo. 
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Quanto à trajetória que resultou tal delimitação no Brasil, são autores 

importantes, aqui referenciados: Chun (1991), Panhan (2001), Reily (2007) e 

Vasconcellos (2010). 

Antes de dar continuidade nessa discussão, cabe ressaltar que há 

relatos de que práticas envolvendo a CSA foram adotadas, antes da década de 

1970, no Brasil, mas são escassos os registros que retratam tal período, uma 

vez que essas experiências singulares não foram publicadas em artigos ou 

livros. 

Estudos que nos auxiliaram na compreensão da delimitação deste 

campo afirmam que a CSA foi mais marcadamente adotada no Brasil em 1978, 

pelo setor de Psicologia da Associação Beneficente Quero-Quero (SP), 

fundada em 1976 (CHUN, 1991; CAPOVILLA, 1993; REILY, 2007). Consta que 

a CSA foi logo mudada desse setor para o de Fonoaudiologia, sendo o 

ambiente linguístico de toda a associação permeado pela CSA e pelo Sistema 

Bliss de Comunicação, primeiro sistema de símbolos ideográficos/ pictográficos 

adotado no Brasil (REILY, 2007).  

A difusão da CSA, primeiramente a partir da expansão do uso do 

sistema Bliss, segundo Miranda (2004), passou a ganhar força no final da 

década de 1970, a partir da institucionalização da Educação Especial em nosso 

país, o que resultou na expansão de associações e escolas de educação 

especial, chegando aproximadamente a 800 estabelecimentos no final da 

década. Concomitante a essa expansão, houve a necessidade de buscar 

novos procedimentos clínicos e educacionais voltados para a reabilitação e a 

educação de pessoas com deficiência. A Associação Quero-Quero, uma das 

pioneiras no uso da CSA em nosso país, passou a ser referência e, portanto, a 

ser amplamente requisitada para orientar a implementação da CSA em outros 

espaços clínicos e pedagógicos (REILY, 2007). 

Registros mostram que, na década de 1980, o sistema Bliss foi 

introduzido na Associação de Pais e Amigos do Excepcional de Niterói (APAE), 

e na Sociedade Pestalozzi do Rio de Janeiro, em 1981, pela terapeuta 

ocupacional Nádia Browning (REILY, 2007). No final dos anos 1980, os 

sistemas PIC – Pictogram Ideogram Communication – (MAHARAJ, 1980) e o 

sistema PCS – Picture Communication Symbol – (JOHNSON, 1992) foram 

introduzidos em escolas de São Paulo e Florianópolis (PELOSI, 2008). 
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Atualmente, o sistema PCS é o mais usado e vem substituindo o sistema Bliss 

de comunicação (REILY, 2007). 

Em meados da década de 1980, a introdução de recursos relacionados 

à CSA no contexto educacional de nosso país consolidou-se com a inserção do 

paradigma da integração de alunos com deficiências na escola. Essa mudança, 

conforme já discutido, também ocorria nas políticas educacionais dos EUA, 

iniciadas uma década antes (ZAPATA, 2001).  

Tal movimento impulsionou, na década de 1980, a busca por diferentes 

abordagens da CSA que pudessem favorecer, não só a apropriação da 

linguagem, mas o processo de ensino e aprendizagem vivenciado por alunos 

deficientes.   

 Tal busca por novas abordagens e intervenções e a difusão da CSA 

tanto no contexto educacional quanto clínico estendeu-se na década de 1990. 

Podemos afirmar que a CSA foi introduzida em unidades de atendimento 

clínico especializado, em instituições de ensino especial e em hospitais e 

centros de reabilitação, especialmente, em São Paulo e no Rio de Janeiro 

(CHUN e MOREIRA, 1997). 

Outro fator envolvido com a consolidação da CSA no Brasil foi a 

tradução oficial18 para o português do sistema PCS, em 1998, pela Editora 

Mayer e Johnson, com o título “Guia dos símbolos de Comunicação Pictórica”, 

sendo distribuído pela Clik Tecnologia Assistiva, na época conhecida como Clik 

Recursos Tecnológicos para Educação, Comunicação e Facilitação (CESA et 

al., 2009). Com a publicação do sistema PCS no Brasil e, posteriormente, com 

a comercialização do software Boardmaker®19, tal sistema de signos pictóricos 

passou a ser o mais utilizado no contexto clínico e educacional em âmbito 

nacional (REILY, 2007). 

Também na década de 1990, houve a ampliação da produção do 

conhecimento acadêmico em CSA no Brasil (PELOSI, 2008), realizada por 

pesquisadores atuantes, primeiramente, em três instituições de ensino 

                                                 
18  No final da década de 1980, a fonoaudióloga Eliane Moreira realizou a tradução do PCS 
para o português junto com a equipe do setor de Fonoaudiologia da Associação Quero-Quero. 
Assim que tal projeto foi concluído, o sistema PCS foi sendo utilizado em tal instituição (REILY, 
2007). 
19 O Boardmaker é um programa de computador que contém um banco de dados pictográficos 
com cerca de 4.500 Símbolos de Comunicação Pictórica - PCS em Português Brasileiro. E com 
as bibliotecas adicionais é possível expandir esse conjunto para mais de 11.000 símbolos PCS. 
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superior, a saber: USP, UNICAMP e UERJ (PELOSI, 2008, NUNES e 

SCHIRMER, 2011). 

Em 1991, foi defendida a primeira dissertação acerca da CSA (CHUN, 

1991), e em 1995, foi criada uma linha de pesquisa intitulada Laboratório de 

Tecnologia e Comunicação Alternativa, LATECA, no Programa de Pós-

Graduação em Educação Especial da Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

UERJ (NUNES, 2007).  

Segundo a última consulta realizada em 2015 no site da LATECA, cerca 

de quarenta trabalhos em CSA foram desenvolvidos no referido Programa; 

dentre eles, dezoito dissertações de mestrado e cinco teses de doutorado, 

dezoito artigos e dois livros, tratando dos seguintes temas: Processo de 

inclusão escolar dos alunos com deficiência no ensino regular com a proposta 

de implementação de sistemas de CSA; Estudos de CSA acerca de 

intervenções que buscam favorecer a interação entre o aluno com restrição de 

fala, sua família e seus professores; Sistematização de cursos de formação 

continuada em CSA para professores (LATECA, 2015) 20. 

Outro grupo de pesquisadores que vêm conduzindo parte de suas 

pesquisas sobre CSA se encontra no Instituto de Psicologia da Universidade de 

São Paulo (USP), coordenado por Capovilla.21.  

De modo geral, os estudos e pesquisas citados tratam dos seguintes 

temas: desenvolvimento de sistemas computadorizados de comunicação 

alternativa (Imagoanavox); pesquisas experimentais acerca do uso da CSA 

como recurso favorecedor para o desenvolvimento cognitivo (CAPOVILLA et 

al., 2001). 

Quanto à oferta de cursos de pós-graduação em Educação Especial 

(EE) que abordam a CSA, houve uma expansão, na década de 1990, em seis 

Instituições de Ensino Superior: Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Universidade Federal 

de São Carlos (UFSCar), Universidade Estadual Paulista (UNESP), 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Universidade Federal do Rio 

                                                 
20 Disponível em: <http://www.lateca-uerj.net>. Acesso em: 15/09/2015. 
21 A produção científica em CSA produzida por este grupo, na década de 1990, encontra-se 
listada nas referências bibliográficas do artigo intitulado “Comunicação alternativa na década 
de 1991-2001: Tecnologia e Pesquisa em Reabilitação Educação e Inclusão” (CAPOVILLA et 
al, 2001). 
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Grande do Norte (UFRN) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) (RODRIGUES 2011). 

Atualmente, duas outras instituições têm apresentando um significativo 

número de pesquisas e produções acerca da CSA são elas: Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), cujos estudos centram-se, 

principalmente, em aspectos relacionados ao autismo e a comprometimentos 

de fala e linguagem; e Universidade Federal do Rio Grande do sul (UFRGS), 

que vem pesquisando o desenvolvimento de softwares de sistemas de 

Comunicação suplementar e/ou Alternativa, voltando-se ao letramento de 

pessoas com autismo (SCALA), a práticas pedagógicas em Educação Especial 

e Escola Inclusiva e à formação de professores em Tecnologias de Informação 

e Comunicação (RODRIGUES, 2011).  

Recentemente, estudo de Moreschi et al. (2013) relacionado a artigos 

publicados em periódicos de Fonoaudiologia, Educação, evidencia um aumento 

da produção de conhecimento na área da CSA, distribuída proporcionalmente 

entre os vários campos profissionais pesquisados. 

Foi também na década de 2000 que pesquisadores brasileiros e 

membros da ISAAC International criaram uma representação da ISAAC no 

Brasil, oficialmente instituída em 2006. O Grupo de Pesquisa em Educação 

Especial – Comunicação Alternativa do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da UERJ organizou, em 2005, o I Congresso Brasileiro de 

Comunicação Alternativa da ISAAC/BRASIL, que resultou na publicação de 

dois volumes de relatos de pesquisas e resumos expandidos (NUNES e 

NUNES, 2010). 

A partir dessa primeira versão, foram organizados os seguintes eventos: 

II Congresso Brasileiro de Comunicação Alternativa ISAAC/BRASIL, em maio 

de 2007, pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Ciências Médicas 

da UNICAMP; o terceiro, em 2009, em São Paulo, na Universidade 

Presbiteriana Mackenzie; o quarto, na Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro, em 2011; o quinto, em 2013, pelo Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o último, realizado 

em 2015, pela Faculdade de Ciências da Saúde da UNICAMP. 

 Em síntese, a CSA vem sendo sistematizada desde antes do período 

considerado como de seu surgimento, ou seja, na década de 1960. Fica 
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também evidente a vinculação da área às mudanças sociais e culturais, 

articuladas a políticas voltadas à educação, à saúde e aos direitos humanos. 

As intervenções foram então originadas a partir de acontecimentos 

socioculturais que marcaram a década de 1990, ora voltando-se à necessidade 

de tratamento dos chamados distúrbios da comunicação/fala/linguagem, ora às 

consequências sociais decorrentes das dificuldades de participação social de 

pessoas com restrições da oralidade. 

Antes de avançar nas discussões, é importante ressaltar os esforços de 

grupos de pesquisadores em difundir a importância da CSA como recurso 

suplementar e alternativo que pode participar da apropriação e uso da 

linguagem.  

De qualquer forma, consideramos importante analisar uma das 

contradições presente na constituição e na consolidação da referida área.  Ou 

seja, se por um lado a delimitação da CSA como campo específico colocou em 

evidência a importância do uso de signos não-verbais para o estabelecimento 

de relações por parte de pessoas com comprometimentos de fala, por outro, há 

de se considerar que tal processo, também foi orientado a partir de uma lógica 

que valoriza a especialização e a fragmentação do conhecimento.  

Importante reconhecer que, por meio do uso dos sistemas pictográficos, 

há uma materialização/corporização da fala que pode ser compartilhada, 

contemplando mais a participação do outro; mas tal fenômeno, bem como 

questões específicas acerca da importância do processo interacional para a 

apropriação da linguagem e a constituição do sujeito têm sido pouco 

destacados em estudos e pesquisas sobre CSA (BEDROSIAN, 1997; 

RENNER, 2003; VASCONCELLOS, 2010; CARNEVALE et al., 2013; 

CARNEVALE, 2014). 

Se o reconhecimento das contribuições da CSA para o processo de 

comunicação, a criação e o acesso a tecnologias e recursos, bem como os 

estudos, ainda que escassos voltados à constituição dos sujeitos em seus 

processos de apropriação têm fomentado investigações de pesquisadores 

nacionais e internacionais, é oportuno questionar tendências por 

conhecimentos e práticas cada vez mais especializados. 

De fato, conhecimentos específicos e técnicos que não priorizem a 

análise das diferentes dimensões (culturais, políticas, econômicas, psíquicas) 
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constitutivas do sujeito, da linguagem e de seus processos de apropriação e 

uso, tornam-se restritivos e limitados para a sistematização de ações que 

abordem integralmente os sujeitos e os contextos sociais em que estão 

inseridos (GERALDI, 2003a).  

Se a delimitação da CSA como campo específico tem ampliado recursos 

humanos e técnicos, envolvidos no desenvolvimento e uso de novas 

tecnologias, é fundamental o aprofundamento de discussões e de 

conhecimentos teóricos acerca da utilização de signos/símbolos não-verbais na 

sistematização de práticas significativas em torno do processo de apropriação 

da linguagem da qual depende o uso da CSA. 

A começar ressignificando a própria definição atual da ASHA (American 

Speech-Hearing-Language Association) acerca da CSA, atrelada a uma visão 

de linguagem como expressão do pensamento: 

 

CSA (AAC) inclui todas as formas de comunicação (exceto oralidade) 
que são usados para expressar pensamentos, necessidades, desejos 
e ideias. Todos nós usamos CSA quando fazemos expressões ou 
gestos faciais, quando usamos símbolos ou imagens e a escrita. 
Pessoas com graves problemas de fala ou de linguagem dependem 
de CSA para complementar discurso existente ou substituir discurso 
que não é funcional. Recursos aumentativos especiais, como imagem 
e símbolo de comunicação, pranchas e dispositivos eletrônicos, estão 
disponíveis para ajudar as pessoas a se expressarem. Isto pode 
aumentar a interação social, desempenho escolar e sentimentos de 
autoestima. Usuários da CSA não devem parar de usar a fala se eles 
são capazes de fazê-lo. Os aparelhos e dispositivos de CSA são 
usados para melhorar a sua comunicação.22  

 

Enfim, ressaltamos que a concepção da CSA como sendo apenas 

constituída de recursos tecnológicos e a difusão do seu uso dependente, 

exclusivamente, de propostas de capacitação centradas na identificação e no 

manuseio/domínio de tais recursos, têm reduzido as contribuições de tal área a 

uma dimensão técnica.  

Essa tecnicidade da CSA foi reconhecida e questionada por Paul já no 

ano de 1997, quando destacou que as tecnologias inovadoras, denominadas 

como alta tecnologia, não remetem a uma melhor interação e comunicação dos 

que as utilizam. 

                                                 
22 Disponível em: <http://www.asha.org/public/speech/disorders/AAC/>. 
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Muitos estudos e pesquisas estão focados nos problemas técnicos em 

CSA: como obter um acionador particular, como determinar o conjunto de 

símbolos mais adequados para a aprendizagem por um indivíduo particular. 

Mas quando pesquisadores sobre CSA se propõem a desenvolver tais 

equipamentos para crianças pequenas, a necessidade de levar em conta 

questões ligadas ao desenvolvimento da linguagem é limitada e muitas vezes 

desconhecida (PAUL, 1997a). 

 O autor considera que há a necessidade de novas discussões acerca 

do impacto que a CSA pode ter nos processos de apropriação da linguagem, 

de modo a ultrapassar uma visão instrumental da CSA. 

Decorrente desse fato cabe apontar, por exemplo, o conhecimento a 

respeito da CSA por parte de pais de crianças com restrições de fala e de 

profissionais da área da Fonoaudiologia e Educação atreladas apenas aos 

sistemas pictográficos e aos aparatos denominados de alta tecnologia. Quando 

questionados acerca da definição da CSA por tais sujeitos, muitos 

conceituaram a CSA como recursos de alta tecnologia relacionados a 

computadores (KRÜGER, 2009; IACOMO, 1992; LIMA, 2013; McCORD e 

SOTO, 2004). 

Fica evidente a necessidade de se considerar o caráter transdisciplinar 

envolvido com a CSA, pois, como destacam Lloyd et al. (1997, p. 3), trata-se 

de:  

 
Um campo transdisciplinar relativamente jovem, com raízes em 
diferentes áreas científicas e técnicas, mas é neste campo 
profissional e acadêmico que emergiu com sua própria investigação, 
modelos e taxonomias. Durante as últimas duas décadas a CSA 
estabeleceu a sua própria produção de literatura. 
 
  

Ressalta-se que a transdisciplinaridade não se restringe às interações e 

a reciprocidades entre as áreas/disciplinas; diz respeito à completude sem 

fronteiras entre elas. Defendemos a ideia de que a CSA não deve ser 

considerada e organizada como uma área especializada e/ou fragmentada; 

deve sim ser constituída por áreas da saúde e da educação, voltadas à 

linguagem, sempre se considerando a historicidade e complexidade dos 

fenômenos envolvidos.  
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Contudo, como foi possível constatar até o momento, pelo conhecimento 

de seu marco fundante, articulado aos acontecimentos político-sociais de cada 

década mencionada, a CSA tem se configurado como área, 

predominantemente, assentada numa perspectiva tecnicista e instrumental. 

Para avançarmos na análise de tal perspectiva, pretendemos realizar na seção 

seguinte uma discussão sobre a concepção de linguagem que a sustenta.  

 

2.1.3 Concepções de linguagem predominantes na CSA  

 
As visões de homem e de mundo presentes numa 
determinada perspectiva teórica marcam toda a 
sua organização metodológica e estrutura 
conceitual (FREITAS et al., 2003, p.8). 

 

 Muitos são os estudos em CSA que vem enfatizando a falta de 

orientação teórica em linguagem, em pesquisas envolvendo a CSA. Diante 

disso, esta seção tem por finalidade, num primeiro momento, apresentarmos 

estudos no qual os autores refletem acerca desta instigação, em seguida, 

serão abordados dois grandes paradigmas da linguística sob a ótica 

bakhtiniana, e as teorias de aquisição/apropriação de linguagem, que tem 

influenciado, de maneira implícita, estudos e intervenções em CSA. 

 

2.1.3.1 Estudos que refletem a preocupação acerca da pouca fundamentação 

teórica em pesquisas na área da CSA 

 

 É preciso enfatizar que há  a preocupação, de alguns autores, acerca da 

restrição de estudos e pesquisas que analisem as bases teóricas da CSA.  Von 

Tetzschner e Jensen, (1996) chamam a atenção para o fato de que não há 

barreiras para o desenvolvimento de auxílios de comunicação mais funcionais, 

mas, sim, o insuficiente entendimento de processos linguísticos e 

comunicativos envolvidos com o mesmo (VON TETZCHNER e JENSEN, 

1996). 

Nessa direção, Renner (2003), em sua tese intitulada “Teoria da 

Comunicação Alternativa” 23, relata que o aumento da produção acadêmica 

                                                 
23  Em alemão, utiliza-se Unterstützten Kommunikation, que pode ser traduzido para o 
português como Comunicação Assistiva. 
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sobre CSA ampliou as possibilidades de reconhecimento da importância do uso 

da CSA como recurso favorecedor ao estabelecimento de interações; mas, por 

outro lado, fomentou questionamentos acerca da fundamentação teórica 

predominante na CSA.  

Tendo como norte de sua pesquisa a pergunta: “como sistematizar 

ações na clínica da CSA fundamentadas em uma abordagem teórica que tenha 

como foco a constituição do sujeito”, o autor realizou uma revisão da literatura 

na Alemanha, com o propósito de investigar quais produções científicas 

refletem a respeito das teorias que vêm fundamentando a constituição da CSA 

(RENNER, 2003). Observou que há uma série de produções, ainda que de 

embasamento restrito, voltadas à teoria da informação, às teorias de 

desenvolvimento (cognitivistas), à área da sociologia e à teoria de Habermas, 

conhecida como teoria crítica e do pragmatismo. 

Renner (2003) também elaborou um quadro no qual organizou algumas 

produções científicas sobre CSA de países europeus e da América do Norte, e 

identificou que as perspectivas teóricas que as orientam originaram-se das 

seguintes ciências: Medicina, Sociologia, Psicologia e Linguística.  

O autor concluiu que os estudos ancorados teoricamente nos aspectos 

sociais e linguísticos podem fornecer fundamentação consistente para a CSA. 

No que se refere ao aspecto social, defende que a ciência da sociologia deve 

fornecer a base teórica para a CSA; no aspecto comunicacional, seria a ciência 

da semiótica e da linguística e no aspecto individual, a psicologia, mais 

direcionada à medicina e à biologia.  

Com a preocupação em evidenciar as posições teóricas que 

influenciavam os trabalhos e intervenções em CSA, o AAC Journal, publicou, 

no ano de 1997, uma edição especial contendo artigos relacionados ao tema 

desenvolvimento da linguagem em crianças com limitações da oralidade e 

usuárias da CSA. Os autores dos artigos haviam participado da Convenção da 

ASHA de 1995, na qual duas questões foram levantadas: quais aspectos do 

desenvolvimento da linguagem precisam ser incorporados, a fim de promover a 
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“comunicação” pela AAC? Que tipos de pesquisas conduziriam a esse 

objetivo?24 

Quanto à quantidade de produções científicas, constata-se que tem 

havido um aumento significativo da produção acadêmica em CSA. KRÜGER et 

al. (2015) realizaram recentemente uma análise da produção acerca das 

publicações em CSA, e concluíram que a produção do conhecimento triplicou 

nos últimos dez anos. No que se refere aos pressupostos que apoiam essas 

produções, dentre os dez artigos mais citados, nove estão embasados numa 

perspectiva behaviorista, explicitando suas concepções de base 

comportamental e destacando como meta de intervenção clínica o treinamento 

para o aprendizado da linguagem. 

O mesmo foi evidenciado por Light e McNaughton (2012). Segundo os 

autores, houve um aumento significativo de publicações em CSA nos últimos 

dez anos (no período 2005-2014), sendo, aproximadamente, 762 artigos a 

mais, em comparação aos anos anteriores (1985-2004), além de um aumento 

de periódicos que aceitam a publicação de artigos referentes ao tema.  

Light e McNaughton, (2012) concluem que, embora tenha havido muitos 

ganhos em diversos aspectos com o uso da CSA em sujeitos com restrições de 

fala, ainda se faz necessário um movimento de reflexão acerca do aspecto 

interacional e da apropriação da linguagem de tais sujeitos. 

 Gregory et al. (2006) também constataram um aumento de artigos 

científicos sobre a CSA, mas advertem que essas produções se voltam aos 

processos de seleção do recurso de CSA e sua acessibilidade nas 

intervenções clínicas e educacionais, e poucas são as que explicitam a 

concepção de linguagem que prevalece na área.  

A respeito desse estudo, Cesa e Kessler (2010) afirma que, 

possivelmente, tal resultado seja efeito da pouca importância que é dada às 

interações entre os usuários e seus interlocutores. Não são propostas práticas 

envolvendo a CSA que tenham como objetivo principal promover o 

desenvolvimento da linguagem e a constituição do sujeito. 

                                                 
24 "What aspects of typical language development do we need to incorporate in order to foster 
expressive communication through AAC that has the potential to provide the rich, broad range 
of communicative expression achieved by speaking children? What kinds of research would 
further this objective?" (PAUL, 1997, p. 139). 
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Em estudo realizado em dois centros de reabilitação no Brasil, Cesa e 

Kessler (2010) observou que crianças portadoras de paralisia cerebral que 

apresentam limitações de fala e recebem atendimento clínico não realizam 

trabalhos voltados para a linguagem, sendo o atendimento restrito apenas à 

motricidade oral e deglutição.  

A autora concluiu que há a necessidade de refletir sobre as concepções 

teóricas que vêm ancorando tais intervenções terapêuticas, e observou que, na 

produção científica, há um predomínio de visões comportamentais e 

cognitivistas (CESA e KESSLER, 2010; 2014). 

Em sua dissertação, Cesa et al. (2009) realizou uma revisão de literatura 

extensa, caracterizando as produções em três aspectos: design, acessibilidade 

e aspectos linguísticos e técnicas de intervenção e uso da CSA no contexto 

familiar e meio social. Concluiu que a maior parte dos trabalhos está centrada 

em uma visão comportamentalista de linguagem 

Passamos a apresentar, na próxima seção, dois principais paradigmas 

dos estudos linguísticos, sob a ótica da Bakhtin. 

 

2.1.3.2 O subjetivismo idealista e o objetivismo abstrato 

 

Bakhtin, na obra Marxismo e filosofia da linguagem (2009), com objetivo 

de circunscrever a linguagem como objeto de estudo da filosofia e da 

linguística, analisou perspectivas empiristas e os inatistas a partir de 

tendências denominadas por objetivismo abstrato e subjetivismo 

idealista/individualista.  

Quanto ao objetivismo abstrato, de acordo com Bakthin (2009), tal 

perspectiva encontra raízes no Racionalismo do século XVII e XVIII, bem 

como, na teoria da gramática universal formulada por Leibniz, a qual 

considerava o signo matemático como modelo semiótico fundamental, inclusive 

para as línguas naturais. Em fase desses princípios, Bakhtin ocupou-se, 

predominantemente, em discutir a posição teórica de Saussure, dada a 

significativa influência da mesma no que denominou corrente como objetivista.  

Destacando o sistema linguístico como centro organizador de todos os 

fatos da língua, para Bakhtin (2009) o objetivismo abstrato enfatiza nesse 

sistema as formas fonéticas gramaticais e lexicais da língua. A partir dessa 
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visão, cada enunciado possui traços fonéticos, gramaticais e lexicais idênticos 

que caracterizam a unicidade de uma língua (Bakhtin, 2009, p. 79). Em síntese, 

o sistema linguístico é apresentado ao indivíduo como estável, imutável e 

abstrato. As leis que governam este sistema são leis linguísticas arbitrárias e 

que não tem relação com as leis ideológicas (relacionadas, por sua vez, aos 

processos cognitivos e artísticos, entre outros). Os atos individuais da fala são 

considerados como “refrações ou variações fortuitas e mesmo deformações 

das formas normativas” (BAKHTIN, 2009, p. 85).  

Para Bakhtin (2009, p. 85), os princípios desta perspectiva podem ser 

sistematizados a partir das seguintes proposições:  

 

1. A língua é um sistema estável e imutável de formas linguísticas 
submetidas a uma norma fornecida tal qual à consciência individual e 
peremptória para esta. 
2. As leis da língua são essencialmente leis linguísticas específicas, 
que estabelecem ligações entre os signos linguísticos no interior de 
um sistema fechado. Estas leis são objetivas relativamente a toda 
consciência subjetiva. 
3. As ligações linguísticas específicas nada têm a ver com valores 
ideológicos (artísticos cognitivos ou outros). Não se encontra, na base 
dos fatos linguísticos, nenhum motor ideológico. Entre a palavra e seu 
sentido não existe vínculo natural e compreensível para a 
consciência, nem vínculo artístico. 
4. Os atos individuais de fala constituem, do ponto de vista da língua, 
simples refrações ou variações fortuitas ou mesmo deformações das 
formas normativas. Mas são justamente estes atos individuais de fala 
que explicam a mudança histórica das formas de língua; enquanto tal, 
a mudança é, do ponto de vista do sistema, irracional e mesmo 
desprovida de sentido. Entre o sistema da língua e sua história não 
existe nem vínculo nem afinidade de motivos. Eles são estranhos 
entre si. 

 

Bakhtin realiza uma análise crítica das proposições do objetivismo, 

partindo da seguinte questão: em que medida um sistema de normas 

consideradas fixas, objetivas, imutáveis e incontestáveis conforma-se à 

realidade? Em resposta a tal questão o autor ressalta que mesmo se 

lançarmos um olhar objetivo sobre a língua, não há de se encontrar indícios de 

um sistema de normas imutáveis, mas uma evolução ininterrupta das normas 

da língua. Para ele, reduzir a língua a um sistema fechado e imutável é 

desconsiderar a sua dimensão social e histórica, uma vez que o sistema de leis 

e normas sociais só existe em comunhão com a consciência subjetiva dos 

indivíduos de uma dada comunidade (BAKHTIN, 2009). 



46 
 

 

 

Bakhtin (2009) afirma que nenhum dos teóricos do objetivismo abstrato 

descreve de maneira clara e precisa o funcionamento intrínseco da língua 

como sistema objetivo. Ele afirma que o locutor serve-se da língua para suas 

necessidades enunciativas concretas. Se existe mesmo um sistema de formas 

normativas, o que importa para o locutor são as significações que essas formas 

adquirem no contexto de seu uso. Tanto para o locutor quanto para o receptor, 

a forma linguística é insignificante quando considerada como sinal, conforme 

será discutido na seção referente à fundamentação teórica deste estudo. 

Segundo Bakhtin (2009), o objeto de estudo do objetivismo abstrato, é a 

língua como sinal que, para Bakhtin, não tem valor linguístico. Nesse 

entendimento, 

  

A língua como um sistema de formas normativas só serve para 
estudos de uma língua morta, bem como para o ensino de uma dada 
língua (estudo da sintaxe, morfologia, fonética, léxico etc.). Esse 
sistema objetivista nos distancia da realidade da língua como sendo 
evolutiva, viva e de função social além de rejeitar a enunciação como 
sendo um ato individual de natureza social (BAKHTIN, 2009, p. 98). 

 

A segunda perspectiva filosófica-linguística abordada por Bakhtin (2009), 

o subjetivismo idealista, Bakhtin aponta Humboldt como o seu principal 

precursor tendo, também, como representantes Wundt, Vossler e Croce25 e 

enfatiza que a mesma está estruturada a partir de quatro proposições 

fundamentais: 

 

1. A língua é uma atividade, um processo criativo ininterrupto de 
construção (energeia), que se materializa sob a forma de atos 
individuais de fala. 
2. As leis da criação linguística são essencialmente as leis da 
psicologia individual. 
3. A criação linguística é uma criação significativa, analógica à 
criação artística. 

                                                 
25 Evidenciando a filiação de tais pensadores, considerados como adeptos mais tardios desta 
corrente, Bakhtin explicita suas posições a partir das seguintes formulações:  quanto à doutrina 
de Wundt  “(...) todos os fatos de língua, sem exceção, prestam-se a uma explicação fundada 
na psicologia individual sobre uma base voluntarista  (... ) O voluntarismo postula o livre-arbítrio 
na base do psiquismo” (BAKTIN, 2009, p. 76);  referente  à Vossler,  “O que caracteriza 
primordialmente a escola de Vossler, é a negação categórica e de princípio do positivismo 
linguístico que não consegue ver mais além das formas linguísticas (em particular as fonéticas, 
as que são positivas) e do ato psicofisiológico que as engendra” (BAKHTIN, 2009, p. 77); 
quanto à Croce  “... a língua constitui um fenômeno estético. A base, o termo-chave de sua 
concepção da língua é a palavra “expressão”. Toda expressão é, em princípio, de natureza 
artística”.; e, por último,  para CROCE “(...) o ato da fala individual constitui igualmente o 
fenômeno de base da língua.” (BAKHTIN, 2009, p. 79). 
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4. A língua, enquanto produto acabado (ergon), enquanto sistema 
estável (léxico, gramática, fonética), apresenta-se como um depósito 
inerte, tal como a lava fria da criação linguística, abstratamente 
construída pelos lingüistas com vistas à sua aquisição prática como 
instrumento pronto para ser usado (BAKHTIN, 2009, p. 74-75). 

  

Segundo Bakhtin (2009), para Humboldt, a língua, enquanto organismo 

vivo está em constante atividade (energeia) e consiste renovação, razão pela 

qual os enunciados são singulares, únicos e não um produto acabado (ergon). 

A partir desta orientação, a noção de língua está conectada à atividade 

intelectual e, portanto, língua e pensamento, são considerados processos 

indissociáveis e interdependentes e que, segundo Humboldt, só existem em 

atividade e recriando-se a cada momento.  

Atos individuais de fala são produzidos sob a força intelectual interna 

inerente ao homem como podemos averiguar nesta citação humboldtiana 

“esforço permanente reiterado do espírito de capacitar o som articulado para a 

expressão do pensamento” (HEIDERMANN e WEININGER, 2004, p. 99). 

Outro aspecto fundamental, abordado por Humboldt, refere-se às 

realizações estilísticas da língua, ou seja, a criação artística da língua, 

materializada nas enunciações concretas. O sentido artístico constitui a 

realidade essencial da língua, bem como, é o que fundamenta a sociedade. 

Bakhtin (2009), analisando os princípios do subjetivismo idealista, 

salienta que o sistema linguístico não dá conta dos fatos da língua quando se 

considera a fala, ou seja, a enunciação como um ato de criação individual. 

 A tese de que o ato individual da fala é considerado como o verdadeiro 

núcleo da realidade linguística nas proposições do subjetivismo idealista, 

fundamentaram abordagens de aquisição/apropriação da linguagem no inicio 

do século XX.  

Passamos a apresentar, na próxima seção, os principais aspectos das 

teorias/abordagens de aquisição/apropriação da linguagem que vêm 

embasando estudos e pesquisas em CSA. 
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2.1.3.3 Principais teorias/abordagens predominantes em aquisição/apropriação 

da Linguagem presentes em pesquisas no campo da CSA 

  

 Verificamos que as produções estão alicerçadas, basicamente, em 

quatro teorias/abordagens principais de aquisição/apropriação da linguagem: 

behaviorismo, inatismo, cognitivismo e, seguidamente o interacionismo. Vale 

ressaltar que pretendemos apresentar uma visão geral das teorias que 

procuraram explicar a apropriação da linguagem e deste modo, levantarmos os 

principais aspectos de tais abordagens para então tecermos a fundamentação 

conceitual da linguagem e da CSA, que fundamenta este estudo, a partir da 

perspectiva dialógica e constitutiva da linguagem.  

Iniciaremos com o behaviorismo, que como afirma Zangari et al. (1994), 

foi uma das primeiras abordagens utilizadas no campo da CSA, e ainda vem 

influenciando muitos de seus estudos e suas intervenções clínicas. A teoria 

behaviorista acredita que o conhecimento linguístico humano é derivado da 

experiência vivenciada no ambiente. 

Tendo como base a proposta empirista originada na psicologia, o 

behaviorismo teve como principal precursor Skinner, segundo o qual a criança 

só desenvolve linguagem se for ensinada por meio de condicionamento 

operante e reforço, ou seja, estímulo-resposta.  A teoria da aprendizagem de 

Skinner fundamenta-se sob dois conceitos: O operante e o reforço. Um 

comportamento desejado é atingido por um reforço positivo, enquanto um 

reforço negativo é empreendido por um comportamento não desejado, levando 

a eventos punitivos (DEL RÉ, 2006). Nesta perspectiva, a criança é vista como 

uma tábula rasa, sendo considerados apenas os fatores existentes no meio 

externo/ambiente; assim, à medida que a criança vai vocalizando, ela recebe 

um reforço positivo do adulto que faz parte desse ambiente (MASSI, 2001). 

A partir dessa visão, profissionais e pesquisadores entendem que a 

criança aprende sua língua materna por meio de treinamento adequado, e 

percebem a linguagem como um código, sugerindo um treino mecânico pré-

estabelecido, descontextualizado, desconsiderando a subjetividade do sujeito. 

Com base nesse modelo, muitas perguntas suscitaram a respeito de 

práticas clínicas com crianças. Será que é só desta maneira que ela aprende 
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uma língua, ou seja, memoriza palavras e constrói as frases tendo um reforço 

positivo? 

Levando em conta as limitações desse modelo teórico, percebeu-se a 

necessidade de buscar outras correntes teóricas que considerassem as 

relações da criança com o mundo, priorizando os aspectos pragmáticos e 

semânticos da linguagem, e não mais apenas o aspecto sintático, ou seja, de 

construção de frases. Deste modo, surge a abordagem inatista, cognitivista e a 

interacionista. 

Em contraposição ao behaviorismo, pesquisas relacionadas à atribuição 

da responsabilidade da aquisição/ apropriação da linguagem à mente, 

impulsionaram o aparecimento do inatismo. 

Chomsky, um dos representantes da teoria inatista/gerativista, na 

década de 1950, escreveu sua tese com base na ideia de criação linguística, 

defendida por Humboldt, a qual passou a ser um dos fundamentos da 

gramática gerativa por ele desenvolvida (CIZESCKI, 2012, p. 418). 

Chomsky (2015) afirma que os pilares para o desenvolvimento da 

linguagem já estão presentes no intelecto humano e são, geneticamente, 

determinados. A partir desse pressuposto, considera a linguagem como uma 

estrutura cognitiva inata e que, portanto, deve ser discutida no contexto da 

psicologia cognitiva (CHOMSKY, 2015). 

De acordo com Cizescki (2012) a apropriação da linguagem, segundo 

Chomsky não ocorre a partir de mecanismos de aprendizagem, mas a partir da 

capacidade do sujeito testar hipóteses sobre as regras de sua língua, por meio 

de sua gramática interna.  

 Para Chomsky, o acesso ao conhecimento linguístico se dá por um 

dispositivo inato para a aquisição da linguagem (DAL). Tal dispositivo tem 

como base uma gramática universal, inata e inerente a todos os indivíduos 

humanos antes mesmo de iniciarem a falar as primeiras palavras. Neste 

sentido, entende-se que a criança vem “munida”, desde o nascimento, de uma 

gramática universal, a qual compõe um sistema de estruturas cognitivas, 

próprias de um estágio mental inicial e que se desenvolve durante o seu 

crescimento. Desse modo, passo a passo, até a puberdade, a criança vai 

apropriando a linguagem interpretando suas experiências linguísticas com o 

respaldo dessa gramática universal (PAN, 2003, p. 48).  
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Os pressupostos teóricos apresentados por Jean Piaget se assemelham, 

em parte, aos formulados por Chomsky, uma vez que ambos estão apoiados 

sob uma base biológica. 

Contemplando algumas das proposições que fundamentam o 

subjetivismo individualista e exercendo, nacional e internacionalmente, uma 

forte influência nos modos de se conceber o desenvolvimento humano, cabe 

destacar a perspectiva cognitivista formulada por Jean Piaget.   

A abordagem cognitivista buscou, em parte, orientação nos 

pressupostos teóricos apresentados por Jean Piaget, que se apoia sobre uma 

base biológica.  Piaget e seus seguidores, a citar, Inhelder e Freinet (apud 

MUNARI, 2010), consideravam o pensamento como inato e anterior à 

linguagem. Defendiam a existência de um mecanismo evolutivo de origem 

biológica responsável pelo desenvolvimento da inteligência, o qual é ativado 

pela interação do organismo humano com o meio físico em que vive (PIAGET, 

1986). 

Segundo tal perspectiva, o desenvolvimento da inteligência tem início 

quando a criança começa a manipular os objetos e se processa com base em 

estágios evolutivos. A partir de tais ações, as estruturas da inteligência vão 

sendo construídas em estágios denominados: sensório-motor (do nascimento 

até 18 meses), pré-operacional (dos 18 meses até os 7 anos), operações 

concretas (dos 7 anos até os 11 anos) e operações formais (dos 12 anos até a 

vida adulta) (PIAGET e INHELDER, 1993). 

Para os referidos autores, a linguagem, adquirida após o 

desenvolvimento das estruturas da inteligência, surge no período sensório-

motor, quando a ação se sobrepõe à linguagem. A criança realiza várias ações, 

e algumas destas, consideradas condutas pré-simbólicas, vão formando a 

função semiótica da linguagem. Tal função é caracterizada por representações 

de objetos, e a passagem para o segundo período, pré-operacional, ocorre 

ações, razão pela qual se observa cada vez mais o uso da linguagem sobre a 

ação. A linguagem, nesta perspectiva, é considerada como um instrumento que 

expressa e fornece informações acerca do desenvolvimento da inteligência 

(MUNARI, 2010). 
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Outra concepção, denominada interacionista, formulada por Vigotski, 

embora partilhe de alguns pressupostos piagetianos, apoia-se em diferentes 

paradigmas (PALANGANA, 2001). 

Segundo Kramer, Jobim e Souza (1991), Vigotski discorda da 

perspectiva-cognitivista-interacionista de Piaget, que se ancora no modelo 

biológico no que se refere aos estágios de desenvolvimento a serem 

alcançados durante o período da infância e da adolescência. Para os autores, 

“[Vigotski] (...) nos parece fornecer elementos em sua teoria para que se possa 

compreender a construção do conhecimento, reconhecendo a interferência do 

sujeito e a dimensão do social." (KRAMER; JOBIM e SOUZA, 1991, p. 80). 

Um tema central na teoria sócio-histórica de Vigotski diz respeito ao fato 

de que todos os fenômenos devem ser estudados como processos em 

movimento e transformação historicamente determinados. Tais transformações 

são realizadas pelo homem com o objetivo de modificar a natureza para si 

mesmo. A interiorização dos conteúdos historicamente determinados e 

culturalmente organizados se dá, principalmente, por meio da linguagem. 

Nessa perspectiva, o uso da linguagem se constitui na condição mais 

importante do desenvolvimento das estruturas psicológicas superiores, ou seja, 

na consciência da criança (JOBIM e SOUZA, 2011). 

De acordo com Vigotski (2005), todos os processos cognitivos têm suas 

raízes em interações sociais. Cada função no desenvolvimento cultural da 

criança aparece inicialmente no nível social e, eventualmente, é internalizado, 

aparecendo em nível individual. O ator considera que o processo de 

internalização é o ato pelo qual a criança internaliza suas experiências sociais 

obtidas pela mediação com o outro, constituindo, desse modo, sua consciência. 

 O conceito de mediação e a noção de Zona de Desenvolvimento 

Proximal (ZPD) são pontos centrais de sua teoria. Quanto à ZPD, trata-se do 

período entre o nível de desenvolvimento real e o nível potencial – no primeiro, 

as funções mentais já desenvolvidas tornam a criança capaz de realizar ações 

independentemente da mediação de um adulto; no segundo, a criança ainda 

necessita dessa mediação para realizar tarefas. Já o conceito de mediação 

semiótica refere-se ao fato de que o ser humano cria seus meios mediadores, 

que, no caso da apropriação da linguagem, são os sistemas de signos 

linguísticos. A psicologia histórico-cultural de Vigotski concebe o psiquismo 
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como uma construção social e encontra na mediação semiótica um conceito 

importante, que se refere aos sistemas de signos e ao papel que estes 

desempenham nas relações dos homens e seu mundo social. Os seres 

humanos criam continuamente instrumentos e sistemas de signos, que lhes 

permitem conhecer e transformar o mundo, ao mesmo tempo em que estes os 

transformam, impelindo o desenvolvimento de novas funções psíquicas 

(SIRGADO, 1990, p. 48). 

 O adulto que se apropriou de algum sistema de signo linguístico, pode 

exercer o papel de mediador na construção do conhecimento, da consciência e 

da apropriação da linguagem na criança. Deste modo, pesquisadores 

alicerçados nessa abordagem levantam a hipótese de que a linguagem é 

“aprendida” pela mediação de um outro que já tem sua linguagem desenvolvida 

(VIGOTSKI, 2007).26 

 Inspirando-se em Vigotski, mas indo além dele, a teoria denominada 

interacionismo brasileiro propõe que os papéis no diálogo e as categorias 

linguísticas se instauram por meio da interação dialógica (criança-interlocutor 

que se tornam sujeitos do diálogo), e a aquisição/apropriação de uma língua 

também é operada pela própria criança; ou seja, ela não está em uma posição 

passiva, mas coloca-se como um sujeito que constrói sua linguagem e 

conhecimento do mundo a partir da relação que estabelece com a língua (DEL 

RÉ, 2006). 

 Pesquisas nesta abordagem, cujas situações de interação são o foco de 

atenção, apontam dois fatores significativos acerca do modo como a criança, 

por meio do adulto, chega à língua: todas as emissões vocais do bebê e de 

crianças mais novas são interpretadas pela mãe e ganham significação; nesse 

sentido, a criança passa a ser afetada por essa fala interpretada dirigida a ela. 

Outro fator é que, à medida que a criança percebe essa interação pela fala, vai 

incorporando às suas emissões fragmentos da fala da mãe, sendo inicialmente 

dependente desses segmentos para a construção de seus enunciados e 

tornando-se cada vez mais independente conforme vai se apropriando da 

linguagem.  

                                                 
26 Para aprofundar os conhecimentos acerca da teoria sócio-construtivista de Vygotsky, cf.                            
“Pensamento e linguagem” (2005) e a “Formação Social da Mente” (2007). 
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No Brasil, Lemos (1992) foi a principal precursora dessa teoria, tendo 

como base as ideias do linguista Saussure e do psicanalista Lacan27.  

 

(...) o compromisso com a fala da criança exige dos estudiosos da 
aquisição de linguagem que o assumem uma séria reflexão sobre o 
custo teórico de excluir as questões textuais e discursivas de sua 
investigação sobre a língua. Maior é esse custo quando a essa 
exclusão se alia uma noção de desenvolvimento que coloca a criança 
como um sujeito diante da língua como objeto, impedindo a 
apreensão do processo de aquisição de linguagem como um 
processo de subjetivação, ainda que voltado à heterogeneidade e à 
diversão (LEMOS, 1992, p. 25-26). 

           

A partir dessa nova concepção, muitos estudos em linguagem passaram 

a tomar como objeto o discurso, inclusive desenvolvendo propostas para 

descrever o processo de apropriação da linguagem, mais especificamente, no 

que se refere ao discurso infantil (DEL RÉ, 2006). 

Como vimos, o behaviorismo e o cognitivismo consideram 

respectivamente, a língua/linguagem como um código e um meio/instrumento 

para transmitir mensagens. Tais abordagens têm sustentado estudos e 

pesquisas em CSA (KANGAS e LLOYD,1988; SIGAFOOS, 1999; FOLEY e 

STAPLES, 2003; HOAG et al., 2004; FALLON et al., 2004), centrando-se em 

condutas clínicas terapêuticas prontas e previamente definidas, envolvendo 

sujeitos com comprometimento de fala/linguagem.  

Pesquisas que têm como objetivo avaliar o desempenho linguístico de 

crianças diagnosticadas com atraso de fala e linguagem tende a analisá-lo em 

relação à produção de estruturas sintáticas (RICE, 2000, 2010). Nesse 

contexto, tais pesquisadores alegam que crianças usuárias de CSA só se 

beneficiarão dessa modalidade alternativa de “fala” se estiverem repetida e 

diariamente expostas aos sistemas de gestos e/ou símbolos pictográficos e não 

apenas em sessões terapêuticas. Entendem que a introdução à CSA deve 

ocorrer de forma sistemática e que só a partir de um treino os usuários da CSA 

podem ser submetidos a programas como, por exemplo, Instruções de 

atividades Estruturais (Structured Instructional Activities) (VON TETZCHNER e 

GROVE, 2003; RICE, 2010).  

                                                 
27 Cf. LEMOS, C.  Interacionismo e aquisição de linguagem. D.E.L.T.A., v.2, n.2, PP.231-48 
1986; LEMOS, C. Língua e discurso na teorização sobre aquisição de língua. Letras de hoje. 
Porto Alegre: EDIPUCRS, v.30, n.4,1992. 
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Calculator (1997) elege o behaviorismo para explicar o processo de 

apropriação da linguagem em crianças com restrições de fala. Sugere que 

“’parceiros na conversação’ devem oferecer um input que seja o mais útil 

possível para a criança no que se refere ao seu potencial de ensino da 

linguagem e à capacidade de engajá-la em interações recíprocas de sucesso”. 

(CALCULATOR, 1998, p.152).28 O autor defende a ideia de que a criança só 

desenvolve seu conhecimento linguístico por meio de estímulo-resposta; neste 

caso, o reforço positivo seria o “input ideal”. Critica a teoria cognitivista, que 

tem em Piaget o maior representante, segundo a qual a aquisição e o 

desenvolvimento da linguagem são processos derivados do desenvolvimento 

do raciocínio. Para Calculator (1997) então, o que levaria uma criança a 

adquirir linguagem por meio da CSA seria um bom treinamento com reforços 

positivos. 

O modelo linear de comunicação que fundamentou e vem 

fundamentando muitos estudos e pesquisas em linguagem e CSA baseia-se na 

concepção instrumental da linguagem, como é o caso da proposta instituída 

por Lloyd, Quist e Windsor (1990), embasada na teoria matemática da 

informação29 de Shannon e Weaver (RÜDIGER, 2011). Tal proposta se 

constituiu dos seguintes conceitos: locutor, transmissão da mensagem pela via 

oral e interface de CSA, ouvinte, receptor e feedback da resposta via interface 

de CSA gestual e/ou pictográfica (LLOYD et al., 1990). 

Renner (2003) critica o modelo proposto por Lloyd, Quist e Windsor 

(1990) afirmando que há uma desvantagem quando a linguagem é vista como 

código de transmissão de informações, pois isso exclui o contexto cultural e 

social e desconsidera a importância das interações estabelecidas entre os 

interlocutores e suas particularidades.  

Pesquisas e estudos assentados na concepção de linguagem como 

código de comunicação apontam e/ou propõem intervenções voltadas ao 

seguintes aspectos: treino das habilidades comunicativas; técnicas e 

estratégias de aprendizagem; quantificação e desenvolvimento de léxico; 

                                                 
28 "(…) to provide input that is maximally useful to children relative to its language teaching 
potential and likelihood of engaging them in successful, reciprocal interactions." 
(CALCULATOR, 1998, p. 152). (Traduzido pelo autor). 
29 O modelo do sistema de transmissão de informações de Shannon e Weaver foi construído 
basicamente por três conceitos: comunicador, mensagem, receptor.  
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desenvolvimento de sistemas pictográficos de CSA e iconicidade dos símbolos 

pictográficos (PAUL,1997b; BEUKELMAN e MIRENDA, 1998; CAPOVILLA et 

al., 1998a, 1998b; BASIL-ALMIRALL et al., 2003; ALMEIDA et al., 2005; 

WALTER, 1998; MIRANDA e GOMES 2004; DELIBERATO, 2011). Alguns 

autores, pesquisas e estudos, quando fundamentados numa concepção 

instrumental da linguagem, tendem a sistematizar conhecimentos e práticas 

que permitam “ensinar e aprender a língua(gem)” ( LEMOS, 1992, p. 149) 

Nesse sentido, convém destacar que o termo aprendizagem para referir-

se à apropriação da linguagem30 é questionado por Lemos (1992), por 

considerar que se trata de “(...) indício da redução da atividade linguística 

simbólica e outros comportamentos humanos e animais e, portanto, da 

submissão de sua ontogênese e leis gerais de aprendizagem”. A autora 

assevera que assumir o processo de apropriação da linguagem como 

“aprender a falar” significa desconsiderar as condições sócio-históricas (família, 

escola como espaços sociais) e a própria linguagem (LEMOS 1992, p. 150). 

A perspectiva cognitivista, focada na psicologia do desenvolvimento, 

também vem fundamentando trabalhos relacionados à apropriação da 

linguagem envolvendo sujeitos com limitações significativas de fala, usuários 

de CSA ou mesmo candidatos a tal uso.31 Trabalhos realizados com base 

nessa abordagem enfatizam a importância de se efetuar uma avaliação do 

nível de desenvolvimento cognitivo da criança “candidata” ao uso da CSA, com 

o objetivo de verificar em que estágio ela se encontra. Como sistematizado na 

concepção piagetiana, a apropriação da linguagem está associada ao 

desenvolvimento intelectual, o qual ocorre a partir de um movimento espiral; ou 

seja, as conquistas de um estágio necessitam das do outro para se 

consolidarem (PIRES, 2005).  

                                                 
30 Sugerimos consultar para maior esclarecimento acerca do tema, as reflexões realizadas por 
De Lemos (1992) publicadas no artigo intitulado: “Sobre o ensinar e o aprender no processo de 
aquisição de linguagem”. 
31 Cf. pesquisas e estudos desenvolvidos pelos seguintes autores: Misuko, 1987; Mirenda e 
Mathy-Laikko, 1989;  Gerber e Kraat, 1992; Von Tetzchner e Basil, 1992; Iacono, 1992; Romski 
e Sevcik, 1993; Romski, Sevcik e Adamson, 1997; Von Tetzchner, 1997, 1988, 2000; Light, 
1997; Glennen, 1997; Weitz et al, 1997; Arvidson e Lloyd, 1997; Beukelman e Mirenda, 1998; 
Limongi Et al, 1999; Von Tetzchner e Martinsen, 2000; Pires e Limongi, 2002; Von Tetzchner e 
Grove, 2003;  Sutton, Soto e Blocksberger, 2002; McNaughton, 2003; Pires, 2005;  Limongi et 
al, 2006. 
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Com base nesse pressuposto, Pires e Limongi (2002) concluíram que o 

uso de um sistema pictográfico com crianças diagnosticadas com atraso de fala 

e/ou de linguagem pode estimular o desenvolvimento das funções cognitivas, 

particularmente, da linguagem. Contudo, as autoras, em outro estudo, chamam 

atenção para o fato de que há pré-requisitos para a indicação da CSA, pois 

apenas as crianças que se encontram no período pré-operatório são capazes 

de usar os sistemas pictográficos de forma efetiva (PIRES e LIMONGI, 2002). 

Com relação a intervenções clínicas voltadas a crianças com o 

diagnóstico de atraso de fala e linguagem e usuárias de outras modalidades de 

comunicação, tais como símbolos pictográficos, Pires e Limongi (2002), Von 

Tetzchner et al. (1996), Von Tetzchner e Grove (2003) sugerem a adoção de 

intervenções clínicas voltadas ao desenvolvimento de habilidades de 

“percepção da fala”, “capacidade de memória” e de outros processos 

cognitivos.  

O objetivo dessas intervenções é a superação de limitações 

relacionadas a tais habilidades, bem como a adaptação dos interlocutores a 

manifestações de linguagem alternativas, neste caso, especificamente, o uso 

dos símbolos pictográficos para permitir uma “aprendizagem” da língua bem 

sucedida (VON TETZCHNER e GROVE, 2003). 

Convém destacar que intervenções clínicas e educacionais embasadas 

nos pressupostos teóricos piagetianos (BOWLER, 1991; Von TETZCHNER e 

JENSEN, 1996; PAUL, 1997b) estão assentadas no entendimento de que o 

desenvolvimento da linguagem depende, primeiramente, do desenvolvimento 

de habilidades cognitivas, condicionadas pelo funcionamento perceptual e 

orgânico. 

Há estudos e intervenções clínicas e educacionais em CSA embasados 

na concepção interacionista (Vigotski). Tal abordagem apoia-se no conceito de 

scaffolding32. Trata-se de um conceito que se aplica quando um adulto se 

envolve em atividades em conjunto com a criança, dando sentido às ações e 

orientando-a na negociação de significados (VON TETZCHNER e GROVE, 

                                                 
32 O conceito de scaffolding introduzido por Wood, Bruner e Ross (1976) refere-se ao conceito 
de andaimes (plataformas temporárias utilizadas pelos trabalhadores da construção civil). 
Andaime (scaffold), neste contexto, pode ser entendido como o suporte temporário que os pais, 
professores ou outros adultos proporcionam a uma criança numa dada tarefa, até que esta  
consiga executá-la sozinha. 
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2003). Em propostas terapêuticas e pedagógicas com a CSA, tal conceito é 

empregado quando um adulto planeja e adapta o ambiente de interação verbal 

de uma criança, utilizando-a como suporte à aprendizagem.  

Segundo Renner (2003), a CSA deveria ser adotada para fins interativos 

e introduzida quando a criança é bastante jovem, sendo oferecida não 

exclusivamente para fins educacionais, mas durante todo o tipo de atividade 

diária (RENNER, 2003). 

Fonoaudiólogos e educadores que se apoiam nessa teoria para 

fundamentar suas intervenções com crianças que apresentam os chamados 

“atrasos de fala e linguagem” destacam a importância da ZPD (Zona de 

Desenvolvimento Proximal) durante interações verbais com adultos. Para 

introduzir a CSA, sugerem, inicialmente, a realização de várias atividades 

focadas em um determinado vocabulário, adequação de um sistema 

pictográfico ou ideográfico como fundamentação do aprendizado da linguagem 

e a aceitação da CSA como meio de comunicação em uma perspectiva 

cultural. 

 Tais autores baseiam-se na visão de que os adultos interlocutores 

auxiliam no desenvolvimento da criança, proporcionando situações apropriadas 

à idade e ao nível cognitivo, incluindo aquelas que utilizam a CSA (SOLOMON-

RICE, 2010). Na condição de mediador da interação, o adulto pode atuar no 

sentido de identificar quando, onde e que tipo de suporte se adéqua melhor à 

situação. Sugerem, ainda, que sejam realizadas atividades cognitivas de 

atenção conjunta/joint attending (HUNT et al., 1986) e memória e atenção 

(OXLEY, 2003; WILKINSON e HENNIG, 2009).  

Renner (2003) orienta suas pesquisas em CSA fundamentando seus 

estudos na teoria vigotskiniana, destacando que se trata de oferecer às 

pessoas que não dispõem de meios convencionais de comunicação, ou 

possuem alguma dificuldade quanto ao uso destes, outras formas de 

manifestação da fala para que possam interagir com os outros. A definição de 

CSA preconizada pelo autor se difere da que atualmente está sendo referida, 

predominantemente, em trabalhos em CSA produzidos na Alemanha, os quais 

se centram em aspectos do comportamento individual. Ao contrário, Renner 

(2003) enfatiza que a CSA só ocorre nas e pelas interações sociais. 
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Light (1997), também assume a perspectiva interacionista, mas ao 

mesmo tempo em que sustenta tal teoria, enfatiza que a escassez de 

experiências ofertadas pelo contexto/ambiente físico dificultará a construção do 

conhecimento e ressalta que o contexto da linguagem é constituído por códigos 

linguísticos pertencentes ao ambiente da criança, os quais constituem 

ferramentas de comunicação.33 

Romsky, Sevcik e Adamson (1997) sustentam as mesmas bases 

teóricas de cunho vigotskiano, e asseguram que deve haver uma estrutura 

conceitual acerca do desenvolvimento da linguagem que oriente estudos e 

pesquisas voltados a crianças que usam outras manifestações de linguagem, 

como a língua de sinais e a CSA. 

Bedrosian (1997) dá continuidade à reflexão dos autores acima citados e 

considera ser necessário desenvolver uma metodologia que descreva o 

processo de apropriação de linguagem em crianças usuárias de manifestações 

de linguagem alternativas. O autor afirma que, quando procuramos refletir 

acerca do desenvolvimento da linguagem nessas crianças, temos de 

considerar o fato de este ocorrer em uma situação de multilinguagens 

(multimodal Communication development) - manifestações de linguagem que 

classificou em linguísticas (fala, língua de sinais, escrita e sistemas 

pictográficos) e não-linguísticas (gestos incluindo o apontar, o inclinar a 

cabeça, sorrisos, olhares e vocalizações). Refere-se ainda às ideias de Brunner 

(1995), que concebe essas manifestações não-linguísticas como pré-

linguísticas, sendo substituídas à medida que a criança vai se apropriando da 

linguagem. Contudo, segundo Bedrosian (1997), tais manifestações não devem 

ser desconsideradas nas interações com sujeitos com restrições da oralidade.  

Assim, Bedrosian (1997) fundamenta seus estudos na abordagem 

vigotskiniana, enfatizando a importância do papel do interlocutor no processo 

de aquisição/apropriação da linguagem, sendo este coautor (co-construction) 

nos enunciados realizados por meio da CSA. Enfatiza o uso de tais 

manifestações de linguagem em todas as interações estabelecidas e em todos 

os contextos e situações de vida da criança com limitações de oralidade. 

                                                 
33 The language context refers to the linguistic code(s) of the child’s environment; these code(s) 
form the tools for communication (LIGHT, 1997, p. 151). 
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No Brasil, a maioria dos trabalhos relacionados à CSA está vinculada à 

perspectiva comportamentalista e cognitivista da linguagem (CESA et al., 

2009). Mas há pesquisas fundamentadas na concepção vigotskiana, sendo um 

dos principais objetivos analisar o desenvolvimento/aquisição da linguagem de 

crianças usuárias da CSA, mais precisamente com o uso de sistemas 

pictográficos e ideográficos de comunicação (CHUN 2003; TREVISOR e 

CHUN, 2004; REILY, 2007a) 

Chun (2003) objetivou investigar a contribuição do sistema de CSA, 

Picture Communication System (PCS), para a apropriação da linguagem de 

uma criança com restrições de fala. Inicialmente, abordou questões de 

linguagem relativas a sujeitos com distúrbios severos de articulação, 

enfatizando o uso desse sistema como instrumento de mediação favorecedor 

do desenvolvimento da linguagem. Concluiu que a CSA se configurou como 

instrumento de mediação semiótica, possibilitando maior desenvolvimento 

linguístico e cognitivo e a constituição da identidade do sujeito como falante.  

Na mesma direção, Trevisor e Chun (2004) propuseram investigar o uso 

do sistema Picture Communication System como instrumento de mediação, a 

partir de estudo de caso de uma criança de 8 anos, com comprometimentos 

neurológicos, que apresentava limitação significativa da oralidade. De acordo 

com a perspectiva vigotskiana, as autoras destacaram a importância da 

linguagem, tanto para a constituição do sujeito, quanto para o desenvolvimento 

das estruturas psicológicas superiores. Concluíram que a construção de 

narrativas por meio de sistemas pictográficos de comunicação, com a 

mediação de um adulto, levou a um favorecimento da linguagem do sujeito 

pesquisado. 

Em seu livro acerca da escola inclusiva, Reily (2007) fundamenta seus 

pressupostos teóricos na abordagem vigotskiana para explicitar os 

instrumentos de significação da linguagem e a necessidade de utilizar os 

sistemas de CSA no contexto familiar e escolar de crianças com restrições de 

fala. 

Trabalhos que propõem discutir questões acerca da relação criança e 

linguagem na clínica, fundamentados na teoria interacionista brasileira, são 

também presentes na produção científica em CSA em âmbito nacional. 

Vasconcellos (1999; 2010) é uma das autoras que fundamenta sua prática e 
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pesquisa na linguística de Saussure e na abordagem interacionista proposta 

por De Lemos. Em sua dissertação (1999) e tese (2010), enfoca a atuação 

clínica em linguagem com sujeitos portadores de paralisia cerebral e enuncia 

que a aquisição/apropriação da linguagem independe dos comprometimentos 

motores.  A autora ressalta que o uso dos sistemas pictográficos e ideográficos 

possibilita que a fala não articulada ganhe significados. Para tanto, é 

necessário que o terapeuta se coloque em posição de escuta 

das manifestações do paciente, emprestando sua voz e sua escrita, de maneira 

que essas manifestações “ganham corpo no corpo do outro” 

(VASCONCELLOS, 2010, p. 118). 

Partindo de sua experiência clínica fonoaudiológica no atendimento de 

pessoas com graves comprometimentos de fala, Panhan (2001) sistematiza 

sua prática tendo como base teórica o método clínico interpretativo utilizado na 

clínica da linguagem. A autora conclui que a CSA só funciona articulada ao 

método clínico interpretativo. 

Chun (2002), em um artigo, faz uma apresentação dos trabalhos de 

autores que procuram discutir questões da linguagem e da CSA em sujeitos 

com restrições da oralidade, filiados ao interacionismo brasileiro, e discute a 

questão do ensinar a apontar/acionar um símbolo como mero meio de 

transmitir uma mensagem, convocando a pensar nesse sujeito da linguagem 

imerso na linguagem. 

Com base na linguística fundada por Saussure, bem como no 

interacionismo em aquisição da linguagem por Lemos, Carnevale (2013) 

analisa a problemática de sujeitos com paralisia cerebral com 

comprometimentos graves de oralização. Segundo a autora, a fala vai além da 

função comunicativa/expressiva, e tem função constitutiva. Mesmo sujeitos 

com paralisia cerebral não escapam aos seus efeitos, pois o sujeito está imerso 

em um mundo da e de linguagem; sendo assim, a fala está sim presente, 

mesmo que não oralmente materializada.  

Vasconcellos (2010), em sua tese, prossegue no mesmo tema de sua 

dissertação, abordando intervenções clínicas de pacientes portadores de 

paralisia cerebral com limitações da oralidade e o uso da CSA, mas aprofunda 

duas questões: “(...) a materialização do significante, que se faz pela via do 



61 
 

 

 

empréstimo do corpo e da voz do outro-terapeuta” e a diferença existente entre 

organismo/corpo e o sujeito PC na clínica de linguagem.  

Pela apresentação e a análise até o momento realizada sobre 

determinantes históricos acerca da delimitação da CSA como área específica, 

bem como a discussão das abordagens de aquisição/apropriação da linguagem 

predominantes nos estudos em CSA, e pela revisão bibliográfica de trabalhos 

fundamentados nessas abordagens, podemos apreender que  a CSA tem sido 

predominantemente sistematizada a partir da concepção de linguagem 

entendida como código, como meio facilitador de comunicação na transmissão 

de mensagens entre o emissor e o receptor e valorização de um código 

comum, levando a estratégias e técnicas a serem ensinadas e aprendidas. 

Como já enunciado, a perspectiva dialógica da linguagem que 

fundamenta este trabalho é apresentada e discutida na próxima seção, com 

destaque para o processo de interação dialógica de sujeitos com restrições de 

fala.  

 

 

2.2 ORIENTAÇÃO TEÓRICA: COMUNICAÇÃO SUPLEMENTAR E/OU 

ALTERNATIVA A PARTIR DE UMA PERSPECTIVA DIALÓGICA DA 

LINGUAGEM 

 

Na realidade, o ato de fala, ou, mais exatamente, 
seu produto, a enunciação, não pode de forma 
alguma ser considerado como individual no 
sentido estrito do termo; não pode ser explicado a 
partir das condições psicofisiológicas do sujeito 
falante. A enunciação é de natureza social 
(BAKHTIN, 2009, p.113). 

 
 

O objetivo desta seção é explicar a CSA como atividade semiótica 

constituída de signos verbais e não verbais a partir de uma perspectiva 

dialógica da linguagem. Discorremos acerca de conceitos vinculados a essa 

perspectiva, formulada por Bakhtin e por estudiosos que compunham o seu 

círculo34.  Discutimos sobre algumas obras de Bakhtin35, bem como de 

                                                 
34 É importante mencionar que Mikhail M.Bakhtin se reunia regularmente, entre 1919 e 1929, 
com um grupo de intelectuais de formação diversa, que partilhava de reflexões filosóficas em 
torno da linguagem, literatura e outros temas. Esse grupo foi denominado, posteriormente, 
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conceituações sistematizadas por autores alinhados aos pressupostos por ele 

formulados (BRAIT e MELO, 2005; BUBER, 2010; CASTRO, 2005; FARACO, 

2013; FIORIN, 2008; FREITAS, 2003; GERALDI, 2003a, 2003b, 2010; JOBIN e 

SOUZA, 2007, 2011; SEBEOK, 1991; PONZIO, 2010, 2012; PETRILLI e 

PONZIO, 2011).  

Pretendemos fornecer, assim, elementos que permitam confirmar a 

hipótese de que a CSA, quando conceituada enquanto atividade semiótica 

composta por signos verbais e não-verbais, pode contribuir para que sujeitos 

com restrições de fala venham a ser reconhecidos e se reconheçam como 

“falantes” e autores de seus discursos e possam, então, ocupar, ativa e 

responsivamente, o lugar de quem quer e tem o que dizer. 

Nessa direção, as discussões desta seção foram divididas em três 

subseções. Primeiramente, são aprofundados conceitos a partir dos quais pode 

se apreender a linguagem como dialógica e constitutiva dos sujeitos, ou seja, 

os de interação verbal e extra-verbal, enunciação, papel ativo dos 

interlocutores (eu-outro) nas produções discursivas, interações dialógicas, 

sujeito/subjetividade.  Num segundo momento, apresentamos os conceitos de 

signo, símbolo e sinal, tais como formulados por Bakhtin (2009, 2011) e 

Sebeok36 (1991), conceitos que nos orientaram para a conceituação de CSA 

proposta neste estudo. Na terceira seção, sistematizamos a conceituação de 

CSA como atividade semiótica; por fim, apresentamos os trabalhos que vêm 

discutindo os conceitos de signo, símbolo e sinal em CSA.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
como Círculo de Bakhtin, pois, segundo Faraco (2013), ele foi o autor das principais obras 
discutidas por esse grupo. Nesta tese adotamos a opção de atribuir a Bakhtin a autoria de 
todas as obras que foram questionadas, por ser uma opção que também tem sido aceita no 
meio acadêmico (FARACO, 2013, p. 12). 
35 Destacamos dois livros desse autor adotados como alicerces na construção desta tese: 
"Marxismo e filosofia da linguagem" (2009, 13ª edição) e "Estética da criação verbal" (2011 6ª 
edição). 
36 Segundo Petrilli e Ponzio (2011), Sebeok foi um dos intelectuais que mais contribuiu para os 
estudos da semiótica, articulando tal conceito a todas as ciências da vida, instituindo a noção 
de uma “semiótica global” que proporciona um ponto de encontro e um ponto de observação 
para estudos acerca da “vida dos signos e os signos da vida”. 
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2.2.1 A perspectiva dialógica da linguagem 

 

 A vertente teórica adotada neste trabalho, pautada em Bakhtin (2009, 

2011), concebe o sujeito como constituído histórica e socialmente na/pela 

linguagem. Trata-se da teoria enunciativo-discursiva que propõe, como eixo 

norteador, a ideia de que a realidade fundamental da linguagem/língua é a 

interação/interlocução verbal e extra-verbal de natureza social e histórica.  

 Nessa perspectiva, as interações/interlocuções se constituem como a 

verdadeira substância da língua, não podendo ser, portanto, produzidas 

isoladamente e tão pouco individualmente, pois pertencem a um processo de 

atividade de linguagem social e ininterrupto (BAKHTIN, 2009). 

Bakhtin (2009) destaca que “a enunciação realizada é como uma ilha 

emergindo de um oceano sem limites, o discurso interior”, o qual se situa em 

um contexto exterior. Segundo o autor “as dimensões e as formas dessa ilha 

são determinadas pela situação da enunciação e por seu auditório”, razão pela 

qual toda enunciação, além de não se separar do curso histórico das 

enunciações, é configurada por outras enunciações, construindo deste modo o 

cenário da vida corrente (BAKHTIN, 2009, p.129).  

Partindo do pressuposto de que toda situação de enunciação e seu 

auditório são construídos por diferentes formas de enunciação verbais e extra-

verbais, as formulações do autor permitem compreender que os signos verbais 

estão permanentemente entrelaçados com signos não-verbais em um contexto 

extra-verbal. Quando materializado em palavra, nem que seja apenas 

monossilábica, há uma interdependência inevitável entre material verbal, não-

verbal e contexto de interação; toda enunciação extra-verbal se torna, então, 

parte constitutiva essencial da estrutura de uma significação (BRAIT, 2007). 

Bakhtin (2009, p.128) enfatiza a relação inseparável das situações 

concretas/ imediatas e do contexto social mais amplo que compõem as 

relações interacionais: 

 

A comunicação verbal entrelaça-se inextricavelmente aos outros tipos 
de comunicação e cresce com eles sobre o terreno comum da 
situação de produção. Não se pode, evidentemente, isolar a 
comunicação verbal dessa comunicação global em perpétua 
evolução. Graças a esse vínculo concreto com a situação, a 
comunicação verbal é sempre acompanhada por atos sociais de 
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caráter não-verbal (gestos do trabalho, atos simbólicos de um ritual, 
cerimônias, etc.), dos quais ela é muitas vezes apenas o 
complemento, desempenhando um papel meramente auxiliar. 

 

 

Na perspectiva bakhtiniana, o não-verbal e o extra-verbal estão 

presentes em todos os contextos, compondo, de modo significativo, a situação 

enunciativa. 

Para pensar nas enunciações de sujeitos com restrições de fala, cabe 

refletirmos e considerarmos o universo que compõe o momento interacional.  

Sebeok, (2011, apud PETRILLI e PONZIO, 2011) explicita que as interações se 

estabelecem entre os humanos e todo o universo. Assim, de acordo com a 

doutrina da semiótica global deste autor, os processos significativos envolvem 

todos os signos possíveis, ou seja, produzidos por humanos, por não humanos 

e pelo mundo. 

Tendo em vista as formulações de Bakhtin, e cotejando-as com 

proposições de Sebeok, podemos concluir que a enunciação, independente de 

sua forma, é o produto da interação de indivíduos socialmente situados, uma 

vez que parte de alguém (de um locutor) e se dirige a alguém (um interlocutor), 

ambos organizados num determinado tempo e espaço.  Acerca da dimensão 

interacional do enunciado, Bakhtin (2009, p. 117) afirma: 

 

Na realidade, toda palavra comporta duas faces: é determinada tanto 
pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige 
para alguém. Ela constitui justamente o produto de interação do 
locutor e do ouvinte. Através da palavra defino-me em relação ao 
outro, isto é, em última análise em relação à coletividade. A palavra é 
uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apoia 
sobre mim numa extremidade, na outra se apoia sobre o meu 
interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do 
interlocutor. 

 

 

A enunciação, pela palavra, entidade que tem a função interacional entre 

o locutor e o interlocutor, quando se converte em signo linguístico tem a função 

de permear diferentes formas de interação verbal, não pertencendo, 

exclusivamente, ao locutor ou ao interlocutor, mas a ambos como elemento de 

mediação entre eu-outro. Em uma extremidade da ponte dessa relação se 

encontra o locutor e na outra, o interlocutor. O lugar constitutivo da autoria está 
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no lugar de encontro entre tais sujeitos e a linguagem. Nessa medida, a ambos 

cabe o papel ativo do sujeito autor (BAKHTIN, 2011). 

O locutor integra um traço constitutivo do enunciado, que é o 

direcionamento, ou endereçamento a alguém. Sem essa peculiaridade, 

segundo Bakhtin, não poderia haver enunciado (BAKHTIN, 2011). É 

reconhecendo interlocutores, presentes ou não, que o locutor, enquanto autor 

do enunciado determina o enunciado a ser construído, que, por sua vez, 

determina os diferentes gêneros do discurso. 

Quanto à alternância dos “falantes”, esta é considerada por Bakhtin 

(2011) como outra peculiaridade da enunciação e indissociavelmente ligada ao 

seu processo ininterrupto. Desta forma, todo enunciado, antes de ser iniciado, 

conta com enunciados-respostas dos outros. Essa alternância dos locutores é 

mais facilmente observada no diálogo face a face e diz respeito a um 

movimento em que há uma atitude responsiva ativa do locutor e do interlocutor 

– o primeiro termina seu enunciado e passa a palavra ao outro. 

Um aspecto fundamental acerca do lugar ocupado pelo interlocutor é a 

compreensão responsiva ativa frente ao enunciado (BAKHTIN, 2011), que 

ocorre quando o endereçamento se desdobra em e na (inter) relação. 

Evidenciando tal movimento, cabe recorrer às palavras de Bakhtin: 

   

Neste caso, o ouvinte, ao perceber e compreender o significado 
linguístico do discurso ocupa simultaneamente em relação a ele uma 
ativa posição responsiva: concorda ou discorda dele (total ou 
parcialmente), completa-o, aplica-o, prepara-se para usá-lo, etc.; essa 
posição responsiva do ouvinte se forma ao longo de todo o processo 
de audição e compreensão desde o seu início, às vezes literalmente 
a partir da primeira palavra do falante (2011, p. 271). 

 

Outra particularidade que impulsiona uma atitude responsiva ativa do 

destinatário é a conclusibilidade do enunciado (BAKHTIN, 2011).  Tal aspecto 

refere-se ao fim, ou seja, quando o locutor concluiu seu enunciado e espera a 

resposta do interlocutor, que passa a ser, então, o locutor: “o locutor já está 

determinado a essa compreensão ativamente responsiva, esperando do 

interlocutor uma resposta, uma concordância, uma participação, uma objeção, 

etc.” (BAKHTIN, 2011, p. 272). Deste modo, o outro tem um papel ativo em 

todo processo da produção do enunciado e, portanto, da interação discursiva.  
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Considerando que locutor e interlocutor têm papel ativo nas produções 

discursivas, e que o enunciado é um elo na cadeia da comunicação verbal, fica 

evidente a importância do outro não simplesmente como um ouvinte, mas 

como um interlocutor, com suas reações-resposta, ou seja, com atitudes 

responsivas ativas. 

 

Ao falar, sempre levo em conta o fundo aperceptível da percepção do 
meu discurso pelo destinatário: até que ponto ele está a par da 
situação, dispõe de conhecimentos especiais de um dado campo 
cultural da comunicação; levo em conta as suas concepções e 
convicções, os seus preconceitos (do meu ponto de vista), as suas 
simpatias e antipatias - tudo isso irá determinar a ativa compreensão 
responsiva do meu enunciado por ele (BAKHTIN, 2011, p.302). 
 

 

Nessa perspectiva, é importante destacar que vivemos em um mundo 

constituído de palavras do outro e orientado pela palavra do outro. Assimilamos 

a palavra do outro pelo discurso do outro, pela cultura, que é manifestada tanto 

pela palavra, quanto por outros materiais (signos) semióticos (BAKHTIN, 2011). 

Nesse mundo constituído de minhas palavras (sentidas como minhas) e das do 

outro, não há fronteiras: “a palavra do outro deve transformar-se em minha 

alheia (ou alheia-minha).” (BAKHTIN, 2011, p.381). 

Tais reflexões vêm ao encontro da concepção do Eu e do Tu formulada 

por Martin Buber37, para quem o lugar dos outros é indispensável para a nossa 

realização existencial. 

 

Toda vida verdadeira é encontro. Eu só existo na medida em que digo 
Tu ao outro, aceitando-o irrestritamente em sua alteridade, com a 
totalidade do meu ser, e por ele sou assim aceito. O eu sem o Tu é 
apenas abstração (BUBER, 2010, p. 7). 
 

 

                                                 
37 Martin Buber nasceu em Viena em 1878. Viveu a sua infância em contato com a tradição 
judaica e com o espírito liberal e místico/espiritual do Hassidismo. Em 1896 matriculou-se no 
curso de Filosofia e História da Arte da universidade de Viena. Desde os primeiros anos de sua 
formação intelectual, Buber estava à frente de grupos estudantis e fez parte do movimento 
sionista. É considerado mais pensador do que um filósofo acadêmico ou um teólogo 
profissional. Em sua obra, estabelece um vínculo profundo com a práxis, ou seja, desenvolve a 
sua reflexão radicada na sua riqueza e na força vital de sua experiência concreta. Escreveu o 
livro Eu e Tu (2001), que veio a ser referência principal do pensamento buberiano. Entretanto, 
outras obras foram escritas que o consagraram como mestre dialogista, tais como os ensaios 
reunidos no livro "Do diálogo e do Dialógico" (2009) e no "Caminho do Homem" (2013). 
(BUBER, 2010). 
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A reflexão filosófica principal de Buber se concentra no princípio de que 

o “Eu é o ato essencial do homem, atitude de encontro entre dois parceiros na 

reciprocidade e na confirmação mútua” (BUBER, 2010). 

Tanto para Bakhtin quanto para Buber, o ser humano vive em um 

espaço relacional entre o eu e o outro (Tu). O signo semiótico só tem existência 

nesse espaço e, portanto, nas relações dialógicas. Queremos aqui enfatizar 

que toda e qualquer forma de enunciado só existe para o outro e é orientada 

para o outro. Razão pela qual o que impulsiona a compreensão/atitude 

responsiva do ouvinte é o intuito discursivo, a vontade discursiva, ou seja, o 

“querer dizer” do locutor. Em um enunciado, podemos abranger, interpretar, 

sentir e imaginar a vontade discursiva do locutor. Esse “querer dizer” 

combinado com o tema do enunciado, com enunciados antecedentes e com o 

gênero discursivo a partir do qual será construído o enunciado, formam uma 

unidade vinculada à situação concreta da interação/interlocução/diálogo 

(BAKHTIN, 2011).·. 

As enunciações, produzidas a partir de qualquer modalidade, se 

manifestam nas relações dialógicas, que, segundo Faraco (2013), são mais 

amplas, mais variadas e mais complexas e se sucedem em diferentes espaços, 

seja no diálogo/interação face a face, seja em textos/obras de variados gêneros 

– literários, poéticos, políticos, religiosos, entre inúmeros outros.  As relações 

dialógicas são as relações de sentido que ocorrem nesses espaços relacionais; 

isto é, o que interessa analisar é os complexos de forças socioideológicas que 

atuam nesse espaço e condicionam “a forma e as significações do que é dito 

ali” (FARACO, 2013, p. 61). 

As interações/diálogos denominados face a face tem uma atenção 

particular para Bakhtin, por ser um espaço em que podemos observar mais 

diretamente a dinâmica do processo de interação das vozes sociais, como 

eventos/espaços atravessados pelas diversas forças socioideológicas. 

(FARACO, 2013, p. 62). São nas interações face a face que: 

 
 

Relações dialógicas são possíveis não só entre enunciados 
completos (relativamente completos); uma abordagem dialógica é 
possível em relação a qualquer parte significante de um enunciado, 
mesmo em relação a uma só palavra, caso aquela palavra seja 
percebida não como uma palavra impessoal da língua, mas como um 
signo da posição semântica de outro alguém, como o representante 
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do enunciado de outra pessoa; isto é, se ouvimos nela a voz de outro 
alguém. Assim, relações dialógicas podem permear o interior do 
enunciado, mesmo o interior de uma só palavra, desde que nela duas 
vozes colidam dialogicamente microdialógico (FARACO, 2013, p. 64).  

 

 

Importante ressaltar também que, em qualquer modalidade de 

interação/diálogo, há uma evolução contínua dos sentidos nos enunciados, que 

são determinados por fatores históricos, além de haver uma interdependência 

com a situação imediata/concreta ou de contexto social mais amplo, no qual a 

enunciação é construída. 

Para esclarecer a natureza social-histórica da enunciação, recorremos 

às proposições de Geraldi (2003b). O autor afirma que as interações só se 

tornam “reais” enquanto acontecimentos singulares únicos e irrepetíveis no 

momento da enunciação; ou seja, “é no acontecimento que se localizarão as 

fontes fundamentais produtoras da linguagem, dos sujeitos e do próprio 

universo discursivo.” (GERALDI, 2003b, p. 7).  

Geraldi (2003b, p. 8) elucida, ainda, que construir sentidos no processo 

interlocutivo demanda o uso de recursos linguísticos38, mas tais recursos só 

existem sob as operações de construção de sentidos que nada mais é do que o 

trabalho dos sujeitos (suas operações discursivas). Nessa medida, não existem 

recursos linguísticos prontos e sim recursos linguísticos submetidos ao trabalho 

de construção de sentidos realizado pelos sujeitos. 

 

Na singularidade de cada acontecimento discursivo, o trabalho dos 
sujeitos (suas operações discursivas) e o trabalho da linguagem se 
encontram: o transitório e o estruturado se entrecruzam, um e outro 
limitando-se e, nestes limites, reconstruindo-se na história do trabalho 
linguístico (GERALDI, 2003b, p. 226). 

 
 

É nesse trabalho da linguagem que o sujeito constitui a língua e é por 

ela constituído. A partir das interações/relações dialógicas é construída a noção 

do sujeito como autor de discursos, condição para que possa ocupar ativa e 

responsivamente o lugar de quem quer e têm o que dizer. 
                                                 
38 Geraldi refere-se a recursos linguísticos, ora referindo-se a recursos gramaticalizados (como 
a ordem, as funções, as categorias e as regras ou princípios abstratos de combinação e 
construção de enunciados), ora a recursos não gramaticalizados (como a seleção e itens 
lexicais, deslocamentos de sistemas de referência, mudança ou conjunção de diferentes 
variedades linguísticas, etc.) (GERALDI, 2003a, p.226). 
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Mas, para compreendermos a constituição do sujeito pela linguagem e 

pela relação dialógica com o outro na concepção de Bakhtin, é necessário nos 

debruçarmos nas conceituações de sujeito.  

Conforme Geraldi (2010), a noção de sujeito responsável é explicitada 

desta maneira: “o sujeito é concebido como unidade cuja argamassa é a 

responsabilidade.” (GERALDI, 2010, p 135). Assim, para Bakhtin (2011), o que 

garante o nexo interno entre os elementos do indivíduo, enfim, uma unidade é 

a responsabilidade. 

 Pensar o ato responsável de um sujeito é pensar a ética como filosofia 

moral, é pensar nos compromissos que o ser humano tem, quais são as 

responsabilidades que assumimos como vemos responsavelmente e como 

respondemos a vida (MIOTELLO, 2011, p. 23) 

Responsabilidade que, conforme, enfatiza Ponzio (2010, p. 21) é: 

 

A “responsabilidade especial”, isto é, a responsabilidade que decorre 
da pertença a um todo, relativa a um determinado setor da cultura, a 
um determinado conteúdo, e a um certo papel e função, e portanto, 
uma responsabilidade delimitada, definida, referida à identidade 
reiterável do indivíduo objetivo e intercambiável; e, de outra parte, a 
“responsabilidade absoluta”, sem limite, sem álibi, sem desculpa, que 
por si só torna único, irrepetível o ato, enquanto responsabilidade não 
transferível do indivíduo.  

 

Bakhtin compreende que um ser humano que pensa de forma 

participativa não separa a realização de seu ato de seu produto. Para o autor, 

ato é algo que o eu deve encarar e compreender de forma racional, consciente 

e responsável (FREITAS, 2012). Esse pensamento remete ao entendimento de 

que a participação do eu transforma cada ato seu em sua própria ação 

ativamente responsável. 

Além disso, Bakhtin constrói um pensamento que remete ao “meu não 

álibi no ser”, o qual comporta a minha unicidade e insubstituibilidade – 

“transforma a possibilidade vazia em ação responsável real (...) cada um tenha 

razão no seu próprio lugar, e tenha razão não subjetivamente, mas 

responsavelmente.” (PONZIO, 2010, p.26). 

E a constituição desse ser responsável deve vir pela alteridade, o pensar 

no outro. Segundo Bakhtin (1993, p.91), “a vida conhece dois centros de valor 

que são fundamental e essencialmente diferentes, embora correlacionados um 
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com o outro: eu e o outro; e é em torno desses centros que todos os momentos 

concretos do Ser se distribuem e se arranjam.”  

 Constituímo-nos discursivamente assimilando um mundo de vozes 

sociais, nas múltiplas interrelações dialógicas. Nas palavras de Faraco (2013, 

p.81), “(...) o mundo interior é uma arena povoada de vozes sociais em suas 

múltiplas relações de consonâncias e dissonâncias; e em permanente 

movimento, já que a interação sociológica é um contínuo devir.” 

Uma arena de vozes convergentes, divergentes, investidas de diferentes 

graus de autoridade, vozes de autoridades e de vozes internamente 

persuasivas (FARACO, 2013).  

É disso que trata Bakhtin (2011, p. 295): 

 

(...) a experiência discursiva individual de qualquer pessoa se forma e 
se desenvolve em uma interação constante e contínua com os 
enunciados individuais dos outros. Em certo sentido, essa experiência 
pode ser caracterizada como processo de assimilação-mais ou 
menos criador- das palavras do outro (e não das palavras da língua). 
Nosso discurso, isto é, todos os nossos enunciados (inclusive as 
obras criadas), é pleno de palavras dos outros de um grau vário de 
alteridade ou de assimilabilidade, de um grau vário de 
aperceptibilidade e de relevância. Essas palavras dos outros trazem 
comigo a sua expressão, o seu tom valorativo que assimilamos, 
reelaboramos e reacentuamos. 
 

 
Tal observação evidencia que a concepção de alteridade se entrelaça 

com a constituição do sujeito e com a formação da subjetividade. Como 

explicita Geraldi (2003a), é a partir das atividades dialógicas que se constrói a 

consciência dos sujeitos (formação da subjetividade), pelos processos de 

internalização dos signos nas interações sociais. 

Entender que o sujeito, ao produzir um enunciado, combina o discurso 

dos outros com o seu, ou seja, que há uma relação indissociável entre o eu e o 

outro, significa considerar que o querer dizer, a intenção e necessidade de 

escolhas é próprio de cada um e realizado na interação com o outro. 

Sobre esse aspecto, Faraco (2013) enfatiza que a consciência individual 

se alimenta e se constitui de signos criados por um grupo social, no processo 

de sua interação social. Essa consciência dita individual produz enunciados 

heterogênicos, pois derivam da multidão de vozes interiorizadas:  
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Nosso mundo interior, portanto, é, em sua essência, sociossemiótico 
(sem signos não há consciência) e, por isso mesmo, heterogêneo, na 
medida em que a realidade linguístico-social é heterogênea 
(plurilíngue). E sua dinâmica interior decorre da dialogização desta 
heterogeneidade (FARACO, 2013, p. 82). 
 

  

Sendo assim, a consciência individual é social, mas, conforme evidencia 

Faraco (2003), Bakhtin não nega a singularidade, pois considera o ser humano 

único e insubstituível. 

 

(...) o sujeito é social de ponta a ponta (a origem do alimento e da 
lógica da consciência é externa à consciência) e singular de ponta a 
ponta (os modos de como cada consciência responde as suas 
condições objetivas são sempre singulares, porque cada um é um 
evento único do Ser) (FARACO, 2013, p.83). 

 

Em suma, a singularidade do sujeito se constitui da possibilidade de 

interagir com as diversas vozes interiorizadas. Neste sentido, o “sujeito 

responsável” é também um “sujeito consciente”. 

Os atos conscientes realizados pelo sujeito são fundados na sua relação 

com a linguagem (GERALDI, 2010). “A língua penetra na vida e a vida penetra 

na língua e desta se faz a matéria da consciência de cada um.” (GERALDI, 

2010, p.139). 

É importante salientar que o conceito de responsabilidade tem duas 

perspectivas: a de responsabilidade enquanto o lugar do ato responsável; e a 

perspectiva da responsividade, ou seja, como um ato exigido pelo outro 

(MIOTELLO, 2011, p.18). Sendo assim, o sujeito de Bakhtin também é 

caracterizado como responsavelmente respondente (responsivo). Retomamos 

aqui o conceito de atividade responsiva ativa: 

 

Toda compreensão da fala viva do enunciado vivo é de natureza 
ativamente responsiva (embora o grau desse ativismo seja bastante 
diverso); toda compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou 
naquela forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante 
(BAKHTIN, 2011, p. 271). 

  

Acerca dessa ideia, Geraldi (2003b) enfatiza que todo o sujeito é 

responsável pela compreensão construída que passa a ser o sentido do 

evento. Há um ciclo de respostas às ações, ou seja, toda a enunciação (ação) 

do sujeito é uma resposta a uma compreensão de outra enunciação. Somos 
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responsáveis por essas respostas, pois somos participantes respondentes no 

processo da construção da compreensão construída. 

Miotello (2011) exemplifica bem esse ato responsivo ou de 

respondibilidade: 

 
(...) qualquer ato que eu esteja fazendo, e qualquer ação que o ato de 
pensar demande, estou respondendo a uma outra pessoa; não 
respondo para mim mesmo. Respondibilidade e responsabilidade são 
duas faces de uma mesma moeda, eu sou responsável, e ao mesmo 
tempo estou respondente (MIOTELLO, 2011, p. 29). 
 

  

O sujeito também é caracterizado como sendo incompleto, ou seja, 

possui uma incompletude fundante “é a relação com a alteridade que lhe dá 

existência” (GERALDI, 2010, p. 143).  

Nas palavras de Bakhtin (2011, p. 374): “Definição de sujeito (pessoa) 

nas relações entre sujeitos: concretude (nome) integridade, responsividade, 

etc; inesgotabilidade; inconclusibilidade, abertura". 

É pela correlação de três outros conceitos bakhtinianos que podemos 

extrair o sujeito inconclusivo de que fala o autor: excedente de visão; exotopia 

e acabamento (GERALDI, 2003a). 

O excedente de visão é a possibilidade que o outro possui de enxergar o 

eu, por estar posicionado externamente (posição exotópica), que é diferente da 

possibilidade de eu me enxergar (do meu interior). Faraco (2011, p. 24) relata:  

 
Desse modo, quando contemplo alguém situado fora e adiante de 
mim, nossos horizontes concretos efetivamente vivenciáveis jamais 
coincidem. Porque em qualquer situação ou proximidade que esse 
outro que contemplo possa estar em relação a mim, sempre verei e 
saberei algo que ele, da sua posição fora e diante de mim, não pode 
ver: as partes de seu corpo inacessíveis a seu próprio olhar (a 
cabeça, o rosto e sua expressão), o mundo atrás dele, toda uma série 
de objetos e relações que, em função dessa ou daquela relação de 
reciprocidade entre nós, são acessíveis a mim e inacessíveis a ele. 
Quando nos olhamos, dois diferentes mundos se refletem na pupila 
dos nossos olhos.  
 

 

O conceito de excedente de visão articula-se com a singularidade de 

cada um, com a alteridade e com a interação, ou seja, é o excedente de visão 

que impele para a interação. É o mesmo excedente de visão que instiga a 

alteridade e que nos faz ocupar um lugar único (FARACO, 2011).  
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Bakhtin recorre ao conceito de exotopia para explicitar a posição que o 

outro se encontra e que é capaz de nos ver como um todo, o que não podemos 

fazer conosco. 

 A capacidade de excedência de visão e a posição exotópica ocupada 

pelo outro produz sempre novos acabamentos de mim. 

 

Não posso viver do meu próprio acabamento e do acabamento do 
acontecimento, nem agir; para viver preciso ser inacabado, aberto 
para mim - ao menos em todos os momentos essenciais -, preciso 
ainda me antepor axiologicamente a mim mesmo, não coincidir com a 
minha existência presente (BAKHTIN, 2011, p.11). 
 

  

Não conseguimos nos ver por inteiro. O acabamento que o outro me dá 

é uma conferência de valores aos elementos (que me completam) que me são 

inacessíveis e transgressores (MIOTELLO, 2011). 

O outro me revela essa incompletude fundante, pois revela ausência em 

mim ao tentar me completar.  Segundo Geraldi (2010, p. 143): 

 

Deste movimento contínuo entre o eu e o outro, em que eu vivencio 
minha vida de dentro e o outro me dá completude do exterior, infere-
se que os acabamentos ou as identidades serão sempre múltiplas no 
tempo e no espaço, pois a relação nunca é com somente um e 
mesmo outro e a vida não se resume a um e sempre mesmo tempo.  

 

O sujeito bakhtiniano também é um sujeito temporal e datado, pois está 

entrelaçado entre o passado, o presente e o futuro e situado no espaço 

historicizado pelo tempo. Geraldi (2010, p.145) esclarece tal noção ao afirmar 

que “ser datado e situado limita as condições de nossa constituição em 

sujeitos, mas por participarmos da construção do grande tempo da 

humanidade, deixamos hoje rastros do passado no que será futuro”. 

Até o momento, a partir das formulações de Bakhtin e de seus 

colaboradores, podemos apreender uma concepção de sujeito social, dialógico, 

responsável, consciente, respondente e histórico, ou mais precisamente, “(...) 

um sujeito que é história junto com a história de outros” (GERALDI, 2003a, p. 

45).  

A perspectiva de Bakhtin (2009, 2011) contribui para compreendermos 

que, no processo de apropriação da linguagem, “na verdade, a língua não se 

transmite; ela dura e perdura sob a forma de um processo evolutivo contínuo. 
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Os indivíduos não recebem a língua pronta para ser usada, eles penetram na 

corrente da comunicação verbal” (BAKHTIN, 2009, p.111).  

Nesse processo de apropriação da linguagem, vê-se claramente a 

palavra do outro - pelas interações dialógicas estabelecidas entre a criança e o 

adulto é que, aos poucos, a criança toma a palavra. No processo de 

apropriação da linguagem, ocorre então a entrada no universo articulado e 

simbólico do signo verbal. Trata-se do despertar da consciência do sujeito para 

o mundo linguístico-discursivo.  

A criança inserida no mundo da linguagem participa de contextos, 

rotinas e julgamentos de valores embutidos nos modos de dizer (cenário da 

vida corrente) e participa desse mundo por diferentes formas de enunciado 

(gêneros) e por diferentes e variados usos da linguagem (FRANÇOIS, 2006). 

A criança apreende e constrói enunciados de um modo único, pois as 

condições de produção são diversas. Acerca do assunto, vale citar François 

(2006, p. 186):  

 

(...) quando a criança “entra na linguagem”, ela refaz o trabalho de 
relacionar aquilo que chega a ela por caminhos diferentes: o campo 
da percepção, da ação, do sentido, do poder e da impotência e o 
campo das palavras. A criança prova incessantemente a dupla 
relação de afinidade e de não correspondência entre linguagem e não 
linguagem (particularmente, palavras dos pais, significações trazidas 
por seus corpos e o “resto”). 
 

    

O autor analisa que a entrada da criança na linguagem acontece 

também pelo sentido corporal. Assim, as palavras nunca são enunciadas “(...) 

em um vazio absoluto. Elas são acompanhadas de gestos e entonações entre 

corpo e língua” (FRANÇOIS, 2006, p.188). Ainda para o autor “o sentido não 

está em um enunciado, mas no conjunto das trocas linguísticas e no modo 

como a criança modifica a situação” (FRANÇOIS, 2006, p.89).  

O vasto número de modalidades de signos presentes e interpretados no 

movimento das trocas linguísticas se transforma em signo quando passa pelo 

processo de produção de sentido, e quando passa a cumprir determinados 

papéis de valor e conteúdo nas relações sociais (BAKHTIN, 2006). Sobre esse 

tema desenvolveremos a seguir. 
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2.2.2 Signo, símbolo e sinal 

 

Para Bakhtin, sinal é algo fixo e imutável; já o signo é uma entidade de 

caráter mutável, podendo substituir, refletir e refratar outra realidade. Nessa 

perspectiva, os signos constituem os mediadores das relações entre os seres 

humanos, sendo que a palavra constitui o signo por excelência.  

Para começar, “(...) tudo que é ideológico é um signo. Sem signos, não 

existe ideologia” (BAKHTIN, 2009, p.31). O signo faz parte de uma realidade 

material e tem a função de refleti-la e refratá-la com outra realidade, a realidade 

semiótica.·. 

Um signo não existe apenas como parte de uma realidade; ele 
também reflete e refrata uma outra. Ele pode distorcer essa realidade, 
ser-lhe fiel, ou apreendê-la de um ponto de vista específico, etc. Todo 
signo está sujeito aos critérios de avaliação ideológica (isto é, se é 
verdadeiro, falso, correto, justificado, bom, etc.). O domínio do 
ideológico coincide com o domínio dos signos: são mutuamente 
correspondentes. Ali onde o signo se encontra, encontra-se também 
o ideológico. Tudo que é ideológico possui um valor semiótico 
(BAKHTIN, 2009, p. 33). 

 

Os signos, afirma Bakhtin, são os mediadores das relações entre os 

seres humanos e tudo o que é ideológico é signo, sendo que, para garantir a 

sua exterioridade, eles precisam materializar-se socialmente: “O próprio signo e 

todos os seus efeitos (todas as ações, reações e novos signos que ele gera no 

meio social circundante) aparecem na experiência exterior” (BAKHTIN, 2009, p. 

33). 

A palavra, afirma Bakhtin (2009), é signo, e a partir do uso são 

construídos os diferentes campos ideológicos, seja científico, religioso, 

artístico, jurídico, etc. “É no fluxo da interação/interlocução que a palavra se 

concretiza como signo ideológico que se transforma e ganha diferentes 

significados de acordo com o contexto em que ela surge” (JOBIM e SOUZA, 

2006, p. 120).  

Bakhtin afirma que seu interesse não se encontra na pureza semiótica 

da palavra, mas sim em sua “ubiquidade social”: 

 

Tanto é verdade que a palavra penetra literalmente em todas as 
relações entre indivíduos, nas relações de colaboração, nas de base 
ideológica, nos encontros fortuitos da vida cotidiana, nas relações de 
caráter político, etc. As palavras são tecidas a partir de uma multidão 
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de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em 
todos os domínios (BAKHTIN, 2009, p. 42). 
 

 

Uma característica fundamental do signo é sua capacidade de 

transformar o mundo: as palavras serão sempre indicadores mais sensíveis de 

todas as transformações sociais (BAKHTIN, 2009). 

De modo a evidenciar tal fato, Bakhtin afirma que o desenvolvimento de 

uma sociedade é acompanhado pela introdução de novos objetos, valorizados 

por grupos sociais. Esses objetos são refletidos (devolvem para o exterior o 

que sobre eles incide) e refratados (distorcem, mudam o sentido daquilo que 

sobre eles incide) e tornam-se novos signos ideológicos, sejam estes 

linguísticos ou não, constituindo todo o sistema semiótico (BAKHTIN, 2009). 

Na perspectiva bakhtiniana, o conceito de símbolo se apoia no conceito 

de símbolo artístico de Averincev39: 

 

(...) todo corpo físico pode ser percebido como símbolo (...); toda 
imagem artístico-simbólica ocasionada por um objeto físico particular 
já é um produto ideológico. Converte-se, assim, em signo o objeto 
físico, o qual, sem deixar de fazer parte da realidade material, passa 
a refletir e a refratar, numa certa medida, uma outra realidade 
(BAKHTIN 2009, p. 31). 
 

 

Para Bakhtin (2009), há uma ligação entre a imagem e o símbolo. O 

símbolo é uma imagem, mas se diferencia desta. O símbolo vai além dos 

limites da imagem (quando remete à identidade objetiva), mas, ao mesmo 

tempo, não se dissocia dela. Esse símbolo confere certa profundidade e 

perspectiva de sentido que requer que se coloque em relação com outro 

sentido e seja interpretado tomando por base a sua relação com o contexto 

distante/ulterior, que abre à identidade e alteridade. 

    

O sentido é potencialmente infinito, mas pode atualizar-se somente 
em contato com outro sentido (do outro), ainda que seja com uma 
pergunta do discurso interior do sujeito da compreensão. Ele deve 
sempre constatar com outro sentido para revelar os novos elementos 
da sua perenidade (como a palavra revela os seus significados 
somente no contexto). Um sentido atual não pertence a um (só) 
sentido, mas tão somente a dois sentidos que se encontraram e se 

                                                 
39  Averincev (Aviérintsiev): filólogo soviético colaborador e curador das obras de Bakhtin (n. do 
A.). 
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conectaram. Não pode haver “sentido em si”- ele só existe para outro 
sentido, isto é, só existe com ele. Não pode haver sentido único (um). 
Por isso não pode haver o primeiro nem o último sentido, ele está 
sempre situado entre os sentidos, é um elo na cadeia dos sentidos, a 
única que pode existir realmente em sua totalidade (BAKHTIN, 2009, 
p. 382). 
 

 

Compreender o sentido do signo é compreender seu contexto próximo e 

remoto. Trata-se de compreensão respondente e dialógico-ativa: “o sentido 

sempre responde a certas perguntas. Aquilo que nada responde se afigura sem 

sentido para nós afastado do diálogo” (BAKHTIN, 2011, p. 381).  

Esse movimento à alteridade é onde se encontra a especificidade (o 

caráter) do símbolo em relação à categoria signo: “Através das correlações de 

sentido, o símbolo assume um valor universal global, torna-se imagem de um 

mundo, mas mesmo assim conservando um sentido aberto” (PONZIO, 2012, p. 

15). 

O símbolo evidencia que o sentido necessita de uma outra lógica por 

não pertencer ao monologismo e à univocidade; ou seja, não existem 

significados fixos nem papéis fixos entre os símbolos e seus sentidos.  

Discorrendo acerca do conceito de signo, Bakhtin evidencia a 

multiplicidade dos sentidos de um mesmo significante. Assevera que a 

unicidade da palavra não é assegurada pela unicidade de sua composição 

fonética e sustenta, também, que uma palavra é onissignificante, pois: 

  

(...) se um complexo sonoro qualquer comportasse uma única 
significação inerte e imutável, então esse complexo não seria uma 
palavra, não seria um signo, mas seria um sinal. (...) A multiplicidade 
das significações é o índice que faz de uma palavra uma palavra. (...) 
Sua significação é inseparável da situação concreta em que se 
realiza. Sua significação é diferente cada vez, de acordo com a 
situação (BAKHTIN, 2009, p. 135).  
 

 

Para Bakhtin, há tantas significações quantos contextos possíveis. No 

entanto, nem por isso a palavra deixa de ser uma - ela não se desagrega em 

tantas palavras, quantos forem os contextos nos quais ela pode se inserir. 

Evidentemente, essa unicidade da palavra não é somente assegurada pela 

unicidade de sua composição fonética; há também uma unicidade inerente a 

todas as suas significações. O autor ainda adverte que a única forma de 
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conciliar a polissemia da palavra com a sua unicidade é pela dialética, pois as 

plurissignificações só ocorrem nas enunciações (BAKHTIN, 2009). 

Para aprofundar o entendimento acerca da conceituação de signo, é 

fundamental recorrermos às proposições de Sebeok (1991). 

 Discorrendo acerca do encontro entre signos do mundo humano e de 

outros seres vivos, Sebeok (1994) apresenta o verbo “interpretar” como o que 

pode ajudar a significar quem sou “eu”, uma vez que a atividade de interpretar 

coincide com a atividade da vida. Deste modo, “viver é atividade sígnica” 

(SEBEOK, 1991; PETRILLI e PONZIO, 2011 p.18), e a partir dessa ideia, se 

apresentam os vários signos que compõem o “universo semiótico”, ou seja, os 

verbais, que correspondem às línguas (o inglês, português, alemão, chinês...), 

e os não-verbais, ou seja, línguas gestuais, imagens gráficas e manifestações 

corporais. O autor ressalta ainda que há também os signos intencionais, 

controlados pela vontade, e os nãos intencionais, controlados pelo inconsciente 

(PETRILLI e PONZIO, 2011). As explanações acerca dos conceitos de signo e 

símbolo formuladas por Bakhtin e Sebeok nos levam a conceituar a CSA como 

atividade semiótica composta por signos verbais e não-verbais. Para 

aprofundar essa proposição, faz-se necessário ainda apreender o que vem a 

ser sinal, de acordo com Bakhtin (2009, p. 96): 

 

O sinal é uma é uma entidade de conteúdo imutável; ele não pode 
substituir, nem refletir, nem refratar nada; constitui apenas um 
instrumento técnico para designar este ou aquele objeto (preciso e 
imutável) ou este ou aquele acontecimento (igualmente preciso e 
imutável). 

 

Conforme afirmado, os signos verbal e não-verbal, têm uma função 

ideológica, socialmente e axiologicamente orientada pelo contexto, requerendo 

compreensão ativa e responsiva. Já o sinal tem caráter reiterável.  

 

Enquanto uma forma linguística for apenas um sinal e for percebida 
pelo receptor somente como tal, ela não terá para ele nenhum valor 
linguístico. A pura “sinalidade” não existe mesmo nas primeiras fases 
da aquisição da linguagem. Até mesmo ali, a forma é orientada pelo 
contexto, já constitui um signo, embora o componente de “sinalidade” 
e de identificação que lhe é correlata seja real. Assim, o elemento que 
torna a forma linguística um signo não é sua identidade como sinal, 
mas sua mobilidade específica (BAKHTIN, 2009, p. 97). 
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Bakhtin (2009) esclarece, ainda, que a forma linguística reconhecida 

como sinal não se constitui num signo linguístico. Para que uma palavra e um 

símbolo se tornem signos linguísticos, é necessário comportar o conteúdo de 

sentido mutável e não o imobilismo. 

O componente sinal-identificação não existe no uso efetivo da língua. 

Ele pode até inicialmente existir quando nos encontramos diante de uma língua 

estrangeira, mas assim que este “sinal” é absorvido pelo signo, inserido em um 

contexto e em uma situação concreta, ele passa a ser signo linguístico. 

 

2.2.3 Discussões acerca dos conceitos de signo, símbolo e sinal na literatura 

em CSA e sua conceituação como atividade semiótica 

 

Importante destacar que diferentes e, muitas vezes, contraditórias 

definições para os conceitos de signo, sinal e símbolo são utilizados na 

literatura específica em CSA (LLOYD, 1985; LLOYD e FULLER,1986; LLOYD e 

BLISCHAK, 1992. 

Há na literatura internacional uma vasta produção científica em CSA 

apoiada na perspectiva da semiótica40 de Saussure41 e de Peirce42 (SOTO, 

1993; SOTO & OLMSTEAD, 1993; VON TETZCHNER, 2000; VON 

TETZCHNER & JENSEN,1996; VON TETZCHNER & MARTINSEN, 2000ª, 

2000b; VENKATAGIRI, 2002). 

Von Tetzchner e Jensen (1996) justificam o uso do termo “sinais 

gráficos” por este ser utilizado na Linguística de forma mais “genérica”, 

referindo-se a qualquer forma de expressão, seja ela gráfica ou manual. Os 

autores estão apoiados na perspectiva semiótica, mais especificamente 

representados por Peirce, para definir o conceito de símbolo, sinal e signo.  
                                                 
40 O estudo dos signos é tão significativo que, a partir dele, surgiu a área da Semiótica, definida 
como a “Ciência dos signos”. A Semiótica/Semiologia existe desde os princípios do século XX, 
mas foram dois estudiosos, Ferdinand de Saussure (falecido em 1914) e Charles Sanders 
Peirce (falecido em 1913), que fundamentaram a moderna Ciência dos Signos. Saussure 
iniciou a Semiologia, que corresponde à tradição europeia, e Peirce a Semiótica, que 
corresponde à tradição anglo-saxônica. 
41 Para Saussure, a língua é um sistema de signos convencionados pela comunidade 
linguística. O signo linguístico resulta da união de um conceito (significado) com uma imagem 
acústica (significante). É arbitrário, linear, imotivado, imutável e mutável. Para aprofundar no 
que vem a ser signo, sinal e símbolo para Saussure, cf. Curso de linguística geral Saussure 
(Cultrix 2012).   
42 Acerca da teoria de Peirce, cf. “Semiótica” (Perspectiva, 1999).  
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A mesma orientação é sustentada por outros pesquisadores na área da 

CSA (SOTO et al., 1993; SOTO & OLMSTEAD, 1993; BASIL-ALMIRALL et al., 

2003).  

A discussão dos conceitos aqui expostos é, pois, de considerável 

importância, uma vez que nos leva a refletir acerca das concepções de 

transparência e iconicidade dos símbolos que permeiam os sistemas 

pictográficos e ideográficos da CSA, o que é determinante na indicação e uso 

desse sistema nas práticas clínicas, educacionais e de pesquisa. 

Estudos e pesquisas acerca da iconicidade de sistemas pictográficos de 

CSA (CAPOVILLA et al., 1998a, 1998b) tendem a se atrelar à noção de signo 

como uma entidade psíquica que combina um significado com uma imagem 

acústica, o significante, ou que procura uma relação de correspondência entre 

o objeto (coisa do mundo) e sua representação (sua forma, movimento e 

função). 

O termo ícone se origina da teoria da iconicidade de Peirce.43 Trata-se 

do “grau, ou a facilidade de percepção/ identificação do símbolo com o seu 

significado”; ou, segundo Thiers e Capovilla (2006), ícone é o grau de 

transparência de um símbolo para um observador ingênuo não-familiarizado 

com este. O ícone tem a qualidade de coisa representativa. São exemplos de 

ícones: as pinturas, os desenhos e os diagramas.  

Os autores classificam os tipos de sistemas de CSA em linguísticos 

(Bliss e escrita) e pictóricos (por exemplo, o PCS, PIC, REBUS). Nos sistemas 

linguísticos, a relação significante-significado é arbitrária, mutável, podendo um 

significante representar qualquer significado. Já nos sistemas pictográficos, 

isso não ocorre devido ao aspecto da iconicidade pertencente aos símbolos; ou 

seja, a semelhança com o físico limita a interpretação ao que é concreto. 

Com base nessa perspectiva teórica, muitos estudos foram 

desenvolvidos acerca da questão da iconicidade dos símbolos pertencentes 

aos diversos sistemas pictográficos (MUSSELWHITE & RUSCELLO, 1984; 

                                                 
43 Peirce construiu a teoria triádica do signo. De acordo com o autor (1990), o signo procura 
representar o objeto que, de certa maneira, é a coisa ou determinante do signo. Desenvolveu 
então uma tipologia de signos com base em uma classificação de representâmen, objeto e 
interpretante, cada qual com três classes denominadas tricotomias. A tricotomia, que descreve 
os signos do ponto de vista das relações entre representâmen e objeto, é denominada objeto. 
Esta categoria, considerada pelo autor a mais importante divisão dos signos, é composta por 
três elementos: ícone, índice e símbolo. 
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MISUKO 1987; CAPOVILLA et al., 1996; MACEDO et al.,1998;  BRAKE & 

HUER, 2000; BARTON et al., 2006; THIERS,1995; THIERS & CAPOVILLA, 

2006). Pesquisadores envolvidos com o tema afirmam que os símbolos 

pictográficos carregam uma iconicidade intrínseca/imanente ao símbolo, que 

independe de interpretação. Esse grau de iconicidade que cada símbolo 

carrega é julgado como sendo igual, tanto para adultos quanto para crianças e 

tanto para sujeitos com e sem impedimentos cognitivos (MUSSELWHITE e 

RUSCELLO, 1984; MIRENDA e LOCKE, 1990). 

Por outro lado, alguns autores formularam críticas voltadas à extrema 

atenção que é dada a pesquisas acerca da iconicidade, excluindo outros 

aspectos inerentes à apropriação da linguagem em sujeitos que vêm usando a 

CSA (FULLER, PAUL e YODER, 1988; FULLER, 1992; STEPHENSON, 2009). 

Tais críticas nos levam a afirmar que as noções de transparência e 

iconicidade representadas nos símbolos devem ser questionadas, pois estes 

não são portadores de apenas um significado, já que são construídos e 

negociados nos processos de interação/interlocução. 

Abordagens acerca dos símbolos sob o prisma da transparência 

concebem a linguagem sob o mesmo prisma, ou seja, tal visão retrata uma 

forma de conceituação que se fixa na função comunicativa e instrumental da 

linguagem (PASSOS, 2007). 

Em contraposição, como enfatiza Bakhtin (2009), a palavra é o signo por 

excelência, mas não há uma relação onissignificante e transparente entre 

sentido e significado.  Nesse caso, concebendo os símbolos pictográficos e 

ideográficos como signos, o significado de um símbolo não deve ser 

considerado pronto, acabado e imutável, mas altero, inacabado e mutável.  

Em âmbito nacional, a maioria dos pesquisadores opta por denominar a 

CSA como um sistema de símbolos de comunicação e/ou sistemas 

pictográficos de Comunicação Alternativa, mas não explicitam, claramente, sob 

quais orientações teóricas compreendem o que são símbolos. Nota-se que, 

quando conceituam a CSA, adotam, na maioria das vezes, a definição proposta 

pela Associação americana de fonoaudiologia (ASHA), que utiliza o termo 

símbolo para designar as figuras ou desenhos dos sistemas pictográficos e os 

símbolos ideográficos do sistema BLISS (FORCHETTI, 2000; GILL, 1997; 
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GONÇALVES, 1997; MOREIRA E CHUN, 1997; NUNES e NUNES, 2010; 

PELOSI, 2000; PIZA, 2002; DELIBERATO, 2011; PASSERINO et al., 2013). 

Cabe destacar que na literatura nacional, pesquisadores que 

fundamentam suas bases teóricas na perspectiva interacionista brasileira de 

aquisição da linguagem vêm discutindo acerca dos conceitos de signo, sinal e 

símbolo. 

Panhan (2001) afirma que a adoção dos conceitos de sinal gráfico para 

designar os símbolos pictográficos e ideográficos reporta a um sentido de 

fixidez, não permitindo diferentes interpretações. Nessa direção, o sinal gráfico 

remete a uma concepção de linguagem e língua que as considera instrumentos 

neutros e transparentes de representação da realidade, de natureza fixa, 

estável e centrada num significado externo. 

Wolff (2001), fonoaudióloga comprometida com processos de inclusão 

de crianças autistas e com os impactos do uso de recursos da CSA, argumenta 

que os símbolos que a compõem não são ensinados e sim significados nas 

situações vivenciadas.  Para a autora, não há literalidade entre as 

interpretações e seus efeitos, tendo em vista a opacidade da língua. 

Vasconcellos (1999), pesquisadora brasileira que vem realizando 

estudos acerca da CSA, fundamentados na concepção do interacionismo 

brasileiro, corrobora com a ideia de quer os sistemas gráficos não possuem um 

sentido único e fixo. Os símbolos ganham significados dentro de uma atividade 

interpretativa. A autora alega que os sistemas gráficos não são língua e não se 

estruturam como um sistema, mas podem ser significados e operados como 

entidades linguísticas quando postos ao trabalho da língua, num texto. 

Sustenta que os sistemas gráficos da CSA não podem ser considerados como 

sistemas, e sim como um amontoado de símbolos que só podem ser 

significados quando “submetidos ao jogo da língua”. Ademais, assevera que 

tais símbolos não são instrumentos de representação do mundo, não sendo, 

portanto, signos portadores de um sentido único e fixo (VASCONCELOS, 

1999).  

Orientados pelos mesmos alicerces teóricos que fundamentam a 

concepção de linguagem como atividade dialógica pela qual o homem é capaz 

de significar o mundo e a si mesmo, há dois autores nacionais, Cesa et al. 
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(2009) e Passos (2007), que refletem acerca dos conceitos de sinal, signo e 

símbolo alicerçados nos pressupostos bakhtinianos. 

Cesa et al. (2009), em sua dissertação, adota o termo sinal para 

designar os sistemas de símbolos gráficos pertinentes à CSA, argumentando 

que o significado das palavras é construído e compartilhado mutuamente. 

Nesse processo, “os desenhos” são conceituados como sinais, sendo que a 

passagem para signo só acontecerá no processo de interação entre os 

interlocutores. 

Em seu trabalho, Passos (2007) nomeia os “desenhos” dos sistemas 

pictográficos e ideográficos como símbolos, uma vez que este termo é o mais 

comumente utilizado na literatura em CSA, e explicita sua proximidade com o 

conceito de signo, conforme proposto por Bakhtin. 

Para conceituar a CSA como atividade semiótica composta por signos 

verbais e não-verbais, nos fundamentamos nos conceitos de signo, símbolo e 

sinal propostos por Bakhtin. A CSA sob esta concepção, as diferentes 

manifestações de linguagem que dela fazem parte, não são consideradas 

como sinais e sim como signos passíveis de múltiplas interpretações, não 

sendo, portanto, reduzidas a sentidos e significados estáveis, invariáveis e 

inflexíveis. 

Os signos verbais e não-verbais que compõem a CSA remetem a uma 

não redutibilidade da interpretação do sentido, considerando-se que os 

símbolos pictográficos e ideográficos não possuem um sentido único e 

transparente. Signos ganham sentidos nas interações dialógicas e, quando 

assim considerados, consagra-se o caráter polissêmico, indeterminado, 

irredutível, pluriestratificado, profundo, complexo e altero do sentido nos 

símbolos gráficos. 

Como vimos na explanação acerca do conceito de signo em Bakhtin e 

Sebeok, para que um sinal passe ao status de signo é preciso um 

funcionamento linguístico-discursivo entre interlocutores, que se faz dentro de 

um sistema linguístico aberto, formado por signos que emergem na interação. 

Tal perspectiva nos faz pensar que os símbolos postos em uma prancha só 

assumem valor de signo na interação entre os interlocutores, ou seja, no 

trabalho linguístico-discursivo realizado entre o aluno com restrições de fala e 
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seu professor. Apenas apontar e nomear os símbolos pictográficos os reduz a 

sinais gráficos, não passíveis de interpretações. 

 De acordo com as perspectivas acima apresentadas, compreendemos 

os símbolos dos sistemas pictográficos e ideográficos pertencentes à CSA 

como recursos que podem se tornar signos verbais e não-verbais em situações 

de interações sócio-ideológicas. São verbais, pois no processo dialógico os 

signos pictográficos e ideográficos são apontados pela criança para o seu 

interlocutor e ele repete verbalmente o que compreendeu/interpretou e em 

seguida responde verbalmente. São signos não-verbais por manifestarem-se 

por meio da linguagem visuográfica.  Também são signos ideológicos. Como 

vimos, de acordo com Bakhtin, os signos são mediadores das relações entre os 

seres humanos, e só existem dentro das atividades de interação. Tudo o que é 

significado é ideológico, ou seja, é signo ideológico. Signo e ideologia 

caminham juntos. O signo faz parte de duas realidades - a realidade material e 

a realidade semiótica -, pois ele reflete e refrata outra realidade.  

É no fluxo da interação que os símbolos pictográficos se concretizam 

como signos ideológicos, transformando-se e ganhando diferentes significados 

de acordo com o contexto em que surgem. 

Símbolo é um tipo de signo que converte a imagem artística (o desenho, 

a figura, a foto) em produto ideológico, também refletindo e refratando outra 

realidade – a realidade do signo simbólico. Símbolo é imagem, mas se 

diferencia dela, vai além dos limites da imagem – não há significação fixa entre 

os símbolos e seus sentidos. 

Os símbolos pictográficos e ideográficos não devem ser conceituados 

como sinais, porque, se uma forma gráfica for somente reconhecida como 

sinal, ela nunca se transformará em um signo ideológico. Por fim, são 

considerados também como signos verbais pelo fato de a linguagem verbal 

estar presente nessas interações, produzindo diálogo. São interações 

compostas por multilinguagens, ou seja, diferentes manifestações de 

linguagem, estabelecidas com sujeitos com limitações de fala articulada. 

Reiteramos que a conceituação da CSA como atividade semiótica 

composta por materiais signos verbais e não-verbais, nos leva a refletir que a 

utilização dos recursos disponíveis da CSA é promotora tanto da apropriação 
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da linguagem, quanto do conhecimento dos conceitos sistematizados, além da 

constituição da subjetividade de sujeitos com restrições de fala.  

Consideramos que o uso de tais recursos permite o compartilhar, a 

negociação e o confronto de significações. Assim, consideramos que, ao “falar” 

a partir das manifestações de linguagem da CSA, o sujeito amplia suas 

possibilidades de interpretar o mundo e de ser por ele interpretado. Ao 

movimentar o corpo, ao usar o gesto e/ou ao apontar um símbolo, a pessoa 

convoca o outro a interpretar seus enunciados, e é nesse jogo dialógico, na 

negociação dos sentidos, que esses recursos se tornam signos linguísticos. 

Nessa perspectiva, considerar o sujeito com restrições de oralidade, e 

que se manifesta por outras formas de linguagem, como interlocutor e como 

um ser constituído de linguagem (inserido no mundo da linguagem), significa 

pressupor e reconhecer que é na troca e nas negociações de sentidos que 

ocorre a apropriação da linguagem. E também que é nessa troca de sentidos 

mediada pela linguagem e estabelecida nas interações com o adulto, com o 

professor, em se tratando do contexto educacional, que o processo 

(elaboração) da aprendizagem é apreendido e objetivado.  

Como bem destacam Smolka e Goes (2005, p. 7): 

 

O processo de conhecimento é concebido como produção simbólica e 
material que tem lugar na dinâmica interativa. Tal movimento 
interativo não está circunscrito apenas a uma relação direta sujeito-
objeto, mas implica, necessariamente, uma relação sujeito-sujeito-
objeto. Isto significa dizer que é através de outros que o sujeito 
estabelece relações com objetos de conhecimento, ou seja, que a 
elaboração cognitiva se funda na relação com o outro. Assim, a 
constituição do sujeito, com seus conhecimentos e formas de ação, 
deve ser entendida na sua relação com outros, no espaço da 
intersubjetividade. 

 

Finalizamos essa seção referente à orientação teórica, esperando ter 

conseguido demonstrar a concepção de linguagem e da CSA que alicerçou 

todo este estudo. Continuando nossa revisão de literatura, pretendemos a 

seguir apresentar as concepções de CSA e linguagem predominantes no meio 

acadêmico, bem como, nos documentos oficiais que estabelecem diretrizes 

voltadas à educação inclusiva em nosso país e a inserção da CSA nesse 

contexto. Pretendemos também fornecer um panorama da produção do 

conhecimento em CSA na área da Fonoaudiologia e da Educação. 
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2.3 ANÁLISE DOCUMENTAL E DA PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO EM 

CSA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL 

 

O objetivo desta seção e analisamos a forma como a CSA vem sendo 

abordada no contexto da educação brasileira, a partir das orientações 

veiculadas em políticas publicas nacionais voltadas à inclusão escolar, bem 

como na produção científica nacional que trata do tema.  

 Iniciamos com a discussão de documentos, produzidos nas últimas três 

décadas, que norteiam a implantação de políticas voltadas à educação 

inclusiva, em especial, aqueles destinados ao atendimento educacional 

especializado (AEE) e à CSA. Em seguida, apresentaremos um panorama da 

produção científica nacional, de 1990 a 2015, sobre a CSA no contexto 

educacional brasileiro em duas áreas: A Fonoaudiologia e a Educação. São 

analisados temas predominantes e concepções de linguagem adotadas em tal 

produção, com a finalidade de investigar as problemáticas, perspectivas 

teóricas e os temas que vêm sendo abordados nessa produção. 

 

2.3.1 Políticas públicas nacionais em educação inclusiva e a inserção da CSA 

 

 No Brasil, a partir da década de 1990, debates e movimentos 

relacionados aos direitos das pessoas com deficiência passaram a ganhar 

força, resultando em reformas que, influenciadas por 

movimentos/documentosinternacionais44, objetivaram a sistematização e o 

implemento de diretrizes voltadas à educação especial e à educação 

inclusiva45. 

                                                 
44 Dentre tais documentos, destacam-se: Declaração Mundial sobre Educação para Todos: 
satisfação das necessidades básicas de aprendizagem (JOMTIEN, 1990); Declaração de 
Salamanca e Linha de Ação sobre Necessidades Educativas Especiais (SALAMANCA, 1994); 
Declaração de Guatemala - Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência (GUATEMALA, 1999); 
Declaração de Cochabamba - Educação para todos: cumprindo nossos compromissos 
coletivos (COCHABAMBA, 2001); Declaração Internacional de Montreal sobre Inclusão 
(MONTREAL, 2001); Convenção sobre os Direitos das Pessoas com deficiência – ONU (NOVA 
YORK, 2006).  
45 A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de 
direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que 
avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da 
produção da exclusão dentro e fora da escola.  
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Naquele período, em âmbito nacional, foram redigidos e promulgados 

documentos relacionados a políticas públicas em educação especial46, 

contemplando especificidades e características de sujeitos/alunos com 

deficiência, modos de aprendizagem que lhes são próprios e medidas 

necessárias para que possam ser inseridos no ensino regular e ter acesso a 

um ensino de qualidade. 

Como parte desse processo, a partir da década de 2000, a educação 

especial passou a ocupar lugar de destaque nas diretrizes educacionais, as 

quais, em prol de uma educação inclusiva, propõem uma reorganização 

estrutural, na gestão da escola e na formação dos professores (MICHELS, 

2011). 

Um marco importante, ocorrido em 2001, foi a entrada em vigor da Lei n. 

10.172/01 (BRASIL, 2001b), a qual estabeleceu o Plano Nacional de 

Educação- PNE. Tal Plano apresentava metas, diretrizes e objetivos para a 

educação inclusivos com base em direitos, já descritos na Constituição Federal 

de 1988, segundo os quais a escolaridade de pessoas com deficiência deveria 

ocorrer, preferencialmente, na rede regular de ensino (art.208, III). 

No mesmo Plano, foram também contempladas propostas com o 

objetivo de reorganizar as unidades federativas para a distribuição de recursos 

e parcerias entre áreas da assistência social/saúde/educação/educação 

especial, visando maior participação do aluno e acesso à escola. Nesse 

sentido, foram apresentadas discussões e ações voltadas ao transporte, ao 

projeto político pedagógico, aos recursos tecnológicos e à formação de 

professores (BRASIL, 2001b). 

No mesmo período, outras diretrizes foram implementadas para a 

efetivação do modelo de uma educação inclusiva, dentre as quais interessa 

discorrer aqui acerca das Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Inclusiva (BRASIL, 2001a). Trata-se de uma Lei que define a 

educação especial como modalidade de ensino da educação, selecionando os 

alunos deficientes que podem dela se beneficiar, trazendo orientações acerca 

da reorganização do sistema escolar e propondo adaptações do currículo e 
                                                 
46 O Plano Nacional de Educação para Todos (1990); a Política Nacional de Educação Especial 
(1994); a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, que destina o capítulo V 
(Artigos 58; 59; 60) à Educação Especial. 
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sistemas de apoios. E, pela primeira vez, uma lei contemplou o atendimento 

educacional especializado (AEE) a ser realizado nas Salas de Recursos 

Multifuncionais (SRM). 

Outro documento que marca o debate com relação às políticas públicas 

para a educação das pessoas com deficiência é o Decreto n. 3956, de 8 de 

outubro de 2001, que apoia o termo “pessoas com deficiência”, elaborado na 

Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência - Convenção de 

Guatemala, 2001 (BRASIL, 2001b). Em tal documento é apresentada uma 

visão mais ampliada do conceito deficiência, que contempla fatores sociais e 

econômicos e se afasta de uma visão puramente biológica. Essa visão 

possibilita a sistematização de abordagens que contemplem o conjunto de 

aspectos biopsicossociais envolvidos com a apropriação de conhecimento 

desses alunos e, portanto, com sua trajetória educacional.  

Merece destaque, ainda, o fato de que, nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica (2002), é 

proposta a reorganização curricular de cursos superiores, voltados à formação 

de professores, propondo que estes passem a conhecer as especificidades de 

alunos com deficiência. Outro aspecto abordado em tal documento diz respeito 

à acessibilidade dos referidos alunos aos conteúdos pedagógicos, colocando 

em questão a possibilidade de “comunicação e de expressão” dessa população 

e o papel do professor de promover tal possibilidade. 

Visando o implemento de uma educação inclusiva em âmbito nacional, e 

diante da necessidade de organizar recursos previstos nos diversos programas 

lançados a partir do Plano Nacional de Educação (PNE), em 2004, foram 

instituídos diversos programas.47 Dentre eles, dois contribuíram para a reflexão 

acerca do acesso de alunos com deficiência aos conteúdos pedagógicos: 

• Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) (2007), o qual lançou o 

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), cujo objetivo 

                                                 
47 A Lei n. 10.845 (2004), referente ao Programa de Complementação ao Atendimento 
Educacional Especializado às pessoas com deficiência; o Programa Educação Inclusiva: direito 
à diversidade (2005), com a finalidade de orientar gestores dos estados e municípios em 
relação à continuidade de ações para o atendimento educacional especializado (AEE) e o 
Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, aprovado em 2006, o qual promoveu a 
discussão de temáticas acerca da inclusão das pessoas com deficiência na escola regular e 
ações que viabilizem o acesso e permanência no ensino superior. 
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primordial é a acessibilidade arquitetônica, implantação das salas de 

recursos multifuncionais (SRM) e formação do docente para o 

atendimento educacional especializado (AEE); 

• Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (PNEE-EI) (BRASIL, 2008b), que trata do acesso, da 

participação e aprendizagem dos alunos com deficiências, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação nas escolas regulares. 

 

Importante ressaltar, ainda, que na PNEE-EI, foi explicitada uma 

definição acerca do AEE, que aponta pela primeira vez a introdução de 

recursos referentes à CSA: 

 

O atendimento educacional especializado identifica, elabora e 
organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as 
barreiras para a plena participação dos alunos, considerando as suas 
necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no 
atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas 
realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à 
escolarização. Esse atendimento complementa e/ou suplementa a 
formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na 
escola e fora dela. 
O atendimento educacional especializado disponibiliza programas de 
enriquecimento curricular, o ensino de linguagens e códigos 
específicos de comunicação e sinalização, ajudas técnicas e 
tecnologia assistiva, dentre outros. Ao longo de todo processo de 
escolarização, esse atendimento deve estar articulado com a 
proposta pedagógica do ensino comum. (BRASIL, 2008b, p. 16). 
 

 

 Nesse sentido, supõe-se que o AEE possa mediar a inclusão de alunos 

com deficiência no âmbito da escola inclusiva, sendo que, de acordo com o Art. 

13 da Resolução nº 4/2009 fica definido que, para atuar com o aluno público 

alvo da educação especial, cabe aos professores do AEE: 

 

I – Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos 
pedagógicos, de acessibilidade e estratégias considerando as 
necessidades específicas dos alunos público-alvo da Educação 
Especial;  
II – Elaborar e executar plano de Atendimento Educacional 
Especializado, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos 
recursos pedagógicos e de acessibilidade;  
III – organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala 
de recursos multifuncionais; 
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IV – Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos 
pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino 
regular, bem como em outros ambientes da escola; V – estabelecer 
parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e 
na disponibilização de recursos de acessibilidade; 
VI – Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e 
de acessibilidade utilizados pelo aluno;  
VII – ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar 
habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia e 
participação; 
VIII – estabelecer articulação com os professores da sala de aula 
comum, visando à disponibilização dos serviços, dos recursos 
pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que promovem a 
participação dos alunos nas atividades escolares (BRASIL, 2009b, p. 
3). 

 
 

Especificamente no que diz respeito à acessibilidade, é reconhecida a 

necessidade de estabelecer condições adequadas à locomoção, comunicação, 

ao conforto e à segurança aos alunos com deficiência. Desse modo, a 

Tecnologia Assistiva tem como objetivo propiciar tais condições, e o professor 

de AEE tem como função selecionar os recursos de tecnologia assistiva, bem 

como “ensinar” esses alunos a utilizar tais recursos.  

Fica então evidente que alguns sistemas de símbolos pictográficos 

pertinentes à CSA foram eleitos para incorporar a lista dos equipamentos e 

material pedagógico especial para a educação, capacitação e recreação da 

pessoa com deficiência por meio do documento intitulado Tecnologia Assistiva 

(BRASIL, 2009b).  

Tal documento foi elaborado por um dos grupos de trabalho pertencente 

à organização do PNEE-EI, o Comitê de Ajudas Técnicas (CAT), criado em 

2007. Com o objetivo de apresentar, orientar e regulamentar a inserção da área 

de Tecnologia Assistiva (TA) no contexto educacional brasileiro (MANZINI, 

2011), esse comitê elaborou em 2008, e publicou em 2009, o documento 

intitulado Tecnologia Assistiva (TA) (BRASIL, 2009b). Interessa notar que a TA, 

área que vem crescendo tanto no Brasil quanto em outros países, tem 

produzido recursos para o desenvolvimento tecnológico voltado à 

acessibilidade do deficiente, dentre outros, no contexto educacional.   

Se, em âmbito nacional, pesquisas acerca de tais recursos já vinham 

sendo desenvolvidas com outras denominações (ajudas técnicas, 

acessibilidade, recursos pedagógicos) (MANZINI, 2011), o documento 

desenvolvido pela Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa 
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com Deficiência (SNPD) (BRASIL, 2009b) coloca em evidência a área 

denominada TA como: 

 

(...) uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que 
engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e 
serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à 
atividade e participação, de pessoas com deficiência, incapacidades 
ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, 
qualidade de vida e inclusão social (BRASIL, 2009b, p. 9). 
 

 

 Para a elaboração final do documento “Tecnologia Assistiva” (BRASIL 

2009b), várias discussões foram desencadeadas pelo CAT, entre os anos de 

2006 e 2008, com a finalidade de propor aos órgãos competentes a criação de 

políticas públicas relacionadas ao desenvolvimento e uso de Tecnologia 

Assistiva. Para tanto, o CAT foi dividido em quatro comissões temáticas, cada 

uma voltada a um dos seguintes objetivos: estabelecer e sedimentar os 

conceitos e as terminologias a serem utilizados na área da TA; pesquisar 

acerca do uso da TA no contexto educacional; desenvolver pesquisas 

nacionais enfocando a TA e estudar formas de aquisição dos 

recursos/equipamentos de TA, instruindo a respeito de seu uso (BRASIL 

2009b). 

A Comissão denominada Tecnologia Assistiva para Educação (TAE) 

realizou um levantamento e uma análise de recursos e equipamentos de TA 

para auxiliar alunos com deficiência no contexto educacional. 

 Para tanto, tal comissão fundamentou suas posições em três 

referências internacionais: ISO 9999 (Assistive products for persons with 

disability - Classification and terminology); o documento HEART (Horizontal 

European Activities in Rehabilitation Technology) e as normas do Instituto 

Nacional de Pesquisas em Deficiências e Reabilitação dos Programas da 

Secretaria de Educação Especial do Departamento de Educação dos Estados 

Unidos da América48 (BRASIL, 2009b). 

Nas três referências acima citadas, os sistemas de símbolos 

pictográficos, os quais integram uma das formas de manifestação suplementar 

                                                 
48 National Institute on Disability and Rehabilitation Research (NIDRR), atualmente National 
Institute on Disability, Independent Living, and Rehabilitation Research (NIDILRR), o qual está 
sob responsabilidade do Departamento de Saúde e Serviços Humanos (U.S. Department of 
Health and Human Services). 
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e alternativa de comunicação, são classificados e definidos como recursos 

facilitadores para a comunicação, informação e sinalização para a pessoa 

portadora de deficiência, sendo, portanto, a CSA conceituada a partir de uma 

visão instrumental.   

O sistema de símbolo pictográfico selecionado49 foi distribuído por meio 

do Programa Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), 

instituído pelo MEC/SECADI a partir da Portaria Ministerial nº 13/2007, que 

integra o Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE e o Plano Nacional 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver sem Limite, a partir de 2009 

(BRASIL, 2009b, pp. 41-2). 

Vale ressaltar que, no mesmo texto das Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica, na qual foi publicada a definição de 

AEE, se encontra a referência à SRM50. Tais salas são caracterizadas como o 

local específico inserido nas escolas comuns onde os equipamentos e recursos 

pedagógicos adequados às necessidades educacionais especiais dos alunos 

devem ser ofertados, e os atendimentos educacionais especiais devem ocorrer 

(BRASIL, 2001a, p.50).  

Considerando o universo desta pesquisa, cabe destacar que o Estado 

do Paraná, inicialmente, regulamentou a oferta da sala de recursos 

multifuncionais com a Instrução 04/04 (PARANÁ, 2004) e, em seguida, com a 

Instrução nº 015/08 (PARANÁ, 2008), ambas da SEED/DEE – PR. Todavia, em 

2011 foi lançada a Instrução 016/11 (PARANÁ, 2011), que amplia a 

terminologia desse serviço de apoio para sala de recursos multifuncional - tipo 

I, adequando-se às orientações do MEC, contidas no Decreto Federal nº 7611, 

de 17 de novembro de 2011.  Na Educação Básica, tal dispositivo consiste em 

um atendimento educacional especializado, de natureza pedagógica, que 

complementa a escolarização de alunos que apresentam deficiência intelectual, 

deficiência física neuromotora, transtornos globais do desenvolvimento e 

transtornos funcionais específicos, matriculados na Rede Pública de Ensino 

(PARANÁ, 2011). 
                                                 
49 É importante salientar que apesar da CSA ser constituída de diferentes sistemas 
pictográficos e ideográficos, a CAT sugeriu primeiramente a aquisição do software americano 
Boardmaker® para facilitar a confecção de pranchas e de livros de comunicação, e atualmente 
tem distribuído o software para comunicação alternativa TOBII. 
50 Segundo informações do MEC, 42 mil escolas já receberam recursos multifuncionais de 
acessibilidade (MEC, 2015). 
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O texto das Diretrizes Curriculares da Educação Especial para a 

construção de currículos inclusivos contempla informações acerca da formação 

de uma rede de apoio à Educação Especial no Estado do Paraná (SEED, 

2006). Dentre as iniciativas propostas em tal documento, destaca-se o serviço 

de professores de apoio permanente para alunos com deficiência física 

neuromotora, com graves comprometimentos na comunicação e locomoção 

(SEED, 2006, p. 54). 

Mais especificamente em relação à CSA, uma iniciativa de 

implementação e consolidação da área foi promulgada na Instrução N.º 

009/2009 – SUED/SEED, a qual estabelece critérios para a solicitação de 

professor de apoio à Comunicação Alternativa – PACA, destacando: 

 

(...) um profissional especializado, que atua no contexto da sala de 
aula, nos estabelecimentos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e 
Educação de Jovens e Adultos, onde o apoio fundamenta-se na 
mediação da comunicação entre o aluno, grupo social e o processo 
de ensino e aprendizagem, cujas formas de linguagem oral e escrita 
se diferenciam do convencionado (SUED/SEED, 2009, p. 1).  

 

Como posto na legislação do Estado do Paraná, as atribuições desse 

professor intitulado PACA englobam:  

 

– Possuir conhecimento dos conteúdos pedagógicos a serem 
trabalhados pelo professor regente;  
– Planejar e orientar o professor regente quanto aos procedimentos 
didático-pedagógicos;  
– Buscar formas alternativas de comunicação que viabilizem a 
interação e permitam a participação de alunos com limitações de fala, 
no processo de ensino e aprendizagem;  
–- Produzir materiais e recursos de CSA, tanto para o aluno quanto 
para professor regente que possibilitem o aluno a expressar-se;  
– Instrumentar tanto o aluno quanto o professor a utilizar softwares 
específicos para a comunicação oral e escrita;  
– Realizar modificações na organização do espaço físico e mobiliário 
específico para adequação desse aluno em sala de aula;  
– Promover a interação dos alunos com os demais alunos da sala e 
membros da escola;  
– Viabilizar a apropriação dos conteúdos sistematizados ofertados em 
diferentes situações de aprendizagem no contexto escolar. (PARANÁ, 
2009, p. 2). 

 

  Sempre que houver um aluno com deficiência física e 

comprometimentos de fala, a escola poderá solicitar à Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná a demanda de um professor PACA.  A proposição da 
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oferta desse professor parte do reconhecimento dos gestores da Educação 

Paranaense de que a restrição da oralidade dificulta o processo de ensino-

aprendizagem de alunos com deficiências.  

Após a oficialização do professor PACA no Paraná, foi verificada a oferta 

de cursos específicos de formação para tais professores em Cascavel, pela 

Universidade do Oeste do Paraná de Cascavel, com recurso da Secretaria do 

Ensino Superior e o Ministério da Educação (PARIZOTTO e RIZZI, 2009). 

No que se refere ao conhecimento dos recursos e equipamentos 

distribuídos para as salas de recursos multifuncionais por parte dos 

professores, foi realizada, por iniciativa do CAT, uma pesquisa intitulada 

Tecnologia Assistiva para a Educação no Ensino Municipal e Estadual. Foram 

enviados pelos autores questionários a trinta e três professores/gestores do 

município de Campinas/SP, a 18 municípios do Mato Grosso e a 18 do Espírito 

Santo. Apesar de 89,1% dos professores terem respondido que, nas escolas 

em que lecionavam, havia o aplicativo/software de um sistema pictográfico para 

a confecção de pranchas de comunicação, concluiu-se que um número 

significativo daqueles designados para atuar com alunos com deficiências não 

conhecia tal aplicativo/software e, se conheciam, não sabiam como usá-lo 

efetivamente (BRASIL, 2009b, p. 42). 

Já Carnevale et al. (2013), em pesquisa que objetivou conhecer a 

atuação do professor PACA nas escolas estaduais do Núcleo Regional de Irati- 

Paraná, verificou que, dos dois professores que atuam nessa função, apenas 

um realizou cursos em CSA. 

Evidenciando fragilidades acerca da formação do professor no que se 

refere ao uso da CSA, cabe destacar pesquisa realizada por Manzini (2012), 

com o objetivo de analisar o grau de domínio e conhecimento de computação e 

de aplicativos/softwares específicos para a aprendizagem e para comunicação 

(símbolos pictográficos) por parte de professores que atuam com alunos com 

deficiência física no Estado Paraná. Tal estudo é relevante, pois analisa o 

acesso a tais recursos no referido Estado, a partir da aplicação de um 

questionário denominado Autoavaliação sobre recursos de informática 

(MANZINI, 2011). Tal instrumento, dentre outros, abordava o conhecimento de 

aplicativos/softwares educativos voltados ao desenvolvimento da comunicação. 

Os dados indicaram que os professores conhecem vários aplicativos/softwares 
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específicos de sistemas de símbolos pictográficos, principalmente os livres 

(distribuídos gratuitamente), e que apenas pouco mais de um quinto (1/5) da 

amostra conhecia o Boardmaker®, o qual foi distribuído pelo MEC para uso nas 

salas de recursos multifuncionais. 

  Os resultados de ambas as investigações evidenciaram o despreparo 

por parte dos professores em manusear os aplicativos/softwares de forma 

geral, indicando a necessidade de cursos de formação continuada presencial, 

de forma a capacitá-los a usar tais recursos para atuar com alunos com 

deficiências.  

Outros pesquisadores, em âmbito nacional, vêm desenvolvendo estudos 

voltados à Tecnologia Assistiva e CSA, abordando a necessidade de formação 

inicial e continuada de professores (ALENCAR, 2002; SILVA 2005; 

SAMESHIMA, 2011; PELOSI, 2008; NUNES e SCHIRMER, 2011; MANZINI, 

2011; RODRIGUES, 2011; SCHIRMER, 2012; NETTO, 2012; PASSERINO et 

al., 2013; LIMA, 2013; CARNEVALE et al., 2013). 

 Alguns desses estudos (RODRIGUES, 2011; DUARTE, 2005) 

evidenciam que a formação de professores para a educação inclusiva com foco 

em CSA, oferecida pelos cursos de ensino superior e de formação continuada 

(ofertados diretamente pelas secretarias de educação estaduais e municipais), 

na maioria dos casos, apresenta os conteúdos de forma fragmentada e 

tecnicista. Além disso, evidenciam que tais cursos se embasam, 

predominantemente, em uma perspectiva cognitivista e comportamental, sendo 

a linguagem concebida como representação e/ou instrumento, e a CSA como 

recursos específicos para a comunicação.  

Dessa forma, especialmente nos documentos relativos às políticas de 

educação inclusiva e, mais especificamente, às orientações voltadas aos 

processos de ensino-aprendizagem dos alunos com restrições de fala, a CSA é 

vista como recurso para acessibilidade à comunicação. 

A inserção da CSA nas políticas de educação inclusiva do Estado do 

Paraná está predominantemente articulada às ofertas de recursos e serviços 

de apoios pedagógicos especializados (SEED, 2006, p. 48), sendo que, dentre 

os relativos à CSA, destaca-se a distribuição do software Boardmaker® e do 

software Tobii® nas escolas regulares a partir do Programa de Implantação de 

Salas de Recursos Multifuncionais (MEC, 2015). 
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Contudo, mesmo a CSA sendo considerado um recurso que possibilita a 

acessibilidade à comunicação, cabe indagar porque ainda não se configura, 

nacionalmente, como recurso que pode promover interações dialógicas 

fundamentais, tanto para a constituição do sujeito/aluno como autor, quanto 

para o favorecimento da apropriação da linguagem e do conhecimento dos 

conteúdos pedagógicos no contexto educacional.  

Pôde-se constatar, nos documentos oficiais do Estado do Paraná, a 

inserção da CSA no contexto educacional desponta ora como um recurso de 

informática para uso nas salas de recursos multifuncionais, ora como um 

instrumento que pode ser usado como auxilio pedagógico especializado ao 

acesso à comunicação em sala de aula regular, pelo professor junto a alunos 

com comprometimentos de fala.  

Dificuldades no processo de implementação da CSA, particularmente no 

Estado do Paraná, como recurso promotor da apropriação da linguagem e do 

conhecimento, devem então ser analisadas, de modo a se subsidiar práticas 

pedagógicas e repensar a formação inicial e continuada de professores. 

A seguir, apresentamos então um panorama da produção científica 

nacional em CSA, de modo a investigar como a CSA vem sendo concebida no 

contexto educacional. 

 

2.3.2 A CSA no contexto educacional brasileiro: panorama da produção 

acadêmica nacional 

 

Iniciamos trazendo um panorama da produção nacional publicada 

acerca da CSA no contexto educacional, em forma de artigos, dissertações e 

teses durante o período de 1990 até 2015. Isso porque entendemos que o 

estabelecimento de tal um panorama oferece elementos para a apreensão das 

concepções de linguagem que, predominantemente, sustentam as abordagens 

teórico-práticas acerca da CSA no contexto educacional. 

Para que pudéssemos verificar as abordagens predominantes em cada 

produção, partimos do procedimento de coleta, identificando primeiramente, os 

periódicos e as instituições de ensino superior a qual os autores estão 

vinculados; tipo de escola em que foi realizada a pesquisa de campo; os 
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sujeitos que participaram da pesquisa; tipo de pesquisa; concepções teóricas 

que fundamentam as produções e ano de publicação.  

A identificação dos artigos ocorreu a partir da busca pelos descritivos: 

Comunicação Alternativa; Comunicação Suplementar e ou Alternativa; 

Comunicação Alternativa e Ampliada para a busca em periódicos da área da 

Fonoaudiologia, Educação e Psicologia. A identificação das dissertações e 

teses ocorreu por meio da busca nos sites dos Programas de Pós-Graduação 

em Fonoaudiologia e Psicologia partir do primeiro ano de indexação digital dos 

trabalhos acadêmicos defendidos. Após essa etapa, procedemos ao 

mapeamento das características das dissertações e teses, explicitadas nos 

resumos e na metodologia, e dos artigos, lidos integralmente. 

Os artigos foram publicados nos seguintes periódicos; Revista de 

Distúrbios da Comunicação – DIC (1989-2015); Pró-Fono: Revista de 

Atualização Científica – PF (1989-2010); Revista Brasileira de Educação 

Especial – RBEE (2005-2015); Temas sobre Desenvolvimento – TD (1991-

2015); Revista Educação Especial UFSM, REE (2006-2015); Revista 

Latinoamericana de Tecnologia Educativa – RLTE (2002- 2015); Revista Teias 

– RT (2000-2015); Educação teoria e prática – ETP (2005-2015); Revista 

Brasileira de Informática na Educação – RBIE (1997-2015); Revista Educação 

e Pesquisa – Revista da Faculdade de Educação da USP – REP (1975-2015); 

Educação Unisinos – EU (2004-2015); IE Comunicaciones: Revista 

Iberoamericana de Informática Educativa – IEC (1993- 2015). 

Foram também consultados os bancos de dissertações e teses das 

Universidades que vêm produzindo pesquisas em CSA, considerando-se os 

períodos em que foram inseridas no meio digital. A consulta aos sites das 

Universidades foi realizada até outubro de 2015, incluindo: LATECA 

(Laboratório de Tecnologia e Comunicação Alternativa), vinculado ao Programa 

de Pós-Graduação em Educação Especial da UERJ – PPEE-UERJ; 

Laboratório de Tecnologia Assistiva do Departamento de Terapia Ocupacional 

da UFRJ – LABASSISTIVA-UFRJ; Departamento de Mestrado e Doutorado 

em Psicologia Experimental da USP – DMDPE-USP; Programa de Pós-

Graduação em Educação Especial da UFSCAR – PPEE-UFSCAR; Programa 

de Mestrado e Doutorado em Educação da UFES – PMDE-UFES; 

Universidade Federal do Piauí, Programa em Educação – PMDE-Piauí; 
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Programa de Mestrado em Teoria do Comportamento da Universidade Federal 

do Pará – PMTC-PARÁ; Mestrado em Saúde, Interdisciplinalidade e 

Reabilitação da Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP – MSIRFCM-

UNICAMP; Programa de Pós-graduação em Educação da UFRN – PPE-UFRN; 

Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRGS – PPE-UFRGS; 

Programa de Mestrado e Doutorado em Distúrbios da Comunicação da 

Universidade Tuiuti do Paraná PMDDC-TUIUTI; Programa de Pós-Graduação, 

Mestrado e Doutorado em Fonoaudiologia da PUC-SP – LAEL-PUC-SP; 

Programa de Mestrado e Doutorado em Educação da Universidade Estadual 

Paulista-Marília UNESP – PMDE-UNESP; Programa de Pós-graduação em 

Educação da Universidade Metodista de Piracicaba – UMP- PPE- 

PIRACICABA; Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de 

Caxias do Sul – PPE-UCS; Programa de Pós- Graduação em Educação da 

Universidade Federal de Santa Maria – PPE-UFSM. 

Foram levantados e analisados 65 trabalhos, dentre eles, 29 artigos e 35 

dissertações/teses a respeito do tema CSA no contexto educacional. Em se 

tratando de dissertações e teses, quando publicadas em artigos, optamos pela 

análise dos últimos.  

Para a organização dos artigos, elaboramos o quadro 1, apresentado a 

seguir, contendo os seguintes aspectos: periódicos, título dos artigos, ano de 

publicação, participantes da pesquisa, tipo de escola em que foram realizadas 

as pesquisas. Após a leitura dos artigos, mesmo quando não explicitamente 

referidas, foi possível apreender as visões/concepções de linguagem adotadas 

e que serão agrupadas em três visões: A visão que toma a linguagem como 

código de comunicação, a visão que toma a linguagem como expressão do 

pensamento, a visão que toma a linguagem como constitutiva do sujeito, bem 

como dialógica/discursiva. 
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Quadro 1: Periódicos51, título do artigo, ano de publicação, participantes 

da pesquisa, tipo de escola e perspectiva teórica de linguagem adotada. 

                                                 
51 Seguem as abreviações de cada periódico: Revista CEFAC  Speech, Language, Hearing 
Sciences and Education Journal- CEFAC ; Revista de Distúrbios da Comunicação- DIC ; 
Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia - CODA ; Fonoatual- FA; Pró-Fono: Revista 
de Atualização Científica- PF; Revista Brasileira de Educação Especial- RBEE ; Temas sobre 
Desenvolvimento- TD ; Revista Educação Especial UFSM, REE; Revista Latinoamericana de 
Tecnologia Educativa- RELATEC ; Revista Teias-RT ; Educação teoria e prática- ETP; Revista 
Brasileira de Informática na Educação- RBIE; Revista Educação e Pesquisa- Revista da 
Faculdade de Educação da USP- REP ; Educação Unisinos- EU; IE Comunicaciones: Revista 
Iberoamericana de Informática Educativa- IEC. 

Periódico Título do artigo Ano 
Participante 

da 
Pesquisa 

Tipo de 
escola 

Perspectiva 
teórica de 
linguagem 

TD 

Comunicação 
alternativa e 
suplementar: as 
oportunidades da 
inclusão 

2001 - - 
Expressão 

do 
pensamento 

TD 

A comunicação 
como fator relevante 
para a viabilização 
da inclusão 

2001 aluno escola 
regular  

 
Expressão 

do 
pensamento 

TD 

Dificuldades para a 
inclusão de um 
usuário de 
comunicação 
alternativa em 
universidade: relato 
de um caso 
 

2001 aluno ensino 
superior 

 
Expressão 

do 
pensamento 

TD 
A comunicação 
Alternativa na escola 
especial 

2001 aluno escola 
especial 

 
Expressão 

do 
pensamento 

TD 

Comunicação 
alternativa na USP 
na década 1991-
2001: Tecnologia e 
pesquisa em 
reabilitação, 
educação e inclusão 

2001 aluno 
 

não 
informado 

Código de 
comunicação 

PF 

Adaptações do 
sistema de 
comunicação por 
troca de figuras no 
contexto escolar 

2005 aluno 
escola 

especial 
(APAE) 

Código de 
comunicação 

 

RBEE 

Inclusão de crianças 
em educação pré-
escolar 
regular utilizando 
comunicação  
suplementar e 
alternativa 

2005 - - 
Expressão 

do 
pensamento 
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RBEE 

Avaliação assistida 
e comunicação 
alternativa: procedim
entos para a 
educação inclusiva 

2007 aluno 
escola 

regular sala 
regular 

Expressão 
do 

pensamento 

RT 

Acessibilidade na 
comunicação é um 
direito comunicação 
alternativa é um 
caminho 

2008 - - 
 

Código de 
comunicação 

RBEE 

Comunicação 
alternativa e 
ampliada para 
educandos com 
autismo: 
considerações 
metodológicas.  

2010 Artigo de 
revisão -  

 

REE 

Análise de 
vocábulos para a 
elaboração de 
pranchas de 
comunicação 
suplementar e 
alternativa para 
alunos com 
deficiência 

2011 aluno 

escola 
regular / 
escola 

especial 

 
Código de 

comunicação 

RBEE 

Percepção de 
alunos com paralisia 
cerebral sobre o uso 
de recursos de 
tecnologia assistiva 
na escola regular 

2011 aluno 
escola 

regular sala 
regular 

 
Código de 

comunicação 

DIC 

A Tecnologia 
Assistiva no 
contexto da escola 
regular: relatos dos 
cuidadores de 
alunos com 
deficiência física 

2011 aluno 
escola 
regular/ 

sala  regular 

 
Código de 

comunicação 

RT 

Utilização de um 
sistema de 
comunicação 
alternativa como 
facilitador na 
comunicação de um 
aluno com autismo e 
seu professor. 

2012 aluno 

escola 
especial 

(instituição 
filantrópica) 

 
Código de 

comunicação 

RBIE 

Proposta de uma 
metodologia para a 
construção de um 
sistema de CAA 
focado no contexto 
de seus usuários. 

2012 aluno não 
informado 

Expressão 
do 

pensamento 

EU 

Uso de sistemas de 
comunicação 
suplementar e 
alternativa na 
Educação Infantil: 
percepção do 
professor 

2012 aluno 

educação 
infantil 
escola 

regular / sala 
de 

estimulação 

Código de 
comunicação 
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IEC 

Comunicação 
Alternativa e 
Tecnologia Assistiva 
sob as vias do 
Trabalho em Redes: 
construindo práticas 
inclusivas 

2012 aluno 

escola 
regular/ 

sala regular e 
especial / 

escola 
particular/ 
educação 

infantil 

Dialógica-
discursiva 

RBEE 

Efeitos da 
comunicação 
alternativa na 
interação professor-
aluno com paralisia 
cerebral não-falante 

2013 aluno 
escola 

regular sala 
regular 

 
Código de 

comunicação 

REE 

Comunicação 
alternativa para 
alunos com Autismo 
no ensino regular 

2013 professor escola 
especial 

 
Código de 

comunicação 

REE 

Formação de 
professores em 
comunicação 
alternativa para 
crianças com TEA: 
contextos em ação 
 

2013 professor Escola 
especial 

Expressão 
do 

pensamento 

REE 

Uso de sistemas de 
comunicação 
suplementar e 
alternativa na 
Educação Infantil: 
percepção do 
professor 

2013 aluno Educação 
infantil 

 
Código de 

comunicação  
 

RLTE 

Usabilidade em 
tecnologia assistiva: 
estudo de caso num 
sistema de 
comunicação 
alternativa para 
crianças com 
autismo. 

2013 - - 
Expressão 

do 
pensamento 

RBIE 

Desenvolvimento de 
narrativas visuais no 
SCALA: estudo de 
caso turma de 
inclusão da 
Educação Infantil 

2013 aluno educação 
infantil 

Expressão 
do 

pensamento 

RBEE 

Comunicação 
Suplementar e/ou 
Alternativa: 
formação de 
professores 

2013 professor escola 
especial 

 
Dialógica-
discursiva 

RBEE 

Comunicação 
Alternativa no 
contexto 
educacional: conhec
imento de 
professores 

2013 professor escola 
especial 

Dialógica-
discursiva 
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A Revista Brasileira de Educação Especial publicou sete artigos, 

correspondendo a 24% das publicações, seguida da Revista Temas sobre 

Desenvolvimento, com cinco artigos, sendo 17% do total das publicações, e da 

Revista de Educação Especial da UFSM, que também publicou cinco artigos 

(17%); seguidamente, encontramos na Revista Brasileira de Informática na 

Educação três publicações (10%) e na Revista Teias duas publicações tendo 

8% das publicações. As demais revistas publicaram um artigo, apresentando o 

total de 24% das publicações. A porcentagem de publicações segundo 

periódicos vinculados a uma área específica são os seguintes: 75% em revistas 

especializadas na área da Educação; 17% em revistas vinculadas à área da 

Psicologia e 8% na área da Fonoaudiologia. A prevalência de artigos tratando 

da CSA em periódicos de Educação pode ser decorrente do contexto 

institucional abordado, ou seja, a CSA no contexto escolar. 

Em relação à temática abordada nos artigos, em 15 (59%) os objetivos 

eram implementar e analisar propostas que promovessem a aprendizagem dos 

conteúdos pedagógicos pelo uso da CSA; quatro (14%) relatavam experiências 

RBIE 

Análise de Contexto 
em Interações com 
o SCALA Tablet 
Mediando a 
Comunicação de 
Alunos Incluídos 
com Autismo 

2014 aluno educação 
infantil 

Expressão 
do 

pensamento 

REP 

Interações 
comunicativas entre 
uma professora e 
um aluno com 
autismo na escola 
comum: uma 
proposta de 
intervenção 

2014 aluno 

escola 
regular / sala 

de aula 
regular 

 
Código de 

comunicação 

ETP 

A avaliação da 
aprendizagem e o 
uso dos recursos de 
tecnologia assistiva 
em alunos com 
deficiências 

2015 aluno não 
informado 

Expressão 
do 

pensamento 

REE 

Procedimentos para 
a prescrição dos 
recursos de 
tecnologia assistiva 
para alunos da 
educação infantil 
com paralisia 
cerebral 

2015 aluno Educação 
infantil 

Código de 
comunicação 
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singulares de uso da CSA; três (11%) tinham como objetivo a implementação e 

avaliação de programas de formação continuada; dois (7%) visavam analisar 

práticas de avaliação da aprendizagem dos conteúdos pedagógicos ensinados 

a partir da utilização da CSA; um (3%) trazia um levantamento das alterações 

predominantes em linguagem a partir da visão dos professores, um (3%) 

abordava o conhecimento de professores em CSA que atuam na educação 

especial e um (3%) outro artigo realizou uma revisão de literatura acerca dos 

estudos e pesquisas desenvolvidos em uma Instituição de Ensino Superior. 

Quanto à distribuição dos artigos no período pesquisado, temos: oito 

(27%) publicados no ano de 2013, cinco (17%) em 2001, quatro (14%) em 

2012, três (11%) em 2011, dois (7%) em 2015, dois (7%) em 2014; dois (7%) 

em 2005 e três (10%) publicados em 2007, 2008 e 2010. Em 2001, houve um 

caderno especial dedicado à CSA, publicado pela TD contendo 5 (17%) da 

produção em CSA. 

Em relação aos sujeitos, 20 (69%) artigos abordavam intervenções 

realizadas junto a alunos, quatro (14%) junto a professores e cinco (17%) não 

explicitaram os participantes por serem pesquisas teóricas, sendo quatro (14%) 

artigos de revisão de literatura e um (3%) voltado à elaboração de um software 

para uso no contexto educacional.  

Dos 20 artigos de intervenções junto a alunos, 12 (57%) foram 

realizados em escolas regulares e centros de Educação Infantil, seis (29%) em 

escolas especiais e em instituições filantrópicas que atuam com crianças e 

jovens deficientes, um (5%) em ambos os locais e um (5%) foi realizado com 

alunos de um curso de graduação.  

Com relação à concepção de linguagem adotada, predominou nos 

artigos foi a visão de linguagem como código de comunicação com 14 (48%) 

publicações, seguida de 9 (38%) cuja visão predominante é da linguagem 

como expressão do pensamento. Em seguida com 3 publicações (10%) 

encontra-se a visão/concepção dialógica-discursiva da linguagem e um artigo 

de revisão de literatura sem concepção de linguagem estabelecida (3,5%) 

A seguir, no quadro 2, apresentamos dissertações e teses, identificando: 

Instituições de Ensino Superiores nas quais foram defendidas; tipo de 

produção; título das produções; ano de publicação; participantes da pesquisa; 

tipo de escola e concepções em linguagem que as fundamentam. 
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Quadro 2: IES, tipo de produção; título das dissertações e teses, ano de 

publicação, participantes da pesquisa, tipo de escola e perspectiva 

teórica em linguagem que fundamentam as produções. 

 

IES 

 
Tipo de 

produção 
 

Título Ano 
Participante 

da 
pesquisa 

Tipo de 
escola 

Perspectiva 
teórica em 
linguagem 

 
UERJ 

 
dissert 

Uso de 
comunicação 
alternativa e 
ampliada e as 
possibilidades de 
interação com 
seus pares: 
brincar, 
comunicar, 
interagir 
 

2000 aluno 

escola 
regular/ 

sala 
regular 

Código de 
comunicação 

UERJ  
dissert 

Caracterização da 
comunicação 
alternativa: um 
estudo entre 
alunos com 
deficiência física 
em escolas de 
uma região do 
município do Rio 
de Janeiro 
 

2000 professor 

escola 
especial 
/ escola 
regular 

Código de 
comunicação 

 

UERJ dissert 

Efeitos da 
Comunicação 
alternativa para 
alunos com 
deficiências 
múltiplas em 
ambiente escolar. 

2003 aluno escola 
especial 

 
Código de 

Comunicação 

UERJ  
dissert 

O direito de 
comunicar por 
que não? A 
comunicação 
alternativa e 
ampliada nas 
escolas do Rio de 
Janeiro: formação 
de professores e 
caracterização 
dos alunos com 
necessidades 
educacionais 
especiais 

2003 professor 

escola 
especial/
escola 
regular 

 Código de 
comunicação 
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UNESP  
dissert 

Narrativa de um 
aluno com 
paralisia cerebral 
por meio de uso 
de recursos e 
estratégias de 
comunicação 
suplementar 

2004 aluno 

escola 
regular  / 

sala 
especial 

Código de 
comunicação 

UNESP dissert 

Análise das falas 
dos professores 
de educação 
especial a 
respeito da 
atuação e da 
formação do 
educador 
relacionado ao 
contexto da 
comunicação 

2005 professor escola 
especial 

 Código de 
comunicação 

UMP tese 

A constituição da 
linguagem de 
alunos autistas 
apoiada em 
Comunicação 
Suplementar e 
Alternativa 

2006 aluno escola 
especial 

Expressão do 
pensamento 

UNESP dissert 

Caracterização 
dos enunciados 
de um aluno não-
falante com 
paralisia cerebral 
durante o reconto 
de histórias com e 
sem o tabuleiro 
de comunicação 
suplementar 

2007 aluno 

escola 
regular / 

sala 
especial 

 Código de 
Comunicação 

UNESP dissert 

Desenvolvimento 
de um protocolo 
para avaliação de 
habilidades 
comunicativas de 
alunos não-
falantes em 
ambiente escolar 

2007 professor 
não 

informad
o 

Código de 
Comunicação 

UFSCAR dissert 

Eficácia de um 
programa de 
comunicação 
alternativa 
aplicado a grupos 
de escolares com 
deficiência 
intelectual. 

2008 aluno escola 
especial 

 Código de 
comunicação 

UERJ tese 
Inclusão e 
Tecnologia 
Assistiva 

2008 

professor/ 
profissional 

de 
reabilitação 

escola 
regular 

Código de 
Comunicação 
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UFRGS dissert 

Design de um 
serviço de 
tecnologia 
assistiva em 
escolas públicas 

2009 professor escola 
regular  

Código de 
Comunicação 

UERJ dissert 

As interações 
sociais de alunos 
com dificuldade 
de comunicação 
oral a partir da 
inserção de 
recursos da 
Comunicação 
alternativa e 
ampliada 
associada aos 
procedimentos do 
ensino 
naturalístico 

2009 aluno 

escola 
especial 
/instituiç

ão 
filantrópi

ca 

 
Expressão do 
pensamento 

UERJ dissert 

Avaliação das 
habilidades 
sociais de jovens 
com paralisia 
cerebral usuários 
de comunicação 
alternativa 

2009 aluno 

escola 
regular 
/sala 

regular 

 Expressão 
do 

pensamento 

UERJ dissert 

Desenvolvimento 
da linguagem e 
da comunicação 
assistida em 
criança com 
paralisia cerebral: 
contribuições 
para uma 
investigação 
transcultural. 

2010 aluno escola 
regular 

 Expressão 
do 

pensamento 

UNESP dissert 

Percepção de 
professores da 
educação 
especial a 
respeito da 
formação de 
educadores da 
comunicação 
alternativa. 

2010 professor escola 
regular 

 Código de 
Comunicação 

UFPará dissert 

Um olhar 
bioecológico 
sobre os efeitos 
da comunicação 
alternativa na 
interação 
professor-aluno 
com paralisia 
cerebral 
 

2011 professor 
/aluno 

escola 
regular/ 

sala 
regular 

 Expressão 
do 

pensamento 



107 
 

 

 

UNESP tese 

Capacitação de 
professores no 
contexto de 
sistemas de 
comunicação 
suplementar e 
alternativa 
 

2011 professor 
/aluno 

escola 
regular 

 Expressão 
do 

pensamento 

UFRGS dissert 

E se os outros 
puderem me 
entender? Os 
Sentidos da 
Comunicação 
Alternativa e 
Suplementar 
produzidos por 
Educadores 
Especiais 
 

2011 professor 
escola 
regular/ 

AEE 

Expressão do 
pensamento 

UFRGS dissert 

 Design de 
Recursos e 
Estratégias em 
Tecnologia 
Assistiva para 
acessibilidade ao 
computador e à 
comunicação 
alternativa 
 

2011 professor 
/aluno 

escola 
regularl/ 

AEE 

 Código de 
Comunicação 

UERJ dissert 

A Comunicação 
Alternativa e a 
aprendizagem de 
crianças com 
autismo, Asperger 
e Angelman: 
formação 
continuada de 
profissionais de 
Educação e 
Saúde 

2012 

professor/ 
profissional 

de 
reabilitação 

escola 
regular, 

 
Expressão do 
pensamento 

UERJ tese 

Comunicação 
alternativa e 
formação inicial 
de professores 
para a escola 
inclusiva 

2012 aluno de 
graduação 

ensino 
superior 
/ escola 
especial 

 Código de 
comunicação 

UERJ dissert 

O ensino 
colaborativo 
favorecendo a 
inclusão de 
alunos com 
deficiência física 
e transtorno 
global do 
desenvolvimento 
nas escolas 
municipais do Rio 
de Janeiro 

2012 professor 

escola 
regular / 

sala 
regular/
CMEI 

 Expressão 
do 

pensamento 
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UNESP dissert 

Música por meio 
de sistemas de 
comunicação 
alternativa: 
inserção do aluno 
com deficiência 
na atividade 
pedagógica 

2012 aluno 

CMEI/ 
escola 

regular/s
ala 

regular 

 Código de 
Comunicação 

UNESP  
dissert 

Estudo das 
habilidades 
fonológicas de 
alunos usuários 
de comunicação 
suplementar e 
alternativa. 

2012 aluno 

centro 
multiprofi
ssional 
vinculad
o a uma 
universid

ade 
federal 

 Código de 
Comunicação 

UERJ tese 

Práticas 
pedagógicas e o 
aluno com 
deficiência 
mental: uma 
intervenção 
colaborativa 
sobre os 
processos de 
ensino e 
aprendizagem na 
perspectiva 
historico cultural 
 

2012 professor 
escola 
regular   
/ AEE 

Expressão do 
pensamento 

UFSCAR tese 

Perfil 
comunicativo de 
usuária de 
comunicação 
alternativa na 
interação com 
diferentes 
parceiros 

2013 aluno 

escola 
regular,/

sala 
regular 

 Código de 
Comunicação 

UTP dissert 

A Comunicação 
suplementar e/ou 
alternativa no 
contexto 
educacional 

2013 professor escola 
especial 

Dialógica-
discursiva 

UCS dissert 

As tecnologias de 
comunicação 
alternativa a 
serviço da 
diversidade : a 
contribuição do 
software 
Bordmaker with 
Speaking 
Dynamically Pro 
V.6 na educação 
inclusiva de 
alunos com 
paralisia cerebral 
no município de 
Vacaria 

2013 professor 
escola 

regular/A
EE 

Expressão do 
pensamento 
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UERJ dissert 

A comunicação 
alternativa e 
ampliada e suas 
contribuições 
para o processo 
de inclusão de um 
aluno com 
transtorno do 
espectro do 
autismo com 
distúrbios na 
comunicação. 

2014 professor 
escola 
regular/ 

AEE 

 
Expressão do 
pensamento 

UFGoiás dissert 

Tecnologia 
assistiva na 
perspectiva das 
professoras de 
atendimento 
educacional 
especializado no 
sudeste goiano 

2014 professor 
escola 
regular/ 

AEE 

Código de 
Comunicação 

UFES dissert 

Alunos com 
paralisia cerebral 
na escola: 
Linguagem, 
comunicação 
alternativa e 
processos 
comunicativos 
 

2014 professor 
/aluno  

escolare
gular/AE

E 

Expressão do 
pensamento 

UFRGS dissert 

Sistema SCALA e 
deficiência 
motora: 
contribuições na 
inclusão de uma 
aluna com 
paralisia cerebral 
na rede regular 
de ensino 

2014 aluno escola 
regular 

Expressão do 
pensamento 

UFPiauí dissert 

O processo de 
comunicação de 
alunos com 
paralisia cerebral 
a partir da 
comunicação 
aumentativa e 
alternativa no 
atendimento 
educacional 
especializado 

2015 professor 
/aluno 

escola 
regular / 

AEE 

Código de 
comunicação 

 

Foram então identificadas 29 dissertações e seis teses, sendo que 33 

produções (94%) foram realizadas em Programas de Mestrado e Doutorado em 

Educação e a UERJ representou 37% dessa produção total, sendo a maioria 

das pesquisas realizadas nos anos de 2012 e 2014.  
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Com relação aos participantes da pesquisa, 16 (44%) foram realizados 

junto a professores, 14 (39%) abordavam intervenções pedagógicas utilizando 

a CSA junto a alunos com restrições da oralidade; 3 (11%) junto a ambos,  e  2 

(6%) aplicaram suas pesquisas de elaboração, implementação e avaliação de 

programas de formação inicial e continuada para professores e profissionais de 

reabilitação.  

Dentre as pesquisas realizadas junto a alunos com restrições de fala, os 

principais temas abordados foram: intervenções pedagógicas utilizando a CSA 

em sala de aula regular, em escolas especiais e em AEE, com oito (42%) 

produções; uso dos símbolos pictográficos como facilitadores e favorecedores 

do aprendizado da leitura e da escrita, com cinco (26%); avaliação da 

aprendizagem dos conteúdos pedagógicos propostos no currículo escolar, com 

quatro (21%); análise das interações estabelecidas entre o professor e o aluno 

com restrições de fala utilizando os símbolos pictográficos, com dois (11%) 

produções. 

As produções em que os professores foram os participantes da pesquisa 

tiveram como enfoque os seguintes tópicos: sistematização/elaboração de 

cursos de capacitação/ formação inicial e continuada de professores acerca da 

CSA, com dez (62,5%) produções; levantamento das práticas pedagógicas dos 

professores que atuam com alunos com restrições de fala, com duas (12%), e 

conhecimentos em relação à CSA por parte de professores, com quatro 

(25,5%) produções. 

Do total das dissertações e teses, 25 (71%) foram realizadas em escolas 

regulares; seis (17%) em escolas especiais; duas (6%) em ambas as escolas; 

uma (3%) em um centro de reabilitação pertencente a uma Universidade e uma 

(3%) pesquisa não informou o local de coleta dos dados.  

Com relação à concepção de linguagem, predominou nas dissertações e 

teses a visão de linguagem como código de comunicação com 20 (57%) 

publicações, seguida de 14 (40%) cuja visão predominante é da linguagem 

como expressão do pensamento. A concepção dialógica-discursiva da 

linguagem foi a abordagem teórica de apenas uma (2,8%) dissertação.  

Podemos constatar que 46% dos participantes das pesquisas sobre 

CSA, realizadas nos Programas de Mestrado e Doutorado, foram dirigidas à 

professores.  
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 Quanto aos participantes predominantes, nas pesquisas realizadas nos 

programas de Mestrado e Doutorado em Educação serem os professores, 

aponta para a busca de conhecimento e elaboração de elementos teórico-

práticos para lidar com a inclusão do aluno com restrições de fala no contexto 

da escola inclusiva. Ressalta-se o fato de que o baixo número de pesquisas e 

estudos acerca da CSA no contexto educacional em programas de Pós-

graduação na área da Fonoaudiologia pode estar veiculada a tendência em 

discutir a Fonoaudiologia atuando na Educação apenas sob um viés clínico, 

como verificado em pesquisas recentes (SANABE JÚNIOR et al., 2016; 

BORTOLOZZI e BERBERIAN, 2014; GOULART e CHIARI, 2014; CARNIO et 

al., 2012). 

Quanto á área que mais produziu artigos, dissertações e teses em CSA, 

75% foi publicado em periódicos de Educação52 e 94% foram produzidas em 

Programas de Pós-graduação também em Educação. Tal resultado evidencia 

pouca produção de conhecimento em CSA na área da Fonoaudiologia (3%). É 

importante salientar que uma pesquisa em CSA também foi produzida em um 

Programa de Teoria do Comportamento vinculada à área da Psicologia (3%). 

Evidenciamos que a área da Educação tem papel importante no 

implemento de estudos em torno da CSA no contexto educacional, mas 

ressaltamos a importância de tal implemento no campo da Fonoaudiologia, já 

que sabemos que o objeto de estudo e intervenção dessa área é a linguagem. 

Ressaltamos a importância da área da fonoaudiologia assumir e elaborar 

procedimentos teórico-metodológicos que promovam tanto a linguagem quanto 

a apropriação dos conhecimentos sistematizados. 

 De modo geral, a visão de língua como código de comunicação que 

vigora habitualmente na produção acadêmica sobre CSA também é majoritária 

nos documentos que mencionam sua atuação no sistema educacional, ou seja, 

como instrumento que desempenha o papel de recurso auxiliar a comunicação 

de alunos com restrições de fala.  

                                                 
52 A revista Temas de desenvolvimento é dirigida à pesquisas tanto na área clínica-terapêutica 
quanto educacional, sendo assim não incluímos na porcentagem, os artigos publicados acerca 
da CSA neste periódico.  
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Diante disso, nos parece fundamental introduzir a perspectiva dialógica 

da linguagem que poderia permear tanto as futuras produções em CSA, quanto 

as orientações presentes nos documentos que a apresentam no meio escolar. 

A seguir, na sessão da metodologia, são descritos os procedimentos 

adotados na pesquisa de campo, realizada com professores de um município 

paranaense que atuam junto a alunos com limitações de fala.  
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3 METODOLOGIA 
 
 

"É preciso aprender a olhar o mundo indo aos 
detalhes, melhor dizendo, decompor o mosaico 
para melhor enxergar a figura que reina majestosa 
no todo de uma revelação figurativa." (JOBIM, 
SOUZA e LOPES, 2002, p. 64). 

 
  

Esta sessão trata da orientação metodológica adotada nesta pesquisa, 

explicitando o tipo da pesquisa e as contribuições que a abordagem sócio-

histórica oferece para a produção do conhecimento. Discorremos também 

acerca dos procedimentos utilizados para a constituição do corpus de análise, 

especificando como foi delimitado o universo da pesquisa de campo - local, 

participantes, critérios e recursos utilizados para o levantamento do corpus. 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 A presente pesquisa é qualitativa, exploratória e está apoiada na análise 

dialógica do discurso, que se fundamenta em preceitos e categorias 

sistematizadas por Mikhail Bakhtin e seu círculo. 

De modo a destacar as contribuições de tal perspectiva para as ciências 

humanas e, particularmente, para a presente pesquisa, abordamos brevemente 

pressupostos formulados por Bakhtin (2009, 2011), bem como por 

pesquisadores nacionais e contemporâneos que concebem a linguagem como 

atividade dialógica e constitutiva dos sujeitos e das relações sociais. Dentre 

eles, destacamos Freitas (2002, 2003), Jobim e Souza (1995, 2006) e Kramer 

(1998b).  

Tais autores partem do pressuposto de que o homem é um produtor de 

textos/discursos, a partir dos quais assume posições responsivas e de autoria, 

sendo então interpretado. Tal posição pressupõe conceber o caráter dialógico 

envolvido na produção do conhecimento. Como bem destaca Bakhtin (2011, p. 

312): 

As ciências humanas são as ciências do homem em sua 
especificidade, e não de uma coisa muda ou um fenômeno natural. O 
homem em sua especificidade humana sempre exprime a si mesmo 
(fala), isto é, cria texto (ainda que potencial). Onde o homem é 
estudado fora do texto e independentemente deste, já não se trata de 
ciências humanas (anatomia e fisiologia do homem etc.). 
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 Alinhada à posição de Bakthin, de que o compromisso das ciências 

humanas é analisar o homem como constituinte e constitutivo de e por 

discursos e, portanto, contrária à posição de neutralidade de tal ciência, 

atributo considerado tradicionalmente como principal requisito para a produção 

do conhecimento, Freitas opta “por um caminho que denuncie a repetição 

mecânica de certos procedimentos teórico-metodológicos” sem abrir mão do 

rigor científico (FREITAS et al., 2003, p.7).  

Nesse sentido, a atividade de pesquisa, pautada em uma 

fundamentação sócio-histórica, deve estar assentada num referencial 

comprometido com a superação de visões dicotômicas estabelecidas entre 

pesquisador/pesquisado; singularidade/totalidade e passado/presente/futuro 

(BAKHTIN, 2011; KRAMER,1998b). 

Conforme afirma Freitas (2003), ao situar o sujeito no lugar de objeto de 

estudo que produz texto/discurso, uma relação de alteridade fundamental 

emerge entre o pesquisador e o pesquisado. Os discursos produzidos pelo 

homem “... marcam um lugar específico de construção do conhecimento que se 

estrutura em torno do eixo da alteridade, possibilitando o encontro de muitas 

vozes que refletem e refratam a realidade da qual fazem parte” (FREITAS, 

2003, p. 9). 

A perspectiva sócio-histórica, como orientadora na produção do 

conhecimento, aborda a ética da pesquisa, refletindo tanto a respeito da 

relação entre o pesquisador e os sujeitos investigados, quanto da coerência do 

pesquisador no processo de concepção e uso dos instrumentos metodológicos 

para a coleta e análise dos elementos (corpus). Relativamente a esse aspecto, 

Freitas (2002, p.22) afirma: 

              

Assim, sua preocupação [do pesquisador] é encontrar métodos de 
estudar o homem como unidade de corpo e mente, ser biológico e ser 
social, membro da espécie humana e participante do processo 
histórico. Percebe os sujeitos como históricos datados e concretos 
marcados por uma cultura como criadores de ideias e consciência 
que, ao produzirem e reproduzirem a realidade social são ao mesmo 
tempo produzidos e reproduzidos por ela. 

 

A visão de homem como aquele que interage permanentemente, 

significando e ressignificando suas experiências situadas em um determinado 

espaço social e cultural e em um tempo específico, remete à noção de que 
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tanto o pesquisador quanto o pesquisado estão em processo de transformação 

e, portanto, suas experiências, reflexões e conhecimentos são ressignificados 

no processo de pesquisa.   

Nessa direção, Kramer (1998b) reitera que, enquanto objeto de 

investigação, o homem é objeto em processo, inacabado, vivo, múltiplo e 

ideológico. Tanto o objeto, quanto o sujeito das ciências humanas, enfatiza a 

autora, não são dados, mas sim construídos e inseridos em uma sociedade, 

em uma cultura, em uma linguagem. A realização da pesquisa, nessa direção, 

pressupõe encontros entre sujeitos; ou seja, um sujeito pesquisador 

(investigador) indo ao encontro, com sua subjetividade, de outro sujeito, criador 

de discursos na situação de pesquisa.  

 A partir dessa noção, consideramos que toda a situação de pesquisa 

passa a ser uma situação de relação de sujeitos, orientada sob uma 

perspectiva dialógica e não mais uma interação de sujeito-objeto. Instauram-se, 

desse modo, um olhar dialógico e alteritário no que se refere aos processos e 

às relações a serem investigadas, tendo o pesquisador comprometimento 

éticas com o objeto de seu estudo, que são os sujeitos da história.  

Pautados nessa concepção, a realidade e os eventos investigados vão 

sendo compreendidos e interpretados de modo que a singularidade “fale” para 

que revele a totalidade; enfim, para que sejam criados elos que levam à 

compreensão da situação estudada, integrando o particular com o universal.  

Por outro lado, repensar acontecimentos do passado nos faz conhecer, 

no presente, aquilo que ressignificaremos no futuro. Pelo discurso, podemos 

resgatar “o poder de ser no presente, no passado e no futuro, possibilitando 

tecer o sentido da história, não mais como um encadeamento cronológico, mas 

como um processo de recriação do significado” (KRAMER, 1998b, p. 23). 

Rever a história, nesse sentido, é repensar o passado, fazer o presente com as 

ideias de hoje e construir o futuro. 

Bakhtin (2009, 2011) permite aprofundar essa reflexão ao postular que a 

história é o horizonte social de uma época. A história que produzimos e pela 

qual somos produzidos é descontínua, móvel e inconcluída; possibilita que 

visitemos o que já está constituído para produzirmos o que está para ser 

constituído.  
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É o que buscamos realizar pelos discursos produzidos nas narrativas e 

ações dos participantes da pesquisa. A cada novo discurso, a história se 

recompõe, reescreve-se, atualiza-se. 

 

3.2 LOCAL DA PESQUISA E ATUAÇÃO ÉTICA 

  

 Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba, de acordo com as atribuições 

definidas na Resolução CNS/466/12, sob parecer de número 498.215/2013. O 

projeto foi protocolado e aprovado pelo departamento responsável por projetos 

e pesquisas da Prefeitura de um município da Região Metropolitana de 

Curitiba, sob Processo de número 24316/2012. Segundo os dados do IBGE, 

Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, tal 

município compreende uma população aproximada de 125.80053 habitantes.  

 Foram escolhidas nove escolas municipais de ensino fundamental, três 

centros municipais de educação infantil, uma escola municipal de ensino 

especial e um Centro Municipal de atendimento educacional especializado em 

deficiências sensoriais (CADS)54. A escolha dessas instituições se deu em 

virtude da busca dos professores que atuavam junto a alunos com limitações 

severas de fala, matriculados em diversas escolas municipais da cidade.  

 

 

3.3 SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA E UM OLHAR 

SINGULAR A CADA PARTICIPANTE 

 

A fim de apresentar os objetivos desta pesquisa e os critérios de 

inclusão dos participantes, ou seja, professores das unidades de ensino 

municipais que estivessem atuando junto a alunos com comprometimentos 

                                                 
53 Estimativas da população residente com data de referência 1o de julho de 2014, publicada no 
Diário Oficial da União em 28/08/2014.  
54 Escola Municipal Marins de Souza; Escola Municipal Aroldo de Freitas; Escola Municipal 31 
de março; Escola Municipal José Brunetti; Escola Municipal Chafic Smaka; Escola Municipal 
Severino Massignan; Escola Municipal Maria Chalcoski; Escola Municipal Odile Charlotte 
Bruinjè;  Escola Municipal Thereza Correa;Centro municipal de Educação infantil Dedo Mágico; 
Centro Municipal de Educação Infantil Tia Marlene; centro municipal de educação infantil 
Pequeno Príncipe;  Escola Municipal de ensino especial Elis de Fátima Zen e Centro Municipal 
de atendimento educacional especializado à deficiências sensoriais Helen Keller (CADS). 



117 
 

 

 

significativos de oralidade –, foi realizada uma reunião com o Secretário de 

Educação do município selecionado e com a coordenadora do Departamento 

de Educação Especial. A partir desse encontro, a coordenadora disponibilizou 

uma relação com nomes de professores do município que poderiam ser 

incluídos no critério predeterminado e seus respectivos alunos com restrições 

de fala, bem como das escolas em que estavam inseridos.  

A lista inicial continha 26 professores, sendo seis que atuam nos 

Atendimentos Educacionais Especializados (AEE) 12 de uma escola de ensino 

especial, três professores regentes e cinco de educação infantil. Dentre os 

professores de escola especial, apenas um não participou da pesquisa, pois 

não tinha aluno naquele período com restrições de fala. Dentre os professores 

regentes, também apenas um não participou da pesquisa porque o aluno com 

restrições de fala havia mudado de turma. Foram incluídos pelo pesquisador 

como sujeitos da pesquisa dois estagiários, por atuarem diretamente com dois 

alunos com limitações de fala, e um professor que atuava como professor de 

apoio à comunicação alternativa (PACA) junto a um aluno em sala regular.  

Uma segunda lista foi enviada para o endereço eletrônico da 

pesquisadora contendo os telefones das escolas e os nomes das diretoras. Por 

telefone, foram agendadas reuniões com as diretoras das respectivas escolas 

para apresentar o projeto de pesquisa e obter a permissão e a aceitação da 

participação dos professores de sala regular, professores dos CMEIs, dos 

AEEs e da escola de ensino especial.  A partir de tal autorização, a pesquisa 

de campo foi realizada no período de março a setembro de 2013. 

Os professores assinaram um termo de consentimento livre e 

esclarecido (Apêndice A), no qual havia informações relacionadas à pesquisa e 

de seus respectivos objetivos, bem como informações acerca da utilização dos 

dados em publicações, desde que garantidos o anonimato dos entrevistados.  

A seguir, apresentaremos em linhas gerais os participantes da pesquisa 

e em seguida descreveremos como se deu a aproximação entre o pesquisador 

e cada participante, e o que pudemos conhecer de suas singularidades. 

Participaram desta pesquisa então 27 sujeitos, 25 do sexo feminino e 

dois do sexo masculino, sendo que a faixa etária dos participantes ficou entre 

20 e 60 anos. A distribuição em termos de instituição era a seguinte: seis 
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professores que atuavam em sala de Recursos Multifuncionais55 para 

Atendimento Educacional Especializado; um que atuava no programa de apoio 

à comunicação alternativa (P.A.C.A)  junto a um aluno com restrições de fala 

oral em sala de aula regular; cinco que atuavam em centros municipais de 

educação infantil (CMEI); onze em escola de ensino especial; dois professores 

regentes e duas estagiárias, uma cursando Pedagogia e outra Técnico de 

Enfermagem em nível médio.  

Quanto à formação acadêmica dos participantes, dois cursaram o 

magistério em nível de ensino médio, vinte e dois eram graduados em 

Pedagogia e um em Letras; um estava cursando, na ocasião, Faculdade de 

Pedagogia e um Técnico de Enfermagem. Quanto à experiência docente, 

catorze participantes atuavam no magistério acima de 20 anos, quatro entre 10 

e 19 anos, oito entre um e nove anos e um ainda cursava pedagogia. 

Importante destacar, ainda, que 21 participantes haviam concluído curso de 

pós-graduação, que são verificados no quadro 3. 

Todos os participantes da pesquisa são aqui nomeados pela letra P, 

seguida de um número cardinal de 1 a 27 e os alunos pela primeira letra inicial 

dos seus nomes. 

Enfatizamos que, considerando o objetivo deste estudo, nossa análise 

se centrou nas interações discursivas ocorridas durante as entrevistas. Todas 

as entrevistas iniciaram-se a partir da identificação dos participantes e pela 

pergunta introdutória acerca do que lhe fez escolher a profissão de professora. 

Os encontros iniciaram, primeiramente, por meio de reuniões agendadas 

com as diretoras das escolas em que atuavam os participantes. 

Apresentávamos a pesquisa e seu objetivo, solicitávamos os contatos 

telefônicos dos professores selecionados. As entrevistas foram agendadas nas 

horas de trabalho nas quais os professores não estavam em classe lecionando.  

O primeiro encontro se deu com uma professora do AEE, nomeada P1, 

que nos atendeu na sala de recursos multifuncionais onde atuava. Após a 

                                                 
55 No município em que foi realizada a coleta do corpus de análise, as nove escolas municipais 
em que lecionavam os professores de AEE, receberam o software com o sistema pictográfico 
Boardmaker®, para a confecção das pranchas de comunicação. A única escola de ensino 
especial em que foi coletada parte do corpus de análise não tinha o software, assim como os 
três Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) analisados. Os softwares de CSA foram 
instalados nos computadores pertencentes às salas de recursos multifuncionais. 
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apresentação da pesquisa a pesquisadora/interlocutora fez sua apresentação 

como fonoaudióloga clínica que vem se dedicando aos estudos da CSA no 

contexto clínico, familiar e recentemente educacional. A mesma apresentação 

foi mantida nas demais entrevistas realizadas. 

P1 concluiu seu curso de graduação em pedagogia em 2004 e logo 

iniciou uma pós-graduação em psicopedagogia, terminando em 2006. Já é 

professora há 20 anos e há 6 anos atua no AEE.  Também fez cursos de 

formação continuada acerca da atuação psicopedagógica com crianças 

diagnosticadas com autismo e um curso à distância sobre AEE. No período de 

nossa conversa, P1 lecionava para 16 alunos na sala de recursos 

multifuncionais, alguns individualmente e outros em grupo. R. era a única aluna 

que tinha restrições de fala significativa. P1 contou que o motivo de ter optado 

pela profissão de professora foi o fato de sempre ter gostado muito de crianças, 

mas ao mesmo tempo relatou que no início não queria fazer magistério, mas a 

mãe impôs que realizasse tal curso pela opção de estudar no turno da manhã, 

enquanto que P1 desejava estudar a noite. P1 disse que após iniciar os 

estágios nas escolas, se apaixonou pela profissão. 

Com relação aos seus conhecimentos acerca da CSA, P1 teve três 

encontros com uma professora da mesma rede municipal, colega de trabalho 

que atua no AEE e que tem cursos realizados em CSA. Tal professora 

(denominada doravante de P2), orientou P1 a usar com R. (aluna com 

restrições de fala de P1) os cartões com símbolos pictográficos e o software 

Boardmaker. Antes de iniciar a entrevista com P1, aproveitamos a 

oportunidade e solicitamos o contato da escola em que tal professora atuava, já 

pensando em agendarmos a segunda entrevista para aquela mesma semana.  

Assim caminhamos para a realização da segunda entrevista, agora com 

P2. Primeiramente realizamos uma reunião com a diretora da escola em que 

P2 atuava. Solicitamos a permissão de agendarmos um encontro com P2 e 

informamos que já tínhamos o telefone da mesma. Nosso encontro aconteceu 

no mesmo dia em que conversamos com a diretora, na sala de recursos 

multifuncionais, onde lecionava. P2 formou-se em pedagogia no ano de 2007 e 

logo realizou uma especialização em educação especial e outra à distância em 

AEE no ano de 2010 e 2011. É professora já há 6 anos e atualmente leciona 

para 20 crianças na sala de recursos multifuncionais, uns individualmente e 
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outros em grupo. Para P., o único aluno com grave comprometimento de fala, 

leciona em sua casa, pois ele utiliza respiração mecânica e é tetraplégico, 

impossibilitando-o de frequentar a escola. P2 fez e vem fazendo muitos cursos 

de formação continuada ofertados pela Secretaria de Educação de Pinhais e 

pelo Centro Educacional Tecnológico Profissionalizante (CETP).  

P2 realizou dois cursos na Assistiva - Tecnologia e Educação: Curso 

prático e avançado de criação de recursos de comunicação alternativa e de 

educação acessíveis com o software Boardmaker. É a professora que mais 

conhece a respeito da CSA e difunde seus conhecimentos para outras colegas 

de AEE, para professores da rede de educação fundamental, para professoras 

de educação infantil que atuam nos CMEIs, bem como para professoras que 

atuam na educação especial, única escola de ensino especial de Pinhais. P2 

relata que ela tem um dom herdado da família para ser professora. Sua mãe é 

professora aposentada. P2 ainda relatou que quis ser professora de educação 

especial por ter uma irmã de criação que é especial e que despertou nela a 

vontade de cuidar e estar do lado da mesma. 

Após já termos entrevistado duas professoras que atuavam no AEE, 

demos continuidade às entrevistas, agendando encontros com as restantes das 

professoras de AEE. Encontramos com P3 na sala de recursos multifuncionais, 

onde atuava. Tem graduação em letras, português, concluída em 2010 e 

estava no momento terminando um curso de especialização em Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) pela UTFPR. P3 tinha realizado também um curso à 

distância acerca do tema inclusão, pela UFSM. Já exerce a profissão há 26 

anos, sendo que durante esses 10 anos, lecionou em AEE.  Naquela ocasião 

P3 tinha 10 alunos que lecionava no AEE, e apenas um apresentava graves 

comprometimentos de fala. Considera-se uma pessoa tranquila, de voz mansa 

e segundo P3, tal perfil facilitou sua escolha profissional. Diz que com pessoas 

especiais temos que ter amor e paciência.  

Tomamos conhecimento neste encontro que seu aluno com restrição de 

oralidade frequenta um CMEI que ficava ao lado da escola em que atuava e 

eventualmente naquela tarde ela encontraria a professora de educação infantil 

do mesmo. Aproveitamos esta oportunidade e nos dirigimos até o CMEI. 

Apresentamo-nos a diretora, explicamos a pesquisa e ela nos concedeu um 

período para conversarmos com P11. Assim aconteceu a primeira entrevista 
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com uma professora de educação infantil. Na ocasião P11 estava cursando 

pedagogia à distância pela UEL, com previsão de conclusão em 2013. Fez 

magistério superior e uma especialização em gestão e supervisão do trabalho 

pedagógico. Pela Secretaria de Educação de Pinhais participou de cursos 

acerca do desenvolvimento infantil e filosofia para crianças. Já atua há 13 anos 

no CMEI. Iniciamos nossa entrevista na sala dos professores e P11 nos relatou 

que as circunstâncias da vida a levou a ser professora. Primeiramente ela 

prestou concurso para ser atendente no CMEI e surgiu uma oportunidade de 

ser professora de educação infantil e que paralelamente fez os cursos 

necessários para obter essa vaga. 

Na mesma semana estava agendado um encontro com a diretora da 

escola onde atuava P4. Conversamos com a diretora, apresentando a pesquisa 

e ela nos forneceu os horários livres de P4 e seu contato telefônico. Marcamos 

um encontro na próxima semana, paralelamente com mais dois encontros com 

duas diretoras de escolas fundamentais. P4 nos atendeu na sala de recursos 

multifuncionais. É professora de AEE desde 2011 e a partir de então realizou 

vários cursos na área. É pedagoga e concluiu a graduação no ano de 2009 

pela Facinter. Fez pós-graduação em LIBRAS pelo IBPEX no ano de 2010 e 

outra pós-graduação em educação inclusiva pela UNICID à distância, 

concluindo no ano de 2012. Leciona desde 2010 e no AEE tem 

aproximadamente 18 alunos que atua em grupo e individualmente. N. é o único 

aluno com comprometimento significativo de oralidade. P4 fez um curso, no 

primeiro semestre de 2013 acerca do método PECS que utiliza os símbolos 

pictográficos da CSA, geralmente com o sistema PCS, para intervir 

clinicamente em crianças diagnosticadas com autismo. P4 relatou, no inicio da 

entrevista, que amava trabalhar com crianças. Fez magistério e logo foi ser 

professora do ensino fundamental, mas tinha como objetivo a educação 

especial. Passou no concurso e finalmente pode exercer sua profissão no 

campo da educação especial/inclusiva. 

Partimos, desde então para a realização das duas últimas entrevistas 

com professoras de AEE, mas sabendo que tínhamos ainda muitos encontros 

para agendarmos, pois tínhamos como meta entrevistar todos os professores 

que lecionavam para alunos com restrições significativas de oralidade do 

município. P5 trabalhava em uma escola de ensino fundamental afastada do 
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centro de Pinhais. Por isso agendamos tanto a nossa apresentação á diretora 

quanto o encontro com P5. Chegando no dia agendado, a diretora estava de 

licença saúde e P5 nos atendeu diretamente na sala de recursos 

multifuncionais. Deixamos uma cópia do projeto de pesquisa para a diretora via 

P5. Na ocasião P5 estava concluindo seu curso de graduação em pedagogia, 

mas já atuava como professora há 28 anos. No AEE atua há pouco tempo e 

dentre os 16 alunos, tinha apenas um com comprometimento grave de 

oralização. Disse que a vida toda idealizou a profissão de professora, brincava 

de escolinha com as primas e corrigia os cadernos de português das mesmas. 

 Na área da educação especial sentiu a necessidade de ter essa 

experiência com alunos com impedimentos de aprendizagem devido ao 

movimento da escola inclusiva, tema bastante debatido nas reuniões de 

professores. Confessa que está bastante insegura em lidar com tais crianças, 

mas vem conhecendo bons materiais pedagógicos e realizando cursos de 

formação continuada ofertados pela Secretaria de Educação de Pinhais e 

Piraquara acerca do tema autismo e alfabetização.  

Finalmente caminhamos para a última entrevista com professoras de 

AEE. P6 é pedagoga, concluiu o curso de graduação em 2010 e realizou um 

curso de pós-graduação em 2012 na modalidade à distância. Já atua no 

magistério há 19 anos e no momento leciona para 20 crianças na modalidade 

AEE e dentre estes alunos apenas um apresenta restrição grave de oralidade. 

  Fez cursos de formação continuada ofertados pela Secretaria de 

Educação do Município de Pinhais e cursos acerca do método teacch 

direcionado a crianças diagnosticadas com autismo e sobre avaliação 

psicoeducacional em crianças.  Relatou-nos que há 19 anos atrás, morava em 

um colégio de freiras, pois sua família vivia no sítio e numa região afastada do 

centro urbano da cidade, e as freiras sempre solicitavam a sua ajuda para 

ministrar as aulas e corrigir os cadernos das outras alunas e ela adorava 

aquela função. Teve a oportunidade de vir morar em Curitiba, com uma tia que 

a orientou a fazer magistério no Instituto de Educação no Paraná. Assim que 

iniciou o curso P6 disse que parecia que ela já era professora pela experiência 

que teve no colégio de freiras e é grata por elas terem sempre a escolhido 

como ajudante nas tarefas da escola. 
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Iniciamos as entrevistas com os professores de educação infantil 

realizando o mesmo procedimento. Entramos em contato telefônico com as 

diretoras, com o objetivo de agendarmos as reuniões de apresentação da 

pesquisa e nos fornecer o contato telefônico dos professores. Com P7 ocorreu 

que, tanto a reunião com a diretora e nossa conversa, aconteceu no mesmo 

dia. P7 fez o magistério e concluiu no ano de 1997. É concursado e leciona 

para a educação infantil há 6 anos. A sua classe é composta de 28 crianças, 

sendo R. o único aluno com comprometimento de fala.  P7 mencionou em 

nossa conversa que a família toda dele é composta por professores e nunca 

pensou em outra profissão que não fosse a de ser professor. Ser professor de 

educação infantil estava sendo o primeiro passo, pois iniciará o curso de 

graduação em pedagogia assim que tiver uma oportunidade. 

A conversa com P8 aconteceu na sala de aula de educação infantil no 

final de seu expediente de trabalho. Como tivemos que esperar até o término 

do período de aula vespertino, aproveitamos e nos apresentamos para a 

diretora, que já tinha tomado conhecimento do nosso projeto de pesquisa por 

meio de outras diretoras e que não achou necessário ter a cópia do mesmo. P8 

é professora de educação infantil desde setembro de 2011, mas antes, no 

mesmo ano, ministrou aulas no ensino fundamental, para o primeiro e segundo 

ano letivo. É pedagoga e concluiu sua graduação no ano de 2009. Estava 

cursando, na ocasião da entrevista, uma pós-graduação em orientação e 

supervisão educacional. P8 leciona para 28 alunos e E., é o único aluno com 

restrições de oralidade.   

Relatou-nos que não fez nenhum curso em educação especial e que na 

educação infantil também está iniciando seus conhecimentos. P8 disse que 

depois de criar os filhos decidiu voltar a estudar e que ser professora foi a sua 

escolha, por ter acompanhado intensamente a educação de seus filhos. O 

sentar e realizar as tarefas juntamente com eles lhe proporcionava imenso 

prazer, e lhe despertou a vontade de ser professora. 

 Passamos agora a descrever a conversa que tivemos com a professora 

P9. Entrevistamos P9 na sala onde lecionava no CMEI, no intervalo do recreio. 

Com a diretora, conversamos no final do período de trabalho, pois ela estava 

em uma reunião, mas mesmo assim permitiram a entrada ao CMEI, como 
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pesquisadora já esperada por estarmos fazendo a pesquisa de campo nas 

escolas municipais de Pinhais. 

 P9 fez magistério e concluiu no ano de 1999. Logo depois realizou uma 

especialização em educação infantil no Instituto de Educação do Paraná. Já 

leciona há 16 anos, mas na rede de ensino do município de Pinhais, ingressou 

no ano de 2004. Sempre sonhou em ser professora, apesar de ter 

fonoaudióloga, fisioterapeuta e outras profissionais da área da saúde na 

família. Pretende fazer pedagogia para poder dar aulas no ensino fundamental. 

Não fez cursos sobre educação especial e R. é o primeiro aluno especial e 

relata que vem tentando interagir com ele e os 27 outros alunos da classe, já 

que assumiu a turma a poucos meses, substituindo a professora que entrou em 

licença maternidade.. 

 Na mesma semana visitamos um novo CMEI onde atuava P10 e 

agendamos uma reunião com a diretora. Esta nos recebeu e mostrou-se muito 

interessada pela pesquisa, pois naquele estabelecimento tinha uma criança 

com comprometimentos significativos de fala. Informou-nos que R. tinha uma 

estagiária que ficava com ele o período inteiro e que primeiramente nos 

forneceria o contato telefônico desta pessoa. Agendamos a conversa com P10 

naquela semana. P10 está cursando a graduação em pedagogia e segundo 

nos relatou já trabalhou em diversas áreas antes de escolher a área da 

educação. Sua escolha se deu pela experiência de sua irmã, muito próxima a 

ela, e com pouca diferença de idade (a irmã era apenas um ano mais velha que 

P10). Relatou-nos que a mesma contava a respeito de suas aulas, da grade 

curricular e de como estava entusiasmada com o curso de graduação em 

pedagogia, influenciando-a significamente na escolha do curso de pedagogia. 

  Estava no segundo ano da graduação, mas já se interessou em 

procurar estágios. R. está sendo sua primeira experiência com um aluno que 

apresenta restrições de oralidade. Foi diagnosticado com autismo, e ela 

espontaneamente tem lido sobre o assunto.  

Continuando nossos compromissos agendados, relataremos acerca de 

P12, apenas lembrando que P11 já foi apresentada acima. P12 é professora de 

R. e é pedagoga, formada pela PUC/PR e graduada no ano de 2011. Leciona 

já há 6 anos, mas entrou naquele ano para atuar como professora de educação 

infantil em um CMEI. Na ocasião estava realizando uma pós-graduação em 
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gestão educacional e lecionava para 24 alunos. R. era o único aluno com 

comprometimento de fala e relatou que ele ficava o tempo todo na companhia 

de P10. Disse que a opção em ser professora não foi a primeira de sua 

escolha, mas tudo encaminhava para este lado. Tinha vontade de trabalhar na 

área da Educação, não necessariamente em ser professora, mas não viu outra 

opção a não ser realizar o curso de pedagogia. 

Após a conclusão de mais um grupo de professores, neste caso de 

educação infantil que atuavam nos CMEIs, passamos a frequentar a única 

escola de ensino especial da rede do município. Fizemos uma reunião com a 

diretora com o objetivo de agendarmos as entrevistas com os professores. 

Como tinham muitos alunos com restrições de fala, a diretora nos enviou em 

um período de uma semana, uma lista de alunos com comprometimentos de 

oralidade e seus respectivos professores, classes e turnos. Relatou-nos que a 

melhor forma de realização das entrevistas era ir durante aquela semana à 

escola e perguntar a cada professor, em sala de aula, o período em que 

estavam na escola e disponibilizavam de um horário na sala dos professores 

(período de realização de tarefas fora da sala de aula, ou intervalo de lanche). 

Durante duas semanas frequentei a escola de ensino especial, agendando as 

entrevistas diretamente com os professores e só depois deste período 

iniciamos as entrevistas. 

P13 foi a primeira professora agendada na semana inicial das 

entrevistas realizadas com os professores que atuavam na escola de ensino 

especial. Chegamos à escola e pedimos permissão para ir até a sala de P13. 

Ela estava lecionando e pediu para esperar até a hora do intervalo. P13 é 

pedagoga formada na UFPR com o seu curso de graduação concluído em 

2008 e fez um curso de pós-graduação em educação especial e educação 

inclusiva pela Uninter, concluindo em 2012. Atua como professora desde 2008 

e é professora pela manhã em uma escola estadual de magistério e a tarde 

leciona para 5 alunos, dentre eles C., que é a única aluna com 

comprometimento grave de oralização. Fez cursos de formação continuada 

ofertado pela Secretaria de Educação do Município de Pinhais sobre os temas 

autismo, alfabetização e altas habilidades/superdotados. P13 disse que 

começou a dar aulas na catequese da paróquia de seu bairro e gostou muito 

da experiência. A princípio não pensava em fazer pedagogia e sim história, 
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mas ela precisava urgentemente trabalhar e relatou que em todos os lugares, 

naquele momento, precisa-se de professoras e foi assim que começou a 

estudar e a trabalhar ao mesmo tempo. 

Voltamos no dia seguinte com três entrevistas agendadas, mas apenas 

uma foi realizada. Foi com P14 que nos atendeu na sala dos professores. 

Estávamos juntas com mais outras professoras neste local e pedi para irmos 

para outra sala, pois a entrevista seria gravada. Fomos para a biblioteca. P14 

tem duas graduações. A primeira em pedagogia concluído em 2002 e a 

segunda em História, concluído em 2010, além de ter feito uma pós-graduação 

em deficiência mental e psicopedagogia, logo após a conclusão do curso de 

pedagogia. Leciona na área da educação especial há 20 anos e no momento 

tem duas turmas na escola de ensino especial com seis crianças cada e duas 

alunas com restrições graves de oralidade. Relatou-nos que “caiu de 

paraquedas” na profissão de professora. Trabalhou como empregada 

doméstica boa parte da adolescência e juventude para uma mesma família. 

Esta família tinha uma escola privada de educação especial e clínica de 

reabilitação. Em um determinado momento de sua vida a chamaram para ser 

atendente na escola e daí ela percebeu que gostaria de ganhar o mesmo 

salário das professoras, para tanto tinha que ser também professora. Começou 

a estudar terminando o ensino fundamental e médio ingressando seguidamente 

na graduação. Prestou concurso para o município de Pinhais e logo que 

assumiu, optou pela escola de ensino especial, pois já tinha experiência nesse 

campo. 

Tivemos que retornar na mesma semana para cumprirmos com nossos 

compromissos agendados de entrevistas a serem realizadas. P15 nos atendeu 

em sua sala no período em que seus alunos estavam fazendo a aula de 

educação física. Fez pedagogia, concluindo no ano de 1996 e em 1998 fez 

especialização em ensino fundamental pelo IBPEX, concluindo em 1998. Em 

2003 concluiu sua pós-graduação em educação inclusiva. Já atua como 

professora há 20 anos e a metade deste tempo atuou tanto no ensino especial, 

quanto na educação fundamental. Sua turma é composta de 16 alunos, sendo 

dois destes apresentam comprometimentos significativos de oralidade. Disse 

que sempre quis ser professora, mas não soube relatar o motivo, já que na 

família não há professores. 
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Seguimos nossa agenda e na mesma tarde entrevistamos P16 que nos 

atendeu em sua sala de aula no período em que seus alunos estavam 

ensaiando para a quadrilha da festa junina que seria realizada na escola. P 16 

fez magistério, concluindo no ano de 1975, pedagogia á distancia, concluindo 

em 2002 e pós-graduação em gestão escolar, terminando no ano de 2006. 

Leciona já há 28 anos com algumas interrupções. No momento leciona para 

uma classe de 6 alunos e 4 destes têm comprometimentos graves de fala. Fez 

um curso de formação continuada em deficiência mental, deficiência visual e 

deficiência auditiva pelo Instituto de Educação do Paraná. Contou-nos que a 

maior parte de seus familiares é professor e desde pequena brincava em dar 

aulas. Fez magistério, mas não exerceu diretamente. Foi ser bancária. Mudou-

se de Curitiba, algumas vezes e no retorno final, fez concurso para professor e 

passou. Na educação especial, disse que “caiu de paraquedas”. Estavam 

precisando de uma professora e ela foi a que conseguiu a vaga. Começou a 

gostar em dar aulas para o ensino especial e nunca mais saiu da área. 

Mas uma entrevista estava agendada para aquela semana sendo a 

última do semestre, pois logo entrariam em férias de meio de ano. Desta vez 

entrevistamos P17 na sala dos professores em um período que não estava 

atuando e a sala estaria vazia. P17 é terapeuta ocupacional e fez sua 

graduação na Universidade Tuiuti do Paraná, concluindo no ano de 1989. 

Atuou como T.O durante 23 anos e no ano de 2006 terminou sua graduação 

em pedagogia, mas antes fez pós-graduação em Educação Especial e 

Inclusiva pela Unicemp e gestão empresarial pela Faculdade de Curitiba. Há 7 

anos é professora, sendo 5 destes lecionou para o ensino fundamental e há um 

ano estava atuando no ensino especial. Sua classe é composta por 5 alunos, 

sendo que 4 apresentam restrições graves de oralização. Relatou que a vida 

toda ela fugiu da opção de ser professora. Tentou algo novo como T.O, mas 

devido às circunstâncias e locais de trabalho sentia a necessidade de cursar 

pedagogia. Logo que terminou o curso de pedagogia, prestou concurso e 

passou. Começou a lecionar e disse que se encontrou profissionalmente. Tem 

um imenso orgulho em ser professora e diz que fica emocionalmente abalada 

por essa profissão ser pouco valorizada. 

Algumas entrevistas foram agendadas no período antes das férias de 

julho, mas tivemos que reagenda-las, na primeira semana do retorno as aulas. 
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 A primeira entrevista do segundo semestre foi realizada com P18 

continuando nossa etapa de entrevistas com os participantes, professores que 

atuavam na escola de ensino especial. P18 é pedagoga e concluiu seu curso 

de graduação no ano de 2006 pela Faculdade de Pinhais. Fez pós-graduação 

em história e geografia à distância, concluindo no ano de 2013, além de cursos 

de formação continuada ofertados pela Secretaria de Educação do Estado e 

pelo Instituto de Educação do Paraná. Já atua como professora há 22 anos e 

muitos destes anos na educação especial. No momento sua classe é composta 

de 5 alunos e dois destes tem comprometimento significativo de oralidade. P18 

contou que fez magistério a pedido de sua mãe que era professora. Ela nos 

disse que sentia que esse seria o destino dela, pois sua irmã mais velha não 

seguiu essa profissão e sua mãe ficou desapontada. 

Dando continuidade às entrevistas, chegamos ao professor P19 que fez 

magistério, foi dar aulas no ensino fundamental e em 2011 concluiu seu curso 

de pedagogia, pela Faculdade de Pinhais e pós-graduação em psicopedagogia 

e deficiência mental pelo Sion, concluindo no ano de 2013. Já atua há 23 anos 

como professor e já há 13 anos na escola de ensino especial. Têm duas 

classes, uma com 6 alunos pela manhã e pela tarde com 5 alunos e um destes 

alunos é M. que apresenta restrição de oralidade. Contou-nos que seu pai era 

professor, sem formação, mas via-o atuar em diversas escolas e em casa 

influenciando-o na escolha de sua profissão como professor. 

Na mesma semana, tivemos mais duas entrevistas. Desta vez 

conhecemos um pouco de P20 que fez magistério no Instituto de Educação do 

Paraná, pedagogia na UFPR, concluindo no ano de 1998 e pós-graduação em 

educação especial pelo IBPEX, no ano de 1999. Leciona já há 20 anos e seu 

foco é educação artística. Nesta escola sua classe é composta por 7 alunos e 3 

destes apresentam limitações de oralidade significativas. Disse-nos que 

sempre quis ser professora. Desde criança, brincava em dar aulas e já sabia 

que era essa profissão que escolheria. 

A outra entrevista, na mesma semana, foi realizada com P21 que é 

professora já há 27 anos e no ensino especial atua desde 1995. P21 fez 

magistério, pedagogia pela Faculdade de Pinhais, concluindo no ano de 2004 e 

pós-graduação em psicopedagogia pela Faculdade Curitiba, concluindo no ano 

de 2006. Sua classe é composta de 7 alunos e todos têm comprometimentos 
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graves de fala. Disse que sempre gostou de crianças e que quando crescesse 

desejava ser pediatra. Não foi pediatra, mas, segundo P21, não ficou muito 

longe de seu desejo profissional, pois foi trabalhar com crianças, sendo 

professora. 

Estávamos concluindo as entrevistas realizadas na escola de ensino 

especial e depois de nossa presença semanal durante o mês de agosto e 

meados de setembro, chegávamos e entrávamos sem necessitar de nos 

identificarmos na portaria da escola, pois já nos conheciam. Assim ocorreu 

nosso encontro com P22, que aguardava-nos na sala dos professores local 

onde tínhamos acesso sem restrições. Tivemos a oportunidade de 

conhecermos a dinâmica da escola, horários, rotina e participávamos até dos 

lanches ofertados na sala dos professores. Sentíamos um pouco mais 

integrados e não como “intrusos” naquele contexto. Conversamos com P22 em 

sua sala, no momento em que seus alunos estavam em outras atividades 

extras. Fez magistério superior, graduação em pedagogia à distância pela UEL, 

concluindo no ano de 2012 e pós-graduação, também à distância pela UNICID-

SP, concluindo no ano de 2013. Já leciona há 23 anos e em duas escolas, pela 

manhã em uma escola de ensino especial no município de Curitiba e à tarde 

nesta escola em Pinhais para 7 alunos sendo que dois destes apresentam 

limitações de fala. Fez cursos de formação continuada ofertados pela 

Secretaria de Educação do Município de Pinhais. Relatou-nos que gosta muito 

de ensinar, de transmitir conhecimentos e durante sua infância teve boas e 

atenciosas professoras que a influenciou na escolha da profissão.  

Finalmente concluímos as entrevistas realizadas pelos 

participantes/professores que atuavam na escola de ensino especial de Pinhais 

com P23 que nos atendeu na sala dos professores. Tivemos que realizar a 

entrevista na sala da diretora, pois era intervalo de todas as professoras 

naquele período da tarde. P23 fez magistério, graduação a distancia pela 

Universidade Castelo Branco, concluindo em 2010 e pós-graduação em 

Educação Inclusiva, também a distância pela mesma universidade, concluindo 

no ano de 2013. Atua como professora desde 1994 em ensino especial. Fez 

muitos cursos de formação continuada ofertados pela Secretaria Municipal de 

Educação de Pinhais dentro os quais: educação sensorial, educação social, 

educação física e pró-letramento de matemática. Sua classe tem 6 alunos e 5 
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destes tem comprometimentos de fala. Contou-nos que sempre gostou de 

crianças e sempre assistiu filmes e reportagens de crianças e pessoas 

especiais. Sua irmã mais velha por parte de pai também é professora de 

educação especial e lhe oferecia muitos materiais e livros nesta área. 

 Concluímos mais uma etapa da produção do corpus de análise e 

chegamos à reta final. Restavam algumas professoras que atuavam no ensino 

regular e que tinham dentre seus alunos, alguns com restrições de oralidade. 

 Iniciamos com P24, procurando-a por meio da diretora da escola de 

ensino fundamental, seu contato, bem como o contato de P25. Marcamos a 

apresentação do projeto para a diretora, bem como nossa entrevista com P24 

no mesmo dia, porém em turnos diferentes. A diretora nos atendeu e relatou-

nos um pouco do projeto de inclusão que estava sendo realizado naquele 

estabelecimento. Disse que conhecia sim a CSA e que estava empolgada com 

a proposta da educação inclusiva. À tarde conversamos com P24 na sala dos 

professores que estava vazia. P24 fez magistério, pedagogia pela UNIPAR 

concluindo no ano de 1994 e pós-graduação em psicopedagogia pela 

UNICENTRO concluindo em 1996. Também realiza regularmente os cursos de 

formação continuada ofertados pela Secretaria de Educação do Município. Já 

atua há 14 anos no ensino regular. Relatou-nos que nunca pensou em fazer 

outra coisa do que ser professora. No período da adolescência dava aulas de 

pintura e logo iniciou o magistério, pois obteve muita satisfação em ensinar os 

seus conhecimentos. Ao fazer a inscrição do vestibular, em outra cidade, na 

hora pensou em optar para direito, mas logo desistiu da ideia, pois sabia que 

sua “alma” era de professora. 

 Na mesma escola lecionava P25 para o mesmo aluno de P24, L. P25 

começou a atuar há apenas seis meses. Ela fez concurso e logo foi contratada 

entrando para exercer a função de professora de P.A.C.A (Programa de apoio 

a comunicação alternativa) atuando diretamente com L. na sala de aula regular. 

P25 fez pedagogia pela OPET, concluindo no ano de 2011 e L. é seu primeiro 

aluno com restrições de fala. Disse que depois que os filhos cresceram e 

seguiram seus caminhos resolveu fazer pedagogia. A escolha desta profissão 

se deu por já dar aulas na escola dominical da paróquia de seu bairro, para 

adultos e tinha muita satisfação em transmitir os conhecimentos acerca do 

tema religião e crenças. 
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Finalizando toda essa etapa de nossa pesquisa, finalmente agendamos 

com a diretora da escola de ensino fundamental que atuava P26 e P27, as 

duas últimas participantes. A diretora nos recebeu no dia e hora agendados e 

apresentamos a pesquisa e seus objetivos. Forneceu-nos o contado de P26, já 

nos alertando que ela não era professora e sim enfermeira que acompanhava o 

tempo todo R. a aluna que apresentava comprometimento significativo de fala e 

que estava no projeto de inclusão escolar da escola. Conversamos com P26 no 

mesmo dia e conhecemos um pouco da trajetória profissional da mesma. P 26 

é técnica em enfermagem formada em 2002 pelo SENAC. Fez o concurso para  

a secretaria de saúde do município e já atua há 12 anos. Com crianças 

especiais tem já várias experiências ambulatoriais, mas não no contexto 

educacional. A sua função com R. é mais de cuidadora, pois precisa tomar 

seus medicamentos regularmente para controle de convulsões e R. também 

não tem domínio de suas funções básicas. Sabe que não é função dela, mas a 

ajuda nas tarefas em sala de aula e em atividades de estimulação da atenção 

auditiva e visual.  

Na mesma tarde aconteceu a última entrevista. Foi com P27, professora 

regente do aluno R. P27 fez magistério superior, concluindo em 2006, 

especialização em educação especial em 2008 e graduação em pedagogia 

pela PUC, concluindo em 2011. Atua há 5 anos no município em duas escolas 

como professora de primeiro ano, mas, já lecionava dês dos anos de 1970 de 

ensino de catequese em diferentes paróquias. Fez cursos de neuropsicologia e 

tecnologias assistivas pela plataforma Paulo Freire a distância. Sua classe 

nesta escola regular é composta de 25 alunos incluindo R. que é acompanhada 

regularmente por P 26. Escolheu a profissão de professora por dois motivos: 

Sempre gostou de trabalhar com crianças e sendo professora e sendo 

professora ela tem a possibilidade de passar os valores que ela acredita de 

serem os corretos, transmitir carinho e atenção que geralmente crianças 

necessitam nessa fase da infância e a necessidade pessoal que tem em 

transmitir conhecimentos para que tais crianças possam ser adultos dignos.  

A seguir, no quadro 3, apresentamos, de forma sistematizada, a 

caracterização dos professores participantes, a fim de fornecer uma visão geral 

da formação acadêmica, do local e do tempo de atuação profissional, da carga 

horária e do número de alunos com restrições de fala de cada participante.  
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Quadro 3: Caracterização dos professores participantes quanto à 
formação acadêmica, ano de conclusão, local, tempo de atuação 
profissional, a carga horária e o número de alunos com restrições de fala 
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P1 Pedagogia 2004 Psicopedagogia 2006 AEE 20 40 1 sim 

P2 Pedagogia 2007 
1.Educação ESP 

2.Formação em  
AEE 

2011 AEE 6 40 1 sim 

P3 Letras/Port 2010 Educação de 
jovens e adultos 2013 AEE 26 40 1 sim 

P4 Pedagogia 2009 
1. Libras 

2. Educ Inclusiva 

2010 (1) 

2012 (2) 
AEE 4 40 1 sim 

P5 Pedagogia 2013 -  AEE 28 40 1 não 

P6 Pedagogia ? Educação/especial 2012 AEE 19 40 1 sim 

P7 Magistério/ 
médio 1997 -  CMEI 6 40 1 não 

P8 Pedagogia 2009 Orientação e 
supervisão Cursando CMEI 2 40 1 não 

P9 Magistério/ 
médio 

1999 - - CMEI 16 40 1 não 

P10 Pedagogia 
cursando  - - CMEI está-

gio 30 1 não 

P11 Pedagoga 2013 

Gestão e 
supervisão do 
trabalho 
pedagógico 

Cursando CMEI 13 40 1 não 

P12 Pedagogia 2011 Gestão 
Educacional 2013 CMEI 6 40 1 não 

P13 Pedagogia 2008 
Ed Especial Ed 
inclusiva 2012 

E. 
ESP. 8 40 1 não 

P14 .História e 
Pedagogia 

2002 
e 

2010 

Deficiência Mental/ 
Psicopedagogia 2002 E. 

ESP. 20 40 2 não 

P15 Pedagogia 1996 
1. Ed Inclusiva 

2. Ensino 
Fundamental 

2012 (1) 

1998 (2) 
E. 

ESP. 22 40 1 não 
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P16 Pedagogia 2002 Gestão escolar 2006 
E. 

ESP. 28 40 3 não 

P17 T.Ocupaciona
l e pedagogia 

1989 
e 

2006 

Ed Especial e 
Inclusiva 2004 E. 

ESP. 

23 
T.O. 

6    
Ped. 

40 2 não 

P18 Pedagogia 2006 História e 
Geografia 2013 E. 

ESP. 22 40 2 não 

P19 Pedagogia 2011 Deficiência Mental/ 
Psicopedagogia 

2013 

 

E. 
ESP. 23 40 1 não 

P20 Pedagogia 1998 Educ Especial 1999 
E. 

ESP. 20 40 1 não 

P21 Pedagogia 2004 Psicopedagogia 2006 E. 
ESP. 27 40 7 não 

P22 Pedagogia 2012 Educ inclusiva 2013 E. 
ESP. 23 40 1 não 

P23 Pedagogia 2010 Educ Inclusiva 2013 
E. 

ESP. 20 40 6 não 

P24 Pedagogia 1994 Psicopedagogia 1996 E. 
REG. 14 40 1 não 

P25 Pedagogia 2011 _ - E. 
REG. 

6 
meses 40 1 não 

P26 Técnico de 
enfermagem 2002 _ - E. 

REG. 
13 

meses 
40 1 não 

P27 Pedagogia 2006 Educação Especial 2008 E. 
REG. 5 40 1 sim 

 

Abaixo, o Quadro 4, mostra os cursos de formação de curta e média 

duração em CSA realizados pelos participantes.  

 

Quadro 4: Perfil dos cursos de formação continuada em serviço em CSA, 
realizado pelos participantes, a carga horária, o local e o ano de 
realização 
 

Participantes Curso 
Carga 

Horária 
Local Ano 

P1 Boardmaker 8 
SEMED (Secretaria 

Municipal de Educação 
de Pinhais) 

2012 

P2 Boardmaker 16 Assistiva/ Porto Alegre 2012 

P3 Boardmaker 4 SEMED 2012 

P4 
Pyramid Educacional 

consultants/PECS 
16 Pyramid Educacional 

consultants/ SEMED 2013 

P6 Boardmaker 8 SEMED 2012 

P27 Tecnologia Assistiva 180 Plataforma Freire (à 
distância) 2011 
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3.4 RECURSO METODOLÓGICO E PROCEDIMENTOS DE REALIZAÇÃO DA 

PESQUISA DE CAMPO 

 

"É preciso aprender a olhar o mundo indo aos 
detalhes, melhor dizendo, decompor o mosaico 
para melhor enxergar a figura que reina majestosa 
no todo de uma revelação figurativa." (JOBIM, 
SOUZA e LOPES, 2002, p. 64). 

 

 

Foram adotados como recurso linguístico-discursivo para a realização da 

pesquisa de campo a entrevista individual do tipo semiestruturada (Apêndice 

B). Os discursos produzidos no encontro do pesquisador com o pesquisado, 

por meio das entrevistas, são objeto de nossas análises.  

Segundo Freitas (2002), como recurso metodológico, a entrevista 

possibilita o estabelecimento de uma relação de sentido entre os discursos 

produzidos por pesquisador e pesquisado; portanto, os enunciados que 

emergem nessa interação dependem da situação concreta daquele momento e 

da relação estabelecida entre os interlocutores. 

Rocha, Daher e Sant’Anna (2004) destacam a importância de 

caracterizar a entrevista enquanto dispositivo enunciativo, rejeitando a 

definição que a considera como ferramenta que permite ao entrevistador o 

acesso a informações ditas “verdadeiras”, desejadas.  

Segundo os autores acima referidos, só se entrevista sujeitos que 

anteriormente já produziram discursos em outros momentos e espaços 

interacionais, por exemplo, em conversas cotidianas com os colegas de 

trabalho, mas cujo acesso a tais espaços, ao pesquisador, é restrito, pois ele 

não faz parte daquele círculo relacional, necessitando, deste modo, a 

realização de entrevistas. Sendo assim, os ditos desses sujeitos entrevistados 

não são informações com valor de verdade e também não é a mera repetição 

de algo anteriormente produzido. (ROCHA, DAHER e SANT’ANNA, 2004). 

 Segundo Rocha, Daher e Sant’ Anna, (2004) a entrevista, não é 

instrumento de apreensão de saberes, mas sim é concebida como um gênero 

de discurso cuja atividade de diálogo está inserida. “Trata-se de uma nova 

situação de enunciação que reúne entrevistador e entrevistado, situada num 

certo tempo, num espaço determinado, revestida de um certo ethos, com 
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objetivos e expectativas particulares” (ROCHA, DAHER e SANT’ANNA , p.14, 

2004). 

 A sequência da atividade de diálogo que realizamos sob a forma de 

entrevista, iniciou-se de modo como é referido neste tipo de gênero do discurso 

em situação de pesquisa acadêmica. Iniciamos explicando o propósito da 

pesquisa, a apresentação do entrevistador, ou seja, quem é o 

interlocutor/entrevistador e esclarecemos aos participantes/interlocutores 

qualquer questão relacionada ao anonimato e como os discursos serão 

analisados. As permissões para usar os discursos foram obtidas, solicitando-os 

a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. (Apêndice A).  

Todas as entrevistas foram realizadas de forma individual, nas salas de 

reuniões dos professores de cada escola e nas salas de recursos 

multifuncionais, gravadas em áudio, utilizando o gravador digital Panasonic 

modelo RR-US511. 

Após esses procedimentos formais, demo início as questões inerentes a 

três grandes temáticas elegidas previamente e articuladas com o objetivo da 

pesquisa, ou seja, os modos de interação entre professor e aluno com 

comprometimentos significativos de fala; a conceituação e o uso da CSA por 

parte dos professores e questões referentes a formação em serviço em CSA. 

 Com o objetivo de construir pontes dialógicas iniciais para que os 

entrevistados/interlocutores pudessem inserir-se na atividade dialógica e para 

que o entrevistador/interlocutor conhecesse um pouco da subjetividade de cada 

participante, as entrevistas iniciaram-se com uma ficha de identificação com 

questões acerca de assuntos relacionados à profissão e identificação dos 

participantes. Após essa conversa inicial, iniciamos a conversa com uma 

questão introdutória e encerramos com uma questão de fechamento (Apêndice 

C). 

 Para testar o protocolo de entrevista, foi realizado um teste-piloto com 

um dos professores participantes. Após a análise das respostas, observamos a 

necessidade de modificar as perguntas 2.4, 2.5, 2.6 e 3.1, 56. Feitas as 

modificações, as entrevistas foram realizadas com os demais professores, 

seguindo-se a ordem do protocolo. 

                                                 
56

 Ver apêndice B 
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No total, as entrevistas tiveram a duração de, aproximadamente, 15 

horas, sendo a média de 40 minutos cada. Para validação das respostas, as 

entrevistas transcritas foram enviadas para cada respondente via e-mail, sendo 

que apenas 15 retornaram, assinando-as no final das transcrições. As 

entrevistas foram transcritas seguindo a convenção da escrita. Os recortes 

textuais, ou seja, os discursos dos entrevistados a serem analisados foram 

destacados utilizando a fonte cursiva do tipo itálico. 

Para dar tratamento analítico-qualitativo ao corpus da pesquisa, 

pautamo-nos na análise dialógica do discurso, de cunho bakhtiniano, 

assumindo, portanto, que a significação se produz na dinâmica das interações.  

Além de considerar o diálogo e as relações dialógicas que emergem no 

discurso, a ideia de que o sujeito é composto a partir e por meio do “outro” 

pertence à concepção teórica e analítica da ADD. O pesquisador deve 

conhecer o ser humano que está sendo pesquisado, sua atividade, sua 

condição de sujeito múltiplo e sua inserção na história, no social e no cultural 

por meio da linguagem. (ROCHA, DAHER, SANT’ANNA, 2004). 

Segundo Rocha, Daher, Sant’ Anna (2004) na ADD o conceito de 

exotopia é o que move a função analítica do pesquisador. O tentar enxergar 

com os olhos do outro, posicionando-se no lugar do outro, ou seja, de onde ele 

vive e analisar tais experiências de vida, intervindo com sua posição teórica e 

seus valores, dentro de um dado contexto sócio-histórico.  

Sendo assim, tivemos como compromisso analisar os indícios das 

relações intersubjetivas emergidas dos discursos produzidos pelos 

participantes no processo da pesquisa, embasando-nos nos temas em 

consonância aos objetivos, ao problema da tese, e aos referenciais teóricos 

deste estudo.  

Até o momento tratamos da orientação metodológica adotada neste 

estudo, explicitando o tipo da pesquisa e as contribuições que a abordagem 

sócio-histórica oferece para a produção do conhecimento. Discorremos 

também acerca dos procedimentos utilizados para a constituição do corpus de 

análise, especificando como foi delimitado o universo da pesquisa de campo; 

local; participantes; critérios e o recurso metodológico utilizado para 

levantamento do corpus e o tipo de análise realizada. A seguir apresentaremos 

a análise do corpus. 
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3.5 ANÁLISE DO CORPUS 

 

Como, na realidade, apreendemos o discurso de 
outrem? Como o receptor experimenta a 
enunciação de outrem na sua consciência, que se 
exprime por meio do discurso interior? Como é o 
discurso ativamente absorvido pela consciência e 
qual a influência que ele tem sobre a orientação 
das palavras que o receptor pronunciará em 
seguida? Encontramos justamente nas formas do 
discurso citado um documento objetivo que 
esclarece esse problema. Esse documento 
quando sabemos lê-lo, dá-nos indicações, não 
sobre os processos subjetivo-psicológicos 
passageiros e fortuitos que se passam na “alma” 
do receptor, mas sobre as tendências sociais 
estáveis características da apreensão ativa do 
discurso de outrem que se manifestam nas formas 
da língua (BAKHTIN, 2009, p. 152). 

 
 

Adotar a análise dialógica do discurso (ADD) apoiados na abordagem de 

cunho bakhtiniano pressupõe interpretar o discurso dos sujeitos como 

mediador das interações humanas e como, ao mesmo tempo, constituídos 

social e individualmente, de forma polifônica e dialógica (VOESE, 2009). 

Deste modo, nesta pesquisa, quando os professores participantes falam 

de si e dos alunos com os quais se relacionam, o fazem com base em 

conhecimentos, concepções e posições construídas e reconstruídas num 

coletivo, em um tempo e espaço mais amplos, bem como na interação 

estabelecida entre eles e seus alunos.  

As concepções tecidas pelos professores acerca da CSA e de suas 

interações com alunos que apresentam significativas limitações de fala 

evidenciam como se colocam nessas interações, assim como o lugar que 

atribuem ao outro/aluno. 

Para realizarmos a análise dos enunciados produzidos pelos 

participantes, optamos por organizar e abordar o corpus a partir de dois eixos 

temáticos apoiando-nos em um roteiro pré-estabelecido: conceituações teórico-

práticas acerca da CSA, com vistas em mapear aspectos relacionados às 

finalidades e conceitos e a visão dos modos de interação estabelecidos entre 

os professores e alunos com restrições de fala. 
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Em cada eixo temático foram apreendidas categorias que emergiram de 

regularidades do corpus observadas no percurso da análise. De acordo com 

Rohling, (2014), em uma análise dialógica não há categorias pré-estabelecidas.  

 

“As categorias emergem das relativas regularidades dos dados, que são 

observadas/apreendidas no percurso da pesquisa. Desse modo, não se podem 

aplicar as mesmas categorias de uma pesquisa já feita a outra, pois o dado é 

sempre o discurso concreto e único proferido em um determinado espaço e 

tempo e por determinados interlocutores” ( ROHLING, 2014,p.47). 

 

 A seguir apresentaremos cada eixo temático com suas categorias/ 

regularidades discursivas observadas. 

 

3.5.1 Conceituações teórico-práticas acerca da CSA: finalidades e conceitos 

 

Os enunciados produzidos pelos participantes referentes ao eixo 

temático: conceituações teórico-práticas acerca da CSA evidenciaram as 

seguintes regularidades discursivas acerca da finalidade e dos conceitos 

atribuídos à CSA. 

 

A primeira regularidade observada no corpus refere-se ao fato da CSA 

ser concebida como recurso utilizado para auxiliar crianças com restrições de 

fala a se comunicarem e expressarem seus pensamentos, suas necessidades, 

seus desejos e conhecimentos.   

 

P1: Qualquer forma que sai ali do padrão é uma comunicação alternativa né? Não é só 

símbolo, mas através do gesto que ela puder comunicar o que tá pensando, da forma 

que ela consegue é uma comunicação alternativa [...]. 

P2: É uma esperança para a criança para poder se comunicar, se alfabetizar, se 

expressar suas necessidades e pensamentos. 

P3: Pra mim, a comunicação alternativa é uma ferramenta que vai auxiliar a criança a 

se comunicar de uma forma que ela, dentro de suas limitações, consiga expor o que 

ela está pensando, né?(...) 

P4: É qualquer maneira da criança tem de se comunicar conosco. Não interessa se é 

com papel, com ficha, com gestos, mas se ela conseguir comunicar seu pensamento e 

se fazer entender é o que interessa. 
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P9: É a forma assim que você consegue se expressar o que quer com o outro que não 

seja assim só verbal. 

P20: Eu acho que é uma comunicação assim para as pessoas que não conseguem se 

expressar verbalmente, mostrar o que está sentindo, através de figuras, de gestos, 

através de tudo assim no corpo (...). 

P25: A comunicação alternativa ela possibilita uma pessoa como o L. a expressar o 

que está pensando, o que quer o que deseja. (...) então a figura a pessoa entende o 

que está ali e ele consegue falar o que sente através da figura. Ele mostra o coração e 

quer dizer que está apaixonado. 

P26: A comunicação alternativa, ela possibilita uma pessoa como o L. a expressar o 

que está pensando, o que quer o que deseja. Nesse sentido tanto a Libras para o surdo 

que é perfeita que se consegue comunicar e se entender é como o que a comunicação 

alternativa faz para ele.[...]  

 

 

Os enunciados de P1, P2, P3, P4 P9, P20, P25 e P26 explicitam a ideia 

de que a CSA, constituída a partir de qualquer manifestação que não seja 

produzida por meio da linguagem verbal, é um instrumento/ferramenta que 

permite ao aluno com restrições de oralidade exteriorizar conteúdos internos de 

diferentes naturezas.  

Como vimos anteriormente, esse modo de conceber a CSA está atrelado 

à concepção de que o desenvolvimento linguístico é subordinado ao 

desenvolvimento cognitivo. Em outras palavras, entende-se que a inteligência é 

anterior a linguagem e que a linguagem é um instrumento que tem a função de 

transmitir conhecimentos previamente adquiridos. 

 No caso de estabelecimento da interação entre o professor e o aluno 

com limitações de oralidade, especialmente, as respostas fornecidas pelo aluno 

deverão ocorrer a partir dos meios ofertados pela CSA. Com base nessa 

lógica, explicitada nos enunciados acima, a dificuldade de tal aluno estaria 

localizada, especialmente, na impossibilidade de exteriorizar o seu “mundo 

interno”.  

Tal visão restringe o entendimento dos diferentes aspectos envolvidos 

na qualidade das interações estabelecidas entre professor e aluno e, portanto, 

nos processos de ensino-aprendizagem. De fato, uma vez que a CSA é vista 

apenas como veículo para expressar e comunicar “pensamentos”, 

“sentimentos” e “desejos”, sendo então tais dimensões constituídas à parte e 
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anterior à linguagem, perguntamos: O que é construído internamente 

independe da linguagem? Os conteúdos a serem expressos são inatos, 

inerentes, individuais?  Tais conteúdos devem ser recebidos, depositados ou 

condicionados sem uma relação dialógica e, portanto, sem a participação ativa 

dos sujeitos envolvidos? 

Para respondermos a tais questões, recorremos a Bakhtin (2009), 

segundo o qual a noção de linguagem como representação e expressão do 

pensamento pressupõe a dicotomia entre vida interior e exterior, entre 

individual e coletivo. O autor enfatiza que, ao contrário, a linguagem e também 

seu produto, ou seja, a enunciação não é constituída pelo psiquismo individual 

e sim na interação social; portanto, a linguagem é, ao mesmo tempo, interna 

externa, individual e coletiva. 

 Há de se considerar, portanto, o papel constitutivo da linguagem 

também para os alunos com restrições de fala, uma vez que eles estão 

inseridos em um contexto social composto por interlocutores que usam a 

linguagem oral e com os quais estabelecem relações.  Sendo assim, tais 

alunos não escapam dos efeitos da linguagem, pois são, do mesmo modo, 

constituídos pelo discurso do outro.  

Predominantemente, os participantes da pesquisa, a exemplo dos acima 

citados, consideram, porém, que há uma separação entre linguagem interna e 

externa; portanto, o domínio do instrumento, no caso, relativo à CSA, é o que 

permitiria a exteriorização do mundo interno (necessidades, desejos, 

pensamentos) e, por consequência, a comunicação entre professor e aluno. 

Nesse sentido, o desafio do professor está em propiciar o acesso e em ensinar 

o uso do instrumento, como verificamos nas diretrizes educacionais no qual 

concebe a CSA como ferramenta para a acessibilidade a comunicação 

(BRASIL, 2009b). 

A partir dessa perspectiva, cabe indagarmos acerca das concepções de 

linguagem que fundamentam a prática pedagógica dos professores, bem como 

das visões que possuem em relação alunos com significativas restrições de 

fala. Tratar-se-ia de sujeitos que adquirem linguagem, enquanto um 

instrumento que é capaz de revelar, traduzir um conhecimento previamente 

adquirido? Ou com quem se podem compartilhar experiências, ocorrendo, 

assim, a apropriação da linguagem?  
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Consideramos, ainda, a necessidade de se questionar perspectivas que 

concebem a CSA como instrumento a serviço da expressão e comunicação e 

que estão fundamentadas em dicotomias, dentre as quais, entre mundo interno 

e externo. Ressaltamos a necessidade de análise critica em torno de tais 

perspectivas, pois as mesmas definem modos de interações estabelecidas 

entre professores e crianças com restrições de fala, nos quais a relação 

dialógica não é concebida como atividade determinante da construção da 

cognição, psique e de todas as demais dimensões humanas. Nesses modos de 

interações, o desenvolvimento da linguagem e da aprendizagem se restringe 

aos limites impostos por uma perspectiva individualista. 

Em contraposição a essas perspectivas, cabe recorrermos a Franchi 

(1992):  

Certamente a linguagem se utiliza como instrumento de 
comunicação, certamente comunicamos por ela aos outros, nossas 
experiências, estabelecemos por ela, com os outros, laços 
‘contratuais’ por que interagimos e nos compreendemos, 
influenciamos os outros com nossas opções relativas ao modo 
peculiar de ver e sentir o mundo, com decisões consequentes sobre o 
modo de atuar nele. Mas, se queremos imaginar esse comportamento 
como uma ‘ação’ livre e ativa e criadora, suscetível de pelo menos 
renovar-se ultrapassando as convenções e as heranças, processo em 
crise de quem é agente e não meros receptáculos da cultura temos 
então que apreendê-la nessa relação instável de interioridade e 
exterioridade, de diálogo e solilóquio: antes de ser para a 
comunicação, a linguagem é para a elaboração; e antes de ser 
mensagem, a linguagem é construção do pensamento; e antes de ser 
veículo de sentimentos, ideias, emoções, aspirações, a linguagem é 
um processo criador em que organizamos e informamos as nossas 
experiências.  

 

 Com base nas colocações do autor, consideramos que comunicar não é 

a única função da linguagem, pois permitir ao homem interagir com e por 

signos, além de produzi-los. Tal possibilidade implica no processo de produção 

de sentidos e, portanto, de constituição da subjetividade, transcendendo, 

assim, o caráter instrumental da linguagem. Nessa direção, Smolka afirma 

(1995):  

 

Se a noção de instrumento aparece como fundamental, ela não é de 
modo algum suficiente para dar conta da complexidade, da 
dinamicidade e das peculiaridades da linguagem. A simples utilização 
de instrumentos não caracteriza a atividade especificamente humana, 
dado que os animais também usam instrumentos. Mas é a produção, 
enquanto trabalho material e simbólico, significativo, enquanto 
atividade prática e cognitiva, que distingue e instaura a dimensão 
histórica e cultural. 
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A linguagem, quando considerada como meio/instrumento para atingir 

um fim, faz parte de uma ação, transforma a ação, mas não é a ação. 

Contrariando essa posição, entendemos que a linguagem é trabalho, é 

atividade e, portanto, é ação (SMOLKA, 1995). 

A segunda regularidade observada refere-se ao fato de alguns 

professores terem atribuído à CSA, enquanto meio de expressão e 

comunicação, com a finalidade de permitir aos alunos que informem suas 

necessidades básicas (ir ao banheiro, beber água, alimentar-se) e que 

desenvolvam autonomia para atender a tais necessidades, conforme os 

enunciados abaixo: 

 

P4: É para a comunicação da criança. (...) Pra alimentação, pra atividade na escola. 

Estamos tentando fazer com que ele aprenda a parte do banheiro para facilitar a 

professora. 

P5: É o uso de que ajuda a criança a se comunicar. (...) Primeiro a gente quer colocar 

uma rotina para ele saber sempre o que ele vai ter que fazer e o porquê que ele vai 

fazer, então para rotina ele vai precisar dos cartões, principalmente para ele criar 

autonomia: Eu quero água, eu quero banheiro, para o que ele possa saber o que ele 

tem que fazer sozinho. 

P8: Já ouvi falar em usar figuras para organizar a rotina com cartazes. A diretora falou: 

Vocês podiam fazer uns cartazes com as figuras para eles mostrarem o que eles têm 

que fazer. 

P13: Por exemplo, trabalha com aluno com o relógio, simboliza o horário que ele pode 

sair da sala, para se alimentar realizar atividades através das figuras para reconhecer e 

desse modo realizar sozinho. 

 

No discurso de P4, acerca do uso da CSA voltada ao desenvolvimento 

das atividades básicas para “facilitar a professora”, temos a referência à dupla 

função/atuação atribuída ao professor que atua com crianças com significativas 

limitações; ou seja, de assistente/cuidador e de professor/educador.  Como já 

foi discutido no primeiro capítulo, estudos apontam que o modelo educacional 

em vigor em nosso país está, ainda, pautado numa abordagem que privilegia 

um modus operandi clínico, cujo objetivo é “dar a condução” (GARCIA, 2011) 

ou “instituir comportamentos” a alunos com deficiência, garantindo, dessa 

forma, uma autonomia funcional.  
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Esse viés médico-clínico que prevalece na educação destinada a 

pessoas com limitações e/ou deficiências leva a uma dificuldade de 

identificação, por parte do professor, do papel que lhe cabe nesse contexto 

(TEZZARI, BAPTISTA, 2011).  

 Somam-se a isso limitações relativas aos recursos humanos no 

contexto educacional destinado a alunos com deficiências, principalmente 

neuromotoras. De fato, a falta de cuidadores nas salas de aula, cuja função 

seria a de se responsabilizar pelo bem-estar e pela assistência a esses alunos 

(ARAÚJO e LIMA, 2011), acaba levando professores a desempenhar essa 

função. Com isso, seu papel fica atrelado à construção da autonomia do aluno, 

em detrimento do trabalho centrado nos conhecimentos/conceitos acadêmicos, 

como fica evidente nos enunciados acima.  

Nessa direção, o que deve ser expresso e comunicado pelos alunos a 

partir da CSA são informações que possam orientar o professor a atendê-lo 

nas necessidades básicas. Ou seja, a partir de símbolos e/ou imagens 

impressos e colados em cartões e cartazes, o professor deve ensinar o aluno a 

associar símbolo/imagem e ação, passando, assim, a ter autonomia para 

desempenhá-la. 

As colocações de Pan (2003) a respeito de alunos com dificuldades de 

aprendizagem contribuem para o entendimento de que tal abordagem 

desconsidera a singularidade dos alunos e que as interações estabelecidas a 

partir dela, em geral, são pautadas em uma relação de poder, na qual o 

professor ocupa a posição de saber/dominação e o aluno de não 

saber/submissão. 

Evidenciando tal perspectiva, estudos centrados numa concepção 

comportamental preocupam-se com os requisitos necessários para o sucesso 

na implementação do uso da CSA de forma instrumental, mecânica e funcional 

(CAMPBELL E STREMEL-CAMPBELL, 1986; HUNT et al., 1986). Em sua 

maioria, são pesquisas que trazem técnicas de intervenção para treinar 

comportamentos, como o trabalho experimental de Pinder e Olswang (1995), 

que utilizou símbolos pictográficos relacionados às atividades de vida diária nas 

primeiras etapas do treino. 

Conforme as orientações contidas nas diretrizes educacionais 

brasileiras, as quais apontam a CSA como instrumento, as finalidades 
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atribuídas pelos professores relativas ao uso da CSA ficaram, também, 

predominantemente, focadas em aspectos instrumentais e funcionais para fins 

de regular o comportamento das crianças, bem como para atingir autonomia, 

atendendo suas necessidades básicas e vitais.   

As falas de P4, P5 e P8, quando referem o uso da CSA para tentar fazer 

com que ele aprenda; colocar e ensinar para saber o que vai fazer; mostrarem 

o que eles têm que fazer, nos remeteu, ainda, aos seguintes questionamentos: 

alunos com restrições de fala estão impossibilitados de serem os sujeitos de 

suas enunciações? Há o reconhecimento do “querer dizer” desse aluno? Que 

lugar esse aluno ocupa? Que tipo de interação ocorre entre professor e aluno 

quando cabe ao primeiro ditar o que o segundo deve fazer/falar?   

No que se refere à posição desse aluno, entendemos que se ele não é 

reconhecido como alguém que tem algo a dizer, não poderá assumir o papel de 

interlocutor e, portanto, uma posição de autoria. Em uma perspectiva 

enunciativo-discursiva, consideramos que o sujeito não é somente falante, 

usuário de uma língua verbal ou não-verbal, ou seja, da CSA. À medida que 

dialoga, sentidos são construídos conjuntamente pelo trabalho linguístico 

realizado pelo locutor e interlocutor. É pelo trabalho linguístico, trabalho de 

construção dos sentidos, que o sujeito vai se constituindo como autor de seus 

discursos (BAKHTIN, 2009). Muitas crianças com limitações de oralidade são 

faladas pelo outro, pela mãe, pelo professor, os quais, muitas vezes, apenas 

requerem respostas necessárias ao contexto do cotidiano, o que não contribui 

para a construção da autoria.  

 Podemos, ainda, analisar o objetivo do uso da CSA relacionado à 

autonomia dos alunos com restrições de fala, conforme os seguintes 

enunciados: criar autonomia para o que ele possa saber o que ele tem que 

fazer sozinho (P5); realizar atividades através das figuras para reconhecer e 

desse modo realizar sozinho (P13). Qual a noção de autonomia a que os 

professores se referem? A autonomia seria reproduzir comportamentos 

esperados no contexto escolar? Refere-se à possibilidade de tal aluno realizar 

atividades da vida diária sozinho?  

Tais questões remetem a outras, ou seja: O que o professor espera do 

aluno e como conduz suas mediações a partir de tais expectativas? que 

concepção de sujeito e de processo ensino–aprendizagem fundamenta as 
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posições e ações dos educadores? Trata-se de uma concepção que considera 

que o papel da escola é aplicar regulamentos para normatizar comportamentos 

e valores, ou reconhecer e valorizar a diversidade de modos de ser, de fazer, 

de construir? (FREITAS, 2007).    

Considerando as questões apontadas por Freitas (2007), de que o 

processo educativo, para ser efetivo, não deve ter por finalidade homogeneizar 

as pessoas e, portanto, não deve produzir e ensinar comportamentos 

uniformes a partir de uma norma considerada padrão, os enunciados o que ele 

vai ter que fazer (P5); têm que fazer (P8) nos levam a indagar como alunos 

cujo comportamento não atende ao “esperado” podem participar ativamente do 

contexto educacional e do processo educativo; ou ainda; como crianças com 

significativas restrições de fala podem pertencer e participar de relações de 

ensino-aprendizagem organizadas a partir da noção de padrão e que visam 

normatizar comportamentos?   

Norteados por tais questionamentos, damos andamento à análise das 

posições anunciadas pelos participantes, destacando orientações teórico-

práticas propagadas em diretrizes que regem a construção de uma educação e 

de uma escola inclusiva, especialmente, no documento intitulado “Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva”: 

 

A educação inclusiva constitui um paradigma educacional 
fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga 
igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em 
relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias 
históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola (BRASIL, 
2008b). 

 

Diferentemente do pressuposto acima defendido, o qual conjuga 

igualdade e diferença como valores indissociáveis, a preocupação por parte 

dos professores com o desenvolvimento de comportamentos homogêneos, os 

afasta da função de mediadores do processo de apropriação dos 

conhecimentos acadêmicos. Afastasse também dos paradigmas de uma 

educação inclusiva que considera que tal processo só pode ocorrer a partir das 

relações dialógicas vivenciadas, especialmente, no contexto educacional 

(REILY, 2007a). 

 



146 
 

 

 

Além das atribuições acima analisadas cabe, ainda, analisar a terceira 

regularidade observada que está relacionada ao uso da CSA, por parte dos 

professores, como instrumento facilitador a oralização dos alunos com 

restrições de fala. 

 

P1: (...) Eu acho que o símbolo ia ajudar ela a falar. 

P6: Eu percebi que tem palavras que ele aprende. Vamos usar mais cartões para ele 

falar... Trabalhei várias atividades com os cartões com ele, às vezes diz pé e vem 

mostrar o cartão. O xixi ele fala. 

P7: Ele folheando a revista ele fica empolgado, ele folheia, ele mostra, ele fala 

BO...BO... ele imita sons e daí ele aponta. Talvez ia ajudar as figuras nisso. 

P10: Eu acredito que é para a comunicação do Lucas ou pelo menos para facilitar esse 

início que ele está começando a querer falar.   

 

Nos discursos acima, podemos notar que alguns professores justificam o 

uso de imagens visuais (gráficas) para estimular a oralização de alunos com 

significativas restrições de fala. Eles parecem então considerar que produções 

de sons e/ou de palavras, frente a o que entendem por estímulos gráficos 

(símbolos, cartões, figuras, P1, P2, P7), mesmo quando de forma restrita, 

poderão contribuir para o desenvolvimento da fala.  Afirmações como ia ajudar, 

ia facilitar a fala revelam que há a expectativa de que tais alunos poderão vir a 

falar e que os símbolos pictográficos podem ajudar nesse processo.  

Partindo dessas considerações analisamos que discursos que vem 

apoiando o uso da CSA com fins de adquirir a oralização, consideram a língua 

como produto estável e acabado, como um código de comunicação que se 

transmite através das gerações. Essa noção além de ser um tanto simplista ela 

não considera as outras formas de manifestação da fala. 

Quanto ao uso da CSA para o desenvolvimento da fala, ressaltamos que 

estudos relacionados à prática clínica fonoaudiológica realizados junto a 

crianças com paralisia cerebral e/ou com impedimentos cognitivos enfatizam 

procedimentos metodológicos, os quais, baseados na neurofisiologia, buscam 

inibir movimentos involuntários, de modo a favorecer movimentos necessários 

para adquirir fala articulada (VASCONCELLOS, 2010).  

Nessa direção, podemos acompanhar estudos que concluem que a CSA 

contribui para o desenvolvimento da oralização de pacientes com paralisia 
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cerebral, deficiência intelectual e autismo (PIRES e LIMONGI, 2002; MILLAR et 

al., 2006; DELIBERATO, 2009; FERREIRA et al., 2011). Se pudermos 

apreender nos enunciados dos participantes uma expectativa em relação ao 

desenvolvimento da oralização, mesmo quando se trata de crianças com 

impedimentos orgânicos e fisiológicos significativos, não fica claro como 

respondem às produções orais e, em especial, às vocalizações, se estas são 

significadas na interação entre professor e aluno. O sujeito pode até mesmo 

produzir sons e palavras oralmente, mas se tais produções não forem 

significadas, não se convertem em signos para o estabelecimento de um 

processo dialógico (CARNEVALE, 2013)  

As imagens pictográficas e, mais recentemente, a distribuição de um 

software que contem símbolos pictográficos da CSA para os atendimentos 

educacionais especiais são recursos utilizados no trabalho pedagógico, 

principalmente na escola inclusiva nas salas de recursos multifuncionais 

(REILY, 2007a). Mas é importante salientar que trabalhar com material pictórico 

para proporcionar a aquisição da fala não é papel primordial do professor. Tal 

uso pode até contribuir para a aquisição da fala articulada, mas tais produções 

devem ser significadas para que, por esse viés, o aluno se aproprie da 

linguagem e do conhecimento.    

Continuando a análise, ainda sob os enunciados produzidos pelos 

professores que estão assentados numa perspectiva instrumental, é possível 

apreender nos discursos abaixo uma quarta regularidade relacionada à 

contribuição da CSA como ferramenta que auxilia o processo de ensino e 

aprendizagem e a avaliação da apropriação dos conteúdos pedagógicos 

ensinados.   

 Primeiramente consideramos relevante ressaltar que, dentre os 27 

participantes deste estudo, apenas quatro atribuíram a CSA finalidades 

associadas, diretamente, ao processo de ensino-aprendizagem de alunos com 

restrições de fala. Esse número restrito chama atenção, considerando que o 

papel principal da escola é socializar conhecimentos acadêmicos formais a 

todos os alunos, incluindo aqueles que se inserem na proposta de uma 

educação inclusiva. 

Contudo, de acordo com as afirmações de Smolka e Goes (2005), se 

considerarmos que o conhecimento é uma “produção simbólica e material que 
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tem lugar na dinâmica interativa” (p. 7), a CSA pode ser reconhecida como 

recurso favorecedor dos processos de ensino-aprendizagem. 

De qualquer forma, para analisarmos o fato de um número restrito de 

professores terem feito referência ao uso da CSA na condução da produção do 

conhecimento cabe destacar, ainda, conforme discutido no capítulo três, que 

existem estudos e pesquisas no contexto educacional que avaliam 

positivamente ações pedagógicas envolvendo o uso da CSA, especialmente, 

por ampliarem as possibilidades de participação do aluno com limitações de 

fala nos processos de ensino aprendizagem (BASIL-AMIRALL et al., 2003; 

FOLEY e STAPLES, 2003; OLIVEIRA, 2003; ALMEIDA, 2005; LIMA, 2009; 

SCHIRMER e BERSCH, 2007, NUNES, 2011).  

Os poucos participantes que se referiram à função da CSA como auxílio 

à apropriação do conhecimento P1, P3, P6 e P8 atribuíram o uso da CSA para 

fins de auxiliar na aprendizagem e na avaliação dos conteúdos acadêmicos: 

 

P1: (...) vê se ela estava compreendendo mesmo o que que eu estava ensinando pelas 

figuras foi nesse motivo mesmo que eu comecei com ela (...) 

P3: Na verdade eu uso pra quase tudo. Em tudo eu tô vendo comunicação alternativa. 

Tô vendo na geografia, na matemática, ciências, língua portuguesa (...). Eu vejo que eu 

posso aplicar as figuras em todas as áreas, tanto para a comunicação quanto para a 

aprendizagem. 

P6: (...) outra forma de se comunicar, e nossa finalidade é potencializar o potencial de 

aprender deles. Até usei com uma aluna, apliquei prova, achei que ajuda. Também 

montei várias provas com imagens para ela entender melhor. 

P8: Quando nós fazemos uma atividade com figuras de colocar os números para fazer 

uma associação de quantidades, quando chegou a vez dele, ele pegou três figuras e 

colocou na frente do 3, então eu pude ver que aprende, eu me senti muito gratificada 

porque eu achei, por ele não estar ali interagindo e participando, ele não estava 

entendendo. 

 

Primeiramente, notamos que todos os entrevistados acima fizeram 

referência ao modo como utilizam as “figuras” e “imagens”, como recurso visual 

tanto para avaliar a apropriação do conhecimento quanto para auxiliar a própria 

apropriação dos conhecimentos acadêmicos.   

Nos enunciados, por exemplo: eu estava ensinando pelas figuras, 

fazemos uma atividade com figuras, a CSA é adotada para viabilizar o 
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processo educativo de alunos com restrições de fala, apontando para a seleção 

de material pedagógico pictográfico frente às necessidades educativas deles.   

O material pictográfico, tais como fotos, recortes de ilustrações de 

revistas, imagens impressas oriundas da internet, símbolos dos sistemas 

pictográficos, é adotado como veículo/instrumento necessário para a 

viabilização da aprendizagem, bem como ferramenta que serve para avaliar o 

conhecimento. Cabe notar que, também para esses professores, a CSA não 

vem sendo utilizada com o objetivo de promover a interação entre professor e 

aluno de forma dialógica, ou seja, para compartilhar e construir conhecimentos. 

De acordo com uma perspectiva social e histórica, (FONTANA, 2005) 

entendemos que o processo de apropriação dos conhecimentos acadêmicos 

ocorre a partir de construção conjunta entre professores e alunos.  Nesse 

processo, as atividades dialógicas promovem o acesso e a construção de tais 

conhecimentos e têm função planejadora e mediadora no contexto escolar 

(COLAÇO, 2004).   

Esse papel mediador das interações dialógicas no ambiente da sala de 

aula propicia a circulação de uma multiplicidade de significados, sentidos e 

conhecimentos subjacentes ao discurso escolar (FONTANA, 2005). 

De acordo com Reily (2007a), podemos considerar que as posições, 

predominantemente, assumidas pelos professores participantes deste estudo 

estão alinhadas a práticas escolares tradicionais pautadas em modelos de 

transmissão e aplicação ou de recepção–reprodução de conhecimentos. 

Questionando tal posição, o autor ressalta que não há aprendizagem por mera 

observação e imitação e que, embora caiba ao professor assumir o papel de 

mediador, muitas crianças com graves comprometimentos de fala vivenciam a 

escolarização como espectadoras (REILY, 2007a, p. 23). 

Cabe, pois, ao professor mobilizar a criança a elaborar conhecimentos 

emergidos a partir de um processo de produção de “efeitos de sentido que vão 

sendo assumidos, reproduzidos, questionados, redimensionados, impostos, 

recusados, no curso da interlocução, transformando-a” (FONTANA, 2015).   

Nessa perspectiva, junto a alunos com limitações de fala, a dinâmica 

interacional e discursiva deve ser estabelecida a partir de linguagens que 

envolvem signos verbais e não-verbais que funcionem como atividade 

semiótica. A CSA passa a ser, então, um recurso promotor das interações 
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entre professores e alunos, a partir das quais sentidos e significados são 

construídos e negociados por meio de dois componentes: o linguístico/verbal, 

que opera a partir da língua, e o semiótico, que é posto em funcionamento a 

partir de outras formas de linguagem, como explanado no capítulo três acerca 

da fundamentação teórica deste trabalho.   

Se até o momento as análises aqui realizadas recaíram sobre as 

finalidades atribuídas à CSA (comunicar e expressar conteúdos internos; 

desenvolver autonomia a partir da realização de atividades relativas às 

necessidades básicas; desenvolver a oralidade e contribuir com o processo de 

ensino-aprendizagem, passamos a analisar a seguir enunciados assentados 

numa perspectiva instrumental, que permitem apreender como a CSA é 

conceituada.  

Para tanto, destacamos os seguintes enunciados: 

 

P1: (...) qualquer forma que sai ali do padrão é uma comunicação alternativa, né? Não 

é só símbolo, mas através do gesto, o que ela puder. Se ela consegue se comunicar da 

forma que ela consegue, é uma comunicação alternativa pra mim. 

P4: É qualquer maneira da criança tem de se comunicar conosco. Não interessa se é 

com papel, com ficha, com gestos. 

P5: É o uso de símbolos que ajuda a criança a se comunicar. (...) É qualquer forma que 

a criança tem de substituir por símbolos aquilo que ela quer dizer. É uma forma de 

comunicação. 

P7: É a comunicação que vai dispor de outros meios, né? Porque a nossa 

comunicação mesmo é através da fala e da escrita, e a alternativa vão ser figuras que 

vão estar mais adequadas à realidade da pessoa que tem uma certa deficiência para 

ter uma mesma comunicação que a gente 

P15: É qualquer maneira da criança tem de se comunicar conosco. Não  interessa se é 

com papel, com ficha, com gestos mas se ela conseguir se comunicar e se fazer 

entender é o que interessa. 

P18: AHHHH é o que se diz é criar outras formas de se comunicar, outras maneiras, 

não só pela fala, gesto, placa, sinal, expressão facial, usar o corpo como fala. 

P20: (...) Para que eles possam se expressar de qualquer outra forma que não seja 

verbalmente.  

P21: È a gente arrumar um outro meio de comunicar que eles entendem a gente e que 

a gente entenda eles é sem a fala. É um meio alternativo de se comunicar sem 

depender da fala 

P23: Acho que são outras formas para você poder entender o outro, pode ser através 
de gestos, através de sons, de fotos acho que é isso. 
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P26: É uma outra forma de se comunicar, digamos assim do não falar. 

P27: Vamos dizer a pessoa não vai se comunicar pela fala, mas ela pode se comunicar 

por outras maneiras e nesse caso por imagens. 

 

  Com relação à conceituação da CSA destacamos a regularidade 

apreendida na qual CSA é considerada como uma linguagem alternativa à 

língua portuguesa. Chamamos a atenção, nos enunciados acima, o fato de a 

CSA ser considerada como qualquer forma, qualquer maneira, outros meios, 

que sai ali do padrão, remetendo à noção de padrão da língua, no caso, a 

portuguesa, a qual é materializada a partir da oralidade e da escrita. Cabe 

então discorrermos acerca de possíveis implicações decorrentes do uso da 

expressão aquilo que sai do padrão para definir a CSA.   

Podemos afirmar que a noção de padrão está, hegemonicamente, 

associada à ideia de normatividade e, portanto, o não padrão de anormalidade. 

Dessa forma, a partir de um juízo de valor, a fala e a escrita assumem uma 

posição de superioridade em relação a outras formas de linguagem 

(BERBERIAN, 1999).   

A noção de normatividade se origina da imposição de um modelo 

idealizado de língua “certa”, descrito pela tradição gramatical normativa, mas 

que de fato nega a existência de uma pluralidade de normas linguísticas, 

rejeitando qualquer manifestação linguística diferente e outras formas de 

linguagem que não a verbal (BAGNO, 2010). Segundo Faraco e Castro (1999), 

a tradição educacional brasileira tem um caráter excessivamente normativo, o 

qual pode ser apreendido no trabalho com a linguagem realizado nas escolas, 

que desconsidera a realidade multifacetada da linguagem. 

A partir das considerações dos autores acima referenciados e para 

darmos continuidade a nossa análise, cabe indagarmos: Se a linguagem verbal 

é considerada como norma, qualquer outra forma de manifestação seria um 

desvio dessa norma? Outras formas de manifestação, como vocalizações, 

gestos, olhares, movimentos corporais e símbolos pictográficos, podem ser 

consideradas como linguagem?  

Há, pois, uma ideia de supremacia em relação à linguagem verbal, em 

detrimento, por exemplo, da linguagem corporal, especialmente no contexto 
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escolar (REILY, 2007a). Tal superioridade, como já pontuamos anteriormente, 

muitas vezes, impossibilita os professores de reconhecer que há outras 

manifestações de linguagem que podem promover a interação junto a alunos 

com comprometimentos severos de oralização e, portanto, o acesso à 

apropriação da linguagem e do conhecimento.  

Contrariando tal posição, de acordo com a perspectiva aqui adotada, 

entendemos que a CSA, conjuntamente com a linguagem verbal (oral e 

escrita), contribui para que pessoas com restrições de fala possam interagir 

com seus interlocutores e se posicionarem, o que implica em assumir uma 

posição de autoria. Para tanto, é preciso que o professor seja responsivo 

(respondente) o que pressupõe que a qualquer ação, qualquer fala produzida 

pelo locutor, no caso o aluno, seja atribuída um sentido e produzida uma 

resposta pelo interlocutor, o professor. Tal ato responsivo é, ao mesmo tempo, 

um ato responsável, pois, quando eu respondo ao outro, isso quer dizer que eu 

sou responsável por estar respondendo e por aquilo que respondo 

(MIOTELLO, 2011). 

 

Observamos também como regularidade que alguns dos participantes, 

conceituam a CSA, como língua, a partir da comparação entre ela e a Libras 

(Língua Brasileira de Sinais): 

 

P2: (...) é uma esperança para a criança para poder se comunicar, se alfabetizar, 

expressar suas necessidades e pensamentos, é como libras para os surdos, é a 

maneira dele se comunicar com o mundo. 

P10: Então eu acredito que deva ser a questão de Libras com as mãos. Eu acho que 

também é você criar símbolos com cartões, e no caso dele, se ele quer fazer xixi, ele 

mostra o símbolo. Eu acredito que seja isso. 

P17: Tipo Libras, as imagens, os sinais e tudo eu sei que é um conjunto de ferramentas 

que eu sei que vai facilitar a comunicação. 

P25: A comunicação alternativa, ela possibilita uma pessoa como o L. a expressar o 

que está pensando, o que quer, o que deseja. Nesse sentido, tanto a Libras para o 

surdo, que é perfeita, que se consegue comunicar e se entender, é como o que a 

comunicação alternativa faz para ele (...).  

  

A aproximação que P2, P10 P17 e P25 estabelecem entre a CSA e a 

Libras nos remete a alguns questionamentos: se a Libras consiste numa língua, 
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uma vez que integra todos os critérios de um sistema linguístico de uma língua, 

em suas regras e organização sintática e morfológica (STOKOE, 2005), como a 

CSA, que não consiste numa língua, pode ter as mesmas repercussões e 

implicações para os sujeitos? 

Embora consideremos que tal aproximação pode ser decorrente do fato 

de a Libras ser de caráter visuo-gestual e, portanto, não-verbal, há de se 

indagar até que ponto o entendimento dos participantes acerca da CSA e de 

seus usos não está atravessado por uma visão de língua. De fato, podemos 

apreender nos enunciados produzidos que há uma expectativa de que a CSA 

cumpra a função de uma língua. Ainda que não seja de nosso interesse 

aprofundar as reflexões em torno das aproximações e distinções existentes 

entre CSA e Libras, consideramos importante ressaltar como a forma de 

conceber a CSA a partir dessa comparação aponta para equívocos conceituais. 

Embora a CSA não possa ser comparada a uma língua, uma 

característica comum entre ela e Libras é que ambas se materializam por meio 

de signos não-verbais. A diferença significativa é que a Libras é uma língua 

com estrutura própria, autônoma e distinta da linguagem verbal.  

Por sua vez, o uso dos recursos relativos à CSA está atrelado à língua 

falada e escrita da comunidade em que o sujeito usuário de tais recursos está 

inserido. Ela é interpretada sob a ação, sob a atividade linguístico-discursiva da 

língua, no caso, a portuguesa. 

  Nesse sentido, concordamos com Vasconcellos (2010), ao afirmar que 

os sistemas pictográficos e ideográficos não constituem uma língua, mas 

podem ser movimentados pelo funcionamento dela, interpretados por um 

interlocutor que está inserido e constituído por um sistema linguístico.  

Da mesma forma, Panhan (2006) defende a ideia de que as diferentes 

manifestações pertinentes a CSA são significantes a serem interpretados no 

funcionamento discursivo que se estabelece a partir de uma língua.  

 

Ainda no que concerne à discussão acerca da conceituação instrumental 

da CSA como código de comunicação, é possível apreender, a partir dos 

enunciados abaixo, outra regularidade que conceitua a CSA como um conjunto 

de sinais pictográficos.  
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P4: Nós, então todos vamos poder se comunicar com ela, estamos trabalhando com 

figuras nas pranchas e cartões. 

P5: É o uso de símbolos que ajuda a criança a se comunicar. É uma forma que a 

criança tem de substituir por símbolos, por figuras, aquilo que ela quer dizer. 

P7: (...) porque a nossa comunicação mesmo é através da fala, da escrita, e a 

alternativa vão ser as figuras que vão estar mais adequados à realidade da pessoa que 

tem uma certa deficiência para ter essa mesma comunicação que a gente. 

P8: Já ouvi falar em usar figuras para organizar a rotina com cartazes, A diretora falou: 

Ahhhh vocês podiam fazer uns cartazes com figuras para eles mostrarem, mas não 

deu o nome de comunicação alternativa. 

P11: No ano passado tinha um aluno com autismo ai, me falaram pra usar os cartões 

com desenhos, figuras e mostrar pra ele. Acho que é isso. 

P14: Eu acho que é um meio de tentar se comunicar eu acho que é isso usar a figura 

para tentar comunicar 

P15: (...) Não se interessa se é com papel, com ficha, com gestos, mas se ela 

conseguir comunicar seu pensamento e se fazer entender é o que interessa. 

P16: Eu acho que eu já uso a alternativa, o que eu posso com ele, é o que eu faço. 

Não consigo fazer mais nada além. É desenho, é conversar e mostrar figuras, cartazes. 

P17: (...) são as imagens, os sinais e tudo. Eu sei que é um conjunto de ferramentas, 

eu sei que é isso que vai facilitar a comunicação. 

P25: (...) na figura a pessoa entende aquilo que está ali, e ele consegue falar o que 

sente através da figura. Ele mostra o coração e diz que está apaixonado. 

 

Pelos enunciados acima, evidenciamos que os professores se referem à 

CSA como figuras, símbolos, imagens e sinais, organizados em pranchas, 

cartazes, papéis, cartões e fichas. A materialização da fala ocorreria, então, por 

meio desses recursos gráficos, concebidos como sinais.  

Cabe ressaltar que as noções de sinal e de materiais sinalizadores 

podem estar associadas à forma de interagir com materiais gráficos, com os 

quais deparamos em diferentes situações e contextos. Enfim, o uso da CSA, a 

partir do registro gráfico de sinais, parece remeter à interação estabelecida com 

diversas placas e cartazes que indicam, com um único significado possível, 

lugares e regras, como é o caso, por exemplo, das placas de trânsito, de 

banheiro, de posto de gasolina; de borracharia, de proibido fumar. Tal noção 

pode ser também evidenciada no contexto educacional.  
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Segundo Nunes (2002), a maior parte dos trabalhos acerca de 

intervenções pedagógicas com CSA focaliza no ensino da utilização de sinais 

gráficos em enunciados curtos e simples, com a finalidade de solicitar objetos, 

controlar comportamentos e instruir atividades.  

Em contraposição a essa visão de que os recursos relativos à CSA se 

constituem em sinais, podemos questionar se o que é registrado graficamente 

e identificado como CSA comporta um único significado e um único sentido.  

Além disso, há de se indagar as implicações decorrentes do fato de o professor 

considerar que a CSA consiste em sinais que, grafados em diferentes 

materiais, podem ser tratados como códigos que carregam um significado fixo 

e previamente estabelecido.  

É importante esclarecer que diferentes termos utilizados pelos 

participantes deste estudo para se referirem à CSA remetem à noção de sinal 

gráfico, recorrentemente veiculada na literatura internacional (SUAREZ ET AL., 

2003; VON TETZCHNER E JENSEN, 1996), bem como na definição da CSA 

difundida pela ASHA (American Speech and Hearing Association, 2016) uma 

das mais citadas em trabalhos publicados em torno dessa temática (PANHAN, 

2006). Para evidenciar a posição de tal associação acerca da CSA como sinais 

que têm a função de representar, seguem trechos traduzidos:  

 

Vários tipos de símbolos podem ser usados sozinhos ou em 
combinação uns com os outros. Independentemente da sua forma 
particular, todos os símbolos são usados para representar outras 
coisas, conceitos e ideias. 

(…) Finalmente, os símbolos podem ser classificados pela sua 
iconicidade aparente, ou o grau em que visualmente se assemelham 
ao símbolo a que se referem. Reciprocamente, opacidade descreve 
a falta de semelhança entre os símbolos e o que eles representam 
(ASHA, 2016)57 (grifos meus). 

 

Além de difundir a noção de que a finalidade da CSA é expressar e 

comunicar conteúdos internos, os trechos acima evidenciam que práticas em 

                                                 
57 "Various types of symbols may be used alone or in combination with one another. Regardless 
of their particular form, all symbols are used to represent other things, concepts, and ideas. 
(…) Finally, symbols can be classified by their relative iconicity, or the degree to which they 
visually resemble that to which they refer. Conversely, opaqueness describes the lack of 
resemblance between symbols and that which they represent." (T. do a.). 
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CSA que se norteiam pelo grau de iconicidade dos símbolos, como já 

discutimos no segundo capítulo, remetem à ideia equivocada de que os 

elementos necessários para o domínio da comunicação podem estar contidos 

nesses símbolos. Na verdade, nessa definição, símbolo é considerado como 

sinal. 

 Além disso, o conceito de opacidade dos símbolos referido acima 

remete às noções de linguagem e da CSA como código/sinal que, enquanto 

transparente, veicula uma única representação da realidade.  Baseados na 

noção de transparência da linguagem, encontramos na literatura em CSA, 

principalmente internacional, estudos que propõem intervenções clínicas e 

pedagógicas calcadas em procedimentos metodológicos que pressupõem o 

ensinar a CSA a partir de etapas. A primeira etapa, em geral, prevê a 

introdução de símbolos previamente estipulados com o objetivo de reconhecê-

los e associá-los a sua respectiva representação, norteados pelo grau de 

iconicidade (STEPHENSON, 2009; DADA et al., 2013; SCHLOSSER e 

SIGAFOOS, 2002; THIERS e CAPOVILLA 2006). 

 Considerar um símbolo pictográfico como sinal, ou seja, entidade fixa e 

imutável de um significado, só reduz a função da linguagem e limita a interação 

entre o aluno com oralidade restrita e o professor, conforme podemos 

acompanhar no enunciado abaixo. 

 

P1: (...) foi nesse objetivo mesmo que eu comecei com ela [aluna com limitação de 

fala]. Pra vê mesmo se ela conseguia me mostrar o que ela estava querendo, só que, 

assim, chegou um ponto que ela não identificava o animal, ela não demonstrava, 

assim, que ela tava entendendo que eu estava fazendo. No começo, até ela foi, 

apontava. Quem é a R.? Ela mostrava ela. Quem é a professora? Colocava o nome da 

professora que trabalhava com ela, ela apontava, daí chegou um momento que ela não 

apontava mais. Ai eu não entendo se ela não apontava porque ela não queria, porque 

daí ela tava com aquela resistência do material, ou ela não estava entendendo mesmo. 

 

Em síntese, as colocações referidas a “identificar”, “demonstrar”, 

entendemos que toda e qualquer manifestação pertinente à CSA não pode ser 

tratada como sinal de natureza fixa, estável e centrada em um único 

significado. São atividades semióticas compostas por matérias, signos verbais 
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e não-verbais, que funcionam a partir das diversas significações atribuídas 

pelos interlocutores numa relação dialógica.  

A CSA, uma vez interpretada pelos interlocutores como código, ou seja, 

como sinal, ela não terá valor semiótico. Assim, o elemento que faz com que a 

CSA seja reconhecida como signo não são suas características, a iconicidade, 

a representatividade ou o reconhecimento, mas sim a interpretação/significação 

que é conferida a essas manifestações vivenciadas em um dado contexto. Os 

símbolos pictográficos pertencentes aos diversos sistemas da CSA têm uma 

característica peculiar de materialização que, sob interpretação subjetiva dos 

interlocutores, torna-se signo variável, flexível, múltiplo e em sintonia com o 

contexto da enunciação, ou seja, de signo simbólico (PONZIO, 2012). 

Ressaltamos, ainda, que se o que deve ser registrado são sinais, os 

sentidos não são negociados e, portanto, definidos por uma única voz, no caso, 

a do professor. Tal visão contraria a noção de dialogia fundante das relações 

que deveriam ser estabelecidas entre professor e aluno.  Se o professor 

escolhe as figuras que serão postas nos cartões, cartazes, os enunciados não 

poderão ser construídos a partir da negociação e do compartilhar de sentidos. 

Diferentemente do uso da CSA para o estabelecimento de relações dialógicas, 

os enunciados dos professores remetem a um monólogo, assim definido por 

Bakthin: “(...) é concluído e surdo à resposta do outro, não o espera nem 

conhece nele força decisiva. Passa sem o outro e por isso, em certa medida, 

reifica toda a realidade. Pretende ser a última palavra” (BAKHTIN, 2003, p. 

248). 

A definição do que deve ser posto nos cartões, nas fichas, nas pranchas 

pelo professor, portanto, excluindo o aluno desse processo, significa 

desconsiderar a palavra do outro e suas singularidades. É reificar (objetivar, 

coisificar) o outro, pois a vida é dialógica por natureza, “nesse diálogo o homem 

participa inteiro e com toda a vida: com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o 

espírito, todo o corpo, os atos” (BAKHTIN, 2009, p. 348).  

Nos contextos dialógicos, nas interações sociais, as intersubjetividades 

se constituem e potencialmente abrem, modificam e ampliam “espaços de 

ressignificações das enunciações, do pensamento, da autoria” (FREITAS, 

2012, p. 172). 
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Até o momento, as análises aqui realizadas apontaram para posições 

assentadas numa perspectiva instrumental, a partir da qual a CSA é concebida 

como instrumento que tem como finalidade expressar um conhecimento 

previamente adquirido, e como código/sinal, enfatizando mais sua forma, 

conforme proposto pelo objetivismo abstrato segundo Bakhtin (2009). A seguir 

enfatizarmos discursos que apontam para posições formuladas por um número 

restrito de professores que, contraditoriamente, representam um contraponto a 

tal perspectiva.  

 

P3: O fato de eu entender o que ela está querendo me dizer, isso quer dizer que uma 

comunicação consolidou entre nós, mas tem que ser uma comunicação que ele possa 

utilizar para a vida, para que todas as pessoas entendam, para ele se comunicar com o 

mundo que está em volta dele, para que ele possa ter autonomia. É uma questão para 

o L. se dar bem, como é que ele vai interagir no meio, na sala de aula, nos lugares em 

que ele vai, tem que abrir esse universo dele da comunicação. (...) acho que só pela 

expressão facial e gesto é difícil entender, né?. 

P4: Pra mim é essencial para a criança, porque, sem a comunicação alternativa, como 

a gente vai saber como ela é e o que ela quer, o que ela gosta. Através dos gestos, fica 

difícil, e a comunicação alternativa vem trazendo isso pra nós, para dar melhor 

condição de interagir com ela.  

P5: A importância de fazer a diferença nessa criança. Alguma coisa que eu vou 

construir com ele e ajudar ele. Sabe, ele também tem essa oportunidade. Ele é uma 

pessoa como qualquer outra, além dele ter esse direito, ele vai fazer parte da 

sociedade e tem todo o potencial para fazer muita diferença no mundo. (...) não existe 

você trabalhar com o aluno se você não conhecer, não entender ele. Não tem como, 

porque cada um é cada um, sendo de inclusão ou não. Cada um tem a sua 

necessidade é vivemos tudo junto. 

P9: É um desafio, né? Eu quero conseguir, eu tenho que conseguir me relacionar com 

ele, e a gente tem que fazer isso junto.  

P19: É uma solução para poder conversar com aquela pessoa, se entender com ela. 

Eu não faço como eles explicam nos cursos, eles não precisam disso, nesse sentido 

não precisam que fique explicando: aqui tá o banheiro. Nesse sentido de comunicação 

alternativa, como ter os desenhos em tábuas, cartazes, eles não necessitam. 

P24: Olha, é uma comunicação que eu nem diria que seria alternativa entre eu e o L, 

entre o L e o mundo, e para ele não é alternativa como para nós, que temos outras 

formas de comunicar, é pra ele a forma dele de se comunicar. Tanto que, mesmo que 

as pranchas fossem montadas no tablet, continua sendo para nós o mesmo. Para ele 
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mesmo, vai mudar o recurso tecnológico. Do papel para a tecnologia da informação. 

Vai ser a voz dele debaixo do braço. 

P25: Para a comunicação, porque eu falo e ele escuta então ele entende o que eu 

estou falando, ta entrando eu nele, mas o que ele quer me transmitir eu não entendo e 

se for através das figuras facilita, porque gesto é limitado. 

 

 Ao indagarmos acerca do conceito de CSA e qual a finalidade do uso da 

CSA, apreendemos enunciados de P3, P4, P5, P9, P19, P24 e P25 que 

apontam para o entendimento de que a CSA permitirá o estabelecimento de 

interação entre professores e os alunos com restrições de fala.  Tais 

enunciados nos levaram a ideia de que a linguagem é algo a ser construído 

conjuntamente, apontando para mais uma regularidade apreendida, como 

podemos observar nestas falas: “uma comunicação se consolidou entre nós 

(P3), alguma coisa que eu vou construir com ele (P5), eu quero conseguir me 

relacionar com ele e a gente tem que fazer isso junto (P9), uma comunicação 

que eu nem diria que seria alternativa entre eu e o L entre, entre L e o mundo 

(P24)”. A CSA é apontada como recurso promotor tanto de interação entre o 

professor e o aluno quanto de inclusão escolar e social do aluno com oralidade 

restrita. 

Foram também explicitadas considerações frente à impossibilidade de 

interpretar os alunos apenas por meio das expressões faciais e gestos: acho 

que só pela expressão facial e gesto é difícil entender né? (P3); através dos 

gestos fica difícil (P4); o gesto é limitado (P25). 

Pelos discursos acima, é possível entender que os professores 

percebem que seu aluno com limitações de fala faz uso de uma linguagem 

corporal; contudo, podemos observar certa preocupação de que tais 

manifestações não fornecem elementos suficientes para que o professor possa 

fazer interpretações que viabilizem trocas efetivas entre ele e o aluno, embora 

as mesmas representem a condição para que se instaure um processo 

dialógico. 

Com relação às expressões faciais e aos gestos, quando uma criança 

com comprometimentos severos de fala chega à escola, certamente tais 

manifestações vêm sendo utilizadas na dinâmica familiar. A família já 

estabeleceu modos de interagir para tentar ter acesso aos desejos e às 

necessidades dessa criança; no entanto, tais manifestações se limitam a 
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interações do cotidiano em casa e não conseguem dar conta das diversas 

situações discursivas que emergem no contexto escolar (REILY, 2007a). 

Podemos observar que os professores aqui entrevistados vivenciaram as 

situações limitadoras no ambiente escolar quando a interação com os alunos 

ocorre, fundamentalmente, a partir da linguagem corporal. O reconhecimento 

de tais limitações parece motivar tais professores a introduzir outros recursos 

relativos à CSA em suas práticas interacionais com seus alunos.  

Continuando nossa análise, destacamos as seguintes falas dos 

professores: interagir com o meio, interagir com o aluno, construir com ele, 

conseguir me relacionar com ele, integrar, conversar com aquela pessoa, 

comunicação entre eu e ele e ele e o mundo, está entrando eu nele. Nesses 

enunciados podemos apreender o reconhecimento da CSA como recurso 

facilitador ao estabelecimento da interação desse aluno com o professor e com 

outras pessoas que participam de seu contexto social. 

Podemos analisar tais discursos a partir do seguinte questionamento: 

Será que esse modo de conceber e de atribuir finalidade à CSA para interagir 

com seu aluno relaciona-se com o conceito bahktiniano de excedente de visão; 

ou seja, o professor foi capaz de se posicionar exotopicamente e enxergar a 

posição desses alunos?  

Além de apoiarmos nossa análise na possibilidade dos professores 

acima citados terem uma posição exotópica (BAKHTIN, 2011), ou seja, 

posicionando-se no lugar dos seus alunos, podemos considerar que os 

mesmos referem princípios pautados numa concepção sócio-histórica, que 

norteia as políticas e diretrizes educacionais contemporâneas e que 

fundamentam os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental: Língua Portuguesa (BRASIL, 1997). Nesse documento a 

linguagem é concebida como atividade discursiva e seu caráter interacional 

deve nortear trabalho pedagógico com os conteúdos curriculares.  

Com base nas diretrizes presentes nos PCNs, segundo Kramer, Jobim e 

Souza (1991, p.15), se fez “algo diferente no sentido de levar em conta a 

criança ‘sujeito-de-seu-próprio-processo’”. A partir de um paradigma que 

contrapõe perspectivas instrumentais e funcionais, espera-se que perspectivas 

teóricas assentadas na perspectiva sócio-histórica possam nortear as 
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concepções e propostas pedagógicas, delineando alternativas metodológicas 

de trabalho com as crianças, diferentes das tradicionalmente adotadas.   

Os parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), segundo definição 

sistematizada por documento elaborado por representantes do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), é o 

documento oficial de referência básica para a elaboração das matrizes da 

reforma curricular e tem como um dos objetivos orientar os professores na 

busca de novas abordagens e metodologias (INEP, 2015). Na própria 

introdução do PCN: Língua Portuguesa (1997) dirigida ao professor consta que 

um dos objetivos desse documento é auxiliar na execução, elaboração de 

projetos educativos, no planejamento das aulas, na reflexão sobre a prática 

educativa e na análise do material didático a ser usado, contribuindo para a 

atualização profissional do professor. 

As colocações acima podem apontar para o fato de que as palavras dos 

professores refratam e refletem a consolidação desse novo paradigma 

implantado no sistema educacional brasileiro, como constatamos nos PCNs: “O 

domínio da língua tem estreita relação com a possibilidade de plena 

participação social” e ainda “um projeto educativo comprometido com a 

democratização social e cultural atribui à escola a função e a responsabilidade 

de garantir a todos os seus alunos o acesso aos saberes linguísticos 

necessários para o exercício da cidadania, direito inalienável de todos” (PCNs: 

Língua Portuguesa, 1997, p.15).  

Dentre os princípios norteadores de tais diretrizes, destacamos com 

base em conceitos bakhtinianos, o entendimento do professor como sujeito 

responsável e responsivo. Como o autor enfatiza o todo vivenciado e 

compreendido na vida só é posto em ação se estiver em consolidação com a 

unidade do próprio sujeito, cuja “argamassa” é a responsabilidade (BAKHTIN, 

2011).  

Segundo Geraldi (2010): “A responsabilidade se funda no pensamento 

participativo e a participação de cada um no Ser único é singular e 

insubstituível”. O ato de pensar instaura o lugar da responsabilidade social. O 

pensar não para si, mas para o outro, face ao outro. Mas, além de pensar face 

ao outro, devemos nos responsabilizar inteiramente pelo nosso pensamento; 
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ou seja, encontramos aqui o princípio do “não-álibi no ser”, (BAKHTIN, 2011) 

ou seja, não temos álibi para não pensar responsavelmente.  

Logo, os enunciados formulados pelos professores acima citados 

parecem revelar que os mesmos assumem a responsabilidade no pensar e no 

agir face ao outro. Tal posição pressupõe o reconhecimento de que a 

constituição do aluno com limitações de fala se dará a partir da alteridade.  

Feita as análises que compõem o primeiro eixo temático, partimos, a 

seguir, para a discussão do segundo eixo que se refere a CSA e a visão dos 

modos de interação estabelecidos entre os professores e seus alunos com 

oralidade restrita. 

 

3.5.2 A CSA e a visão dos modos de interação estabelecidos entre professores 

e alunos com restrições de fala 

 

Para análise dos enunciados produzidos pelos professores acerca dos 

modos de interação estabelecidos com seus alunos com significativas 

restrições de oralidade, evidenciamos dois aspectos, emergidos a partir das 

regularidades discursivas que são: posições assumidas pelos professores e 

atribuídas aos referidos alunos nas interações estabelecidas entre os mesmos 

e o impacto que as limitações de oralidade apresentadas pelos referidos alunos 

exercem nas interações estabelecidas entre os mesmos.   

 

Para iniciarmos a análise do primeiro aspecto descrevemos abaixo 

enunciados produzidos pelos professores/participantes observado como 

regularidade, a posição assumida de um dos interlocutores como a de quem 

fala, e ao outro a posição a de quem responde, desfavorecendo o lugar do 

outro como interlocutor. 

 

P1: Ela aponta e ela compreende o que eu digo para ela. Por exemplo, eu falo assim: 

joga esse papel lá no lixo para mim e ela vai lá no lixo e joga. Então ela compreende. 

Vamos guardar os brinquedos? Ela guarda. Ela tem uma compreensão boa com 

ordens simples. 1 de cada vez. Se disser 1 ou 2 ou 3 ordens daí ela não consegue. 

P4: Interajo agora com ele através dos cartões pelo método do pecs. Antes ele só 

puxava a minha mão, mas no atendimento, não adianta ele puxar, tem que pegar o 

cartão ai ele me dá e ai eu sei o que ele quer. 
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P5: Olha o L ainda é muito pequenininho. Eu dou muito carinho e quando ele está 

irritado, eu paro pergunto, olho nos olhos dele e tento sempre entender o que ele quer. 

Tento entender os gritos, os sorrisos, mas é claro que quando ele sorri sei que ele está 

bem e que está gostando da atividade. 

P7: Através da fala, falando e ele responde normalmente. Por exemplo, se eu peço 

para ele pegar alguma coisa. – Pega aquele lápis que está lá naquela mesa ele vai lá e 

pega aquele lápis. Ele compreende.  

P8: Ele não fala, mas entende, ele compreende, ele ouve e ele algumas vezes atende 

o que é solicitado. Atende os horários de refeições. 

P11: Eu pergunto, por exemplo, quer água? Eu mostro a canequinha, daí fala que não 

com a cabeça, pergunto, vamos fazer desenho ai ele me mostra. 

P12: ...só que é assim, quando eu o chamo, ele não te olha ai você vai lá,pega ele pelo 

braço e quando ele quer alguma coisa ele usa a tua mão como meio, né? para pegar 

um copo d’agua ele leva a tua mão para poder pegar, mas você não pode falar frases 

com ele, por exemplo: L. você não pode fazer isso. Você tem que tirara mão dele e só 

falar não. Tenho que usar frases curtas com ele. 

P13: Se eu não puxar conversa com ela, ela não vem e fica na dela. Para ela conversar 

só se algum colega agride ai ela vem contar, se não ela fica no canto dela sozinha sem 

conversar. Na entrada ela vem perto de mim, do jeito dela, mas ela cumprimenta. 

P14: Eu falo e pergunto né? E eles me dão algum tipo, se é sim, se é não. (...) O R. 

compreende e sinaliza com a cabeça e com a mão. Tudo que eu peço ele faz. Com a 

M. eu falo: M vai ao banheiro e ela vai, então ela compreende. Fala com ela e ela 

simplesmente levanta e faz. Ela obedece só ordens  

P15: Então o que eu peço elas fazem, mas quando a V. quer ir ao banheiro, ela 

gesticula com a mão e vai ao banheiro. Então a comunicação da gente se da muito 

bem. Eu não tenho dificuldade de entender o que elas querem e nem elas a minha 

pessoa. Você viu aquele dia. V faça isso. M faça aquilo e elas fazem. 

P16: A interação é no corpo a corpo. É no toque, começa por ai e você vai 

conversando com a criança, vai tocando e vai sentindo. A criança que chora alguma 

coisa ela não está gostando, então tem que fazer alguma coisa para que ela queira 

estar ali e participar, daquilo ali.Você vê se quer comer ou não pela face pelo jeitinho 

deles. 

P18: Havendo uma interação, havendo um conhecimento prévio da criança, eu acho 

que essa dificuldade de comunicação ela é transposta. Você consegue se comunicar. 

Meus alunos ali, o R. por exemplo ele não fala, mas ele tem assim uma compreensão 

boa. 

P19: Através do gesto, afeto e brincar com eles, pedi para eles apontarem o que está 

certo e errado, nesse sentido, eu não o desprezo, estou junto, procurando entender 

através de um sorriso, de um olhar, uma demonstração de carinho. 
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P20: Os que não falam demonstram de alguma maneira pelo gesto, pelo corpo, que 

estão entendendo o que você está falando. Tem alguns que não, que nada fazem, mas 

com a maioria que eu já trabalhei eles demonstram assim ter um entendimento. Eles 

fazem o que eu estou pedindo, então eu não tenho dificuldade com esse aluno que tem 

um entendimento bom. 

P22: Como eu trabalho aqui à 20 anos, eles me conhecem e eu conheço eles e é 

diferente do regular que tem mais rotatividade de alunos, então eles conhecem a gente, 

já conhece a família, o cachorrinho, então a interação é muito boa. Você dia assim para 

eles, vamos para a sala, vamos ao banheiro e eles sabem bem onde é, porque eles já 

estão aqui a muito tempo. 

 

A partir desses enunciados pudemos notar que os professores ao 

discorrer acerca das interações estabelecidas entre eles e os referidos alunos 

consideram que as diferentes formas de manifestações corporais de seus 

alunos (gestos, expressões faciais), participam do estabelecimento das 

mesmas. Contudo, cabe indagarmos como concebem tais interações, bem 

como, se o reconhecimento das manifestações corporais, por eles apontadas, 

garante aos alunos com restrições de fala um lugar de interlocutor/autor.   

Podemos notar que alguns professores (P7, P8, P11, P14, P15, P20 

P22) referem tais manifestações como indicativos de que seus alunos 

compreendem o que eles dizem e o que lhes é solicitado. Se responder 

positivamente à fala do professor pode ser considerada uma forma de verificar 

o entendimento e a compreensão de tais alunos, há de se indagar que tipo de 

interação é estabelecida quando a um dos interlocutores é definida a posição 

de quem fala e ao outro de quem responde. 

As interações relatadas pelos professores (P7, P8, P11, P14, P15, P16, 

P18, P19, P20, P22) parecem estar restritas a uma dinâmica em que os 

professores solicitam coisas e os alunos respondem positivamente a tais 

solicitações.  Tal noção contraria a concepção por nós defendida a partir da 

qual a interação é entendida como resultante de uma relação dialógica em que 

os interlocutores alternam as posições ora introduzindo enunciados, ora 

respondendo a enunciados. (Bakhtin, 2009). 

Fica evidente nas falas de P15, “então o que eu peço elas fazem... (...) 

então a comunicação da gente se da muito bem (...)”, bem como de P 14, 

“Tudo que eu peço ele faz. (...). Fala com ela e ela simplesmente levanta e faz. 
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Ela obedece só ordens.” que as interações estabelecidas entre professores e 

alunos são concebidas a partir da seguinte lógica: os professores transmitem 

mensagens, as quais se referem a solicitações e ordens e tais alunos, por 

compreenderem as mesmas, respondem positivamente às mesmas, a partir de 

manifestações corporais ou por ações.  

Podemos considerar, então, a partir dos enunciados acima, que a 

interação é concebida como uma via de mão única, ou seja, não se configura 

como um processo dialógico, o qual pressupõe alternância de posições e a 

construção de significados e sentidos entre os interlocutores (BRAIT 2007). Os 

significados e sentidos parecem estar aprisionados/restritos nas e à fala dos 

professores. O querer dizer e o dizer de seus alunos não se colocam como 

questão nos enunciados produzidos acima descritos, o que nos leva a duas 

indagações: Os referidos professores conferem a tais alunos um lugar de 

autoria e, portanto, de sujeitos que tem o que dizer para além das respostas às 

suas solicitações?  Tais professores assumem uma posição responsiva diante 

dos dizeres produzidos pelos alunos? 

Diante dessa posição podemos considerar que, se por um lado seus 

alunos com limitações de fala não são reconhecidos como autores de seus 

discursos, por outro, tais professores não assumem uma posição de sujeito 

responsivo. Deste modo o impossibilita de posicionar-se exotópicamente, ou 

seja, sair do lugar dele, enxergar o outro no lugar do outro, e ter uma 

experiência a respeito dele que apenas eu posso ter. Segundo Geraldi (2003a) 

tal posição exotópica nos permite um excedente de visão, pelo qual também 

nos orientamos, pois a palavra é orientada para o outro. 

Esse outro é o interlocutor. Como já explicitado no capítulo três, a partir 

da perspectiva teórica por nós assumida, as interações ocorrem pela atividade 

dialógico-discursiva, que envolve locutores e interlocutores, cujos papéis se 

alternam nestas posições. Bakhtin (2011) refere-se ao diálogo face a face a 

forma que representa com excepcional evidência a alternância dos sujeitos do 

discurso, determinante dos limites do enunciado (BAKHTIN, 2011).  

E para haver alternância a de haver o outro. “Os outros, para os quais 

meu pensamento se torna, pela primeira vez, um pensamento real (e com isso, 

real para mim), não são ouvintes passivos, mas participantes ativos da 
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comunicação verbal” (BAKHTIN, 2011, p.323). Deste modo, o outro não é 

simplesmente um ouvinte, mas um interlocutor, com suas reações-respostas. 

Contudo podemos observar nos enunciados produzidos pelos 

professores que a falta dessa dinâmica discursiva nas interações estabelecidas 

com os referidos alunos compromete a construção de sentidos, bem como, o 

desenvolvimento da linguagem e, portanto, da apropriação do conhecimento 

acadêmico por parte dos alunos. É preciso enfatizar que essa dinâmica 

provinda da alternância discursiva ela é construída pelo discurso do outro, 

ainda que seja uma palavra, um som, um gesto, um movimento (BAKHTIN, 

2011) 

 É possível notar nos enunciados produzidos pelos professores uma 

perspectiva instrumental tanto da linguagem, quanto das relações pertinentes 

ao processo de ensino-aprendizagem. Tal perspectiva pode ser apreendida 

uma vez que, os enunciados por eles produzidos são constituídos a partir das 

noções de que a comunicação se estabelece a partir da transmissão de uma 

mensagem que carrega um único significado a ser compreendido e de que a 

relação professor-aluno está adequadamente estabelecida quando tal dinâmica 

acontece.   

Os enunciados apresentados acima, também, comportam a ideia de que 

a única voz de valor/autoridade, especificamente, no contexto de ensino junto a 

crianças com limitações de fala, é a do professor. Diante de tal ideia podemos 

indagar se o espaço escolar e as relações dialógicas, estabelecidas a partir de 

tal lógica, permitem que os referidos alunos assumam posição de interlocutores 

de seus professores e, deste modo, participem ativamente das interações e 

dos processos de ensino-aprendizagem. 

Ressaltamos que o não reconhecimento/acolhimento do aluno como 

interlocutor ativo pode resultar numa ausência de relações dialógicas entre o 

professor e o aluno com restrição de fala, fundamentais para a constituição do 

sujeito e da linguagem. Como salienta Buber (2010) toda e qualquer forma de 

enunciado só existe para o outro e é orientada para o outro, sem o outro o eu é 

inexistente.  

Para encaminhamento de tal análise, recorremos a Bakhtin (2009), para 

quem o lugar de locutor/sujeito da enunciação não é de mero 

falante/transmissor, usuário de sistemas linguísticos verbais e não-verbais, mas 
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sim de um sujeito ativo e responsivo na relação com a sua e com a palavra do 

outro. Sujeito que dialoga, interpreta, responde, questiona e ressignifica 

enunciados.  

Quanto à noção de sujeito implicada nessa forma de conceber as 

interações, consideramos importante resgatar, conforme explicitado no capítulo 

três, princípios formulados por Bakhtin (2009, 2011) acerca do que denominou 

como sujeito da enunciação.  Para o autor, a enunciação é fruto das interações 

sociais realizadas por meio do diálogo e, portanto, não é um produto individual. 

A presença do outro, ou seja, de um interlocutor tem um papel ativo em todo o 

processo da produção do enunciado. Isso porque a relação com o outro, 

determinada social e historicamente, ocorre num tempo e num espaço que 

delimita quem fala, com que finalidade fala, para quem fala. Dessa forma, é a 

partir das condições de produção do enunciado, determinada pela relação eu-

outro, que se constitui o sujeito autor de seus enunciados. (BAKTHIN 2009, 

2011).  

  Constituídos pela alteridade, significada na figura do outro, as 

manifestações de linguagem, independentemente de sua forma ou tipo, 

orientam-se sempre para o outro, destinam-se para o outro. Reiteramos que ao 

atribuírem significados e sentidos aos enunciados apenas por uma via, e ao 

esperarem do outro/aluno que apenas cumpra um pedido ou uma ordem, 

professores não conferem aos alunos com limitações de fala o lugar de sujeitos 

da enunciação, enfim, de sujeitos autores. 

 A partir dos enunciados acima descritos, também, é possível apreender 

que tais professores acreditam estabelecer uma interação apenas apoiados na 

leitura das manifestações corporais de seus alunos sem a utilização dos 

símbolos/imagens pictográficas. Tais professores parecem considerar que 

bastam as manifestações corporais produzidas pelos alunos para que as 

interações ocorram e que, portanto, não há necessidade de incorporar outras 

manifestações pertinentes a CSA (as que ofereçam a possibilidade de 

materialização dos enunciados) para o estabelecimento das mesmas.  

 Cabe destacar que interpretações formuladas pelos professores a partir 

apenas das manifestações corporais produzidas pelos alunos podem ser 

limitadas. A limitação de recursos que possibilitem uma materialidade sígnica 

dos “dizeres” dos alunos pode conduzir os mesmos a assumirem uma posição 
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de serem falados pelos seus professores, limitando, assim, suas possibilidades 

de ocuparem um lugar de “falante” e de interlocutores. Como discutimos no 

capítulo três os símbolos pictográficos podem posicionar-se como signos, pois 

não há linguagem sem signos.  

Se, interações estabelecidas entre professores e alunos com limitações 

de linguagem oral a partir de manifestações corporais podem favorecer o 

reconhecimento de tais alunos como sujeitos da enunciação e interlocutores, 

consideramos que a construção e incorporação de materialidades sígnicas 

nessas interações são fundamentais para que ocupem efetivamente o lugar de  

autoria de seus discursos esse lugar. Isso por que concebemos os recursos 

pertinentes a CSA, particularmente, os símbolos pictográficos como 

possibilidades de materialização/corporização dos enunciados não-verbais 

como signo, processo esse pode resultar numa maior participação dos alunos 

nas interações vivenciadas no contexto educacional e, portanto,, nos processos 

de ensino-aprendizagem.   

Diferentemente da posição acima analisada, pudemos apreender outra 

regularidade emergida dos discursos analisados de que há professores que 

reconhecem o aluno com restrições de fala como seu interlocutor e que 

referem, além das manifestações corporais, incorporar algum recurso 

favorecedor a interação, permitindo a materialização dos enunciados (figuras, 

imagens gráficas e símbolos pictográficos) nas interações estabelecidas com o 

mesmo.  

 

Vejamos os relatos abaixo, quando perguntamos a respeito de como 

interagem com seus alunos com restrições de fala. 

 

P2: (...) a interação ainda é feita por expressão facial, piscar de olhos. A gente 

conversa ele pisca. Estamos trabalhando com o piscar dos olhos que é o potencial que 

ele tem. (...) ele tem uma expressão facial que demonstra que ele quer falar alguma 

coisa ai apresento a prancha para ele e pergunto o que ele quer falar, então ali no 

boardmaker ele consegue um pouco através da prancha, tipo eu quero falar, eu não 

estou legal, mas não consigo chegar muito nesse ponto, esse é o meu maior problema. 

Muitas vezes sou obrigada a perguntar para a mãe o que aconteceu para poder ter 

diálogo.  
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P3: A nossa interação agora se dá através das imagens mesmo, o boardmaker, da 

comunicação alternativa e também através dos gestos que eu já sei os que ele me faz, 

já conheço. Estou dando aula para ele a 1 ano então já deu para conhecer algumas 

coisas do L. e ai a expressão facial também isso conta bastante, ahhh mas imagens 

vale muito mais pra conhecer ele.  

P6: Fico tentando adivinhar, tento decifrar quando não consigo entender. Nem sempre 

eu entendo, tenho que perguntar várias vezes. As vezes quando ele quer fazer xixi ele 

faz o movimento, tento fazer ele usar os cartões para poder nos comunicar melhor, 

estamos tentando. 

P9: A gente se comunica bem através do toque, através do toque, através do gesto, 

através do olhar. Ele consegue identificar as caras que eu faço. Eu consigo identificar 

as caras que ele faz.Se eu faço cara feia para ele, ele já abaixa a cabecinha, entendeu 

que eu estou braba, mas não basta. Quando ele está nervoso, ele começa a gritar 

muito, quando alguma coisa foge da rotina, até eu conseguir começar a entender é 

muito difícil. Sei que tem mecanismos que podem me ajudar os desenhos em cartões. 

P10: Quando ele me pega pra puxar assim eu não entendo muito. Algumas coisas 

assim: ele vem assim, ele pega a minha mão, mas eu não consigo identificar o que ele 

quer. Não sei assim é difícil. Os gritinhos que ele dá eu não consigo saber o que ele 

quer. Terei que ter um quadro grande com várias figuras, cartões colados para ele ir lá 

e apontar, mas não sei se ele consegue isso.  

P17: A J. responde mais, ela interage mais, ela faz sinal, ela me chama, bate na mesa. 

Eu fiz um trabalho com ela, a gente escolheu uma gravura de higiene com ela, 

montamos um cartaz, mostrei o ponteiro do relógio pra mostrar a hora de ir ao 

banheiro. Ela compara, ela sabe. 

P21: Pelos gestos que eles fazem né?, tipo assim quando querem falar do professor 

H., eles mostram o H na foto e eles me puxam para a sala do H. com fotos e com 

recorte de revistas de coisas. Tenho uma pasta cheia. O L. estou encontrando muita 

dificuldade. Ele não aponta, ele não responde. Ele realiza a atividade ali, mas eu não 

consigo entender assim até que ponto que ele entendeu. Até eu pensei em fazer uma 

visita na casa dele, para conhecer melhor ele. 

P23: Através do toque, gestos, até as vezes no balbucio, diferente que a gente sabe, 

para quando quer tomar água, vamos supor ahhhhh, diferente quando balbucia um 

outro ahhhh para ir ao banheiro. Quando quer alguma coisa encima do armário, mostra 

que quer a cadeira para subir, mas são coisas mais do cotidiano, claro agora se 

acontece alguma coisa fora do nosso contexto, eu sinto que algo é diferente, se chegar 

com um choro diferente, pode ser de uma dor ou várias outras coisas, mas acho que 

eu não consigo identificar.e ai? Procuro mostrar várias figuras, brinquedos, e conversar 

com a mãe. 

P24: Eu converso normalmente porque ele tem um entendimento e a gente usa muito 

as fichas, a comunicação alternativa (C.A) e o caderno dele de C.A. Exemplo: Eu 
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estava espirrando muito e o L. me chamou com o jeito dele, lá e eu não escutei e foi 

levando o caderno dele e disse que eu, apontando, pra mim, depois pro caderno, e 

mostrou a pessoa doente e o médico e disse que eu estava doente e precisava ir ao 

médico. Ele então formou uma frase. 

P25: Eu converso normal com ele. Na mochila ele tem as pranchas, ele pega, ele 

mostra e eu uso também. Tudo que eu faço com ele eu mostro assim pelas pranchas. 

(...) e ele vai me mostrando as coisas. Levaram o computador na casa dele, ele 

ganhou, ai ele chega de manhã, pega o caderninho dele, ele usa as figuras, e mostra o 

computador lá. A nossa comunicação maior é assim pelas figuras. 

P26: Eu tento entender ela um pouco, mas é difícil porque eu nunca trabalhei nesta 

área, mas tento entender pelo jeito que ela olha. Quando ela quer alguma coisa ela se 

expressa com uma cara. Ela aponta algumas coisas, principalmente com comida. Mas 

essa interação só é complicada, é muito pouco. Você tenta ensinar a ela alguma coisa, 

mas falta matéria para eu explicar, só pela fala não dá. Ela não presta atenção. 

P27: Você entendo que R. tenta falar com você, pelo olhar, a timidez dela tentando se 

esconder atrás de R. (P26). São sinais que ela demonstra e a gente percebe que ela 

entende o que se fala, mas é muito pouco, não basta. 

 

A partir desses enunciados fica evidente como o uso de diferentes 

manifestações pertinentes a CSA, particularmente os símbolos pictográficos, 

nas interações estabelecidas entre professores e alunos, favorece o 

compartilhar de sentidos a partir de negociações e construções conjuntas.  

Para tais professores a utilização de “cartões” “figuras” e “imagens e 

símbolos pictográficos”, bem como, dos símbolos dos sistemas pictográficos da 

CSA parece ampliar as possibilidades do estabelecimento de diálogos em torno 

de diferentes temáticas e interações que podem ser estabelecidas no contexto 

escolar entre professores e alunos.  

Os enunciados acima permitem, ainda, considerar, de acordo com 

formulação de Bakhtin (2009) discutida anteriormente, que o extra-verbal é o 

universo que compõe o momento interacional, ou seja, tudo que está em volta 

é o que constitui o auditório, o quadro interacional. Há uma relação inseparável 

das situações concretas/imediatas e do contexto social mais amplo que 

compõem as relações interacionais.  

Deste modo as interações discursivas construídas pelo cotidiano do 

ambiente escolar, mais precisamente de sala de aula, entre o professor e o 

aluno com fala restrita, poderiam ser, principalmente, permeadas e alicerçadas 

por esse universo extra-verbal circunscrito às situações concretas, imediatas, 
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bem como de esferas gerais. São dinâmicas interacionais criadas e 

estabelecidas entre ambos, pelo convívio do dia a dia entrelaçadas a partir de 

situações extra-verbais.  

É interessante notar, que P24 e P25 afirmam que “conversam 

normalmente” com seus alunos, a interação dialógica é estabelecida por 

diferentes linguagens. As professoras falam, enfim, utilizam a linguagem verbal, 

o aluno recorre ao seu “caderno”, neste caso as pranchas de comunicação são 

organizadas em um caderno, para apontar símbolos pictográficos, e uma 

dinâmica discursiva, estabelecida por multilinguagens, é instaurada entre eles.  

Consideramos que tal dinâmica discursiva impele à apropriação da 

linguagem, a construção da subjetividade do aluno e a apropriação de 

conhecimentos, por parte daqueles que apresentam limitações significativas de 

fala.  

O segundo aspecto apreendido refere-se ao impacto que as limitações 

de oralidade apresentadas pelos referidos alunos exercem nas interações 

estabelecidas entre os mesmos 

A partir dos enunciados abaixo foi possível apreender a regularidade no 

qual deficiências, limitações e características consideradas como inerentes aos 

alunos foram apontadas pelos professores para justificar as dificuldades no 

estabelecimento de interações com os mesmos, bem como, para utilização dos 

recursos referentes à CSA.   

Quando perguntamos acerca de suas opiniões em relação a dar aulas 

para alunos com limitações de fala e se tem interesse em usar a CSA 

apresentaremos, inicialmente, enunciados que evidenciam uma relação direta 

entre restrições de fala e limitações cognitivas.   

 

P3: Eu acho bastante difícil o trabalho com essas crianças, por conta da dificuldade de 

comunicação. 

P10: É difícil eu estabelecer uma comunicação com ele, por ele não falar e vc tem que 

adivinhar o que ele quer. 

P13: Eu queria ensinar ela mais, se eu entendesse o que ela quer ficaria mais fácil. (...) 

ela não fala, não entende, acredito que seja por causa da doença mental, ou talvez por 

causa da falta da fala. 

P15: Interesse a gente tem, mas acho que não funciona com a V.(...) a V. sei que a 

prancha vai voar e ela não tem esse entendimento de parar e mostrar ahhhhh agora eu 
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quero tal coisa e ai vou ter que dar essa placa pra professora, eu acho que é muita 

coisa ao mesmo tempo pro pensamento dela. 

 

Podemos apreender, nos enunciados acima que os professores 

parecem considerar o desenvolvimento cognitivo um pré-requisito para a 

apropriação da linguagem. Acreditam que seus alunos com dificuldades de 

compreensão são incapazes de desenvolverem a linguagem e estabelecer as 

relações dialógicas, mesmo se utilizarem os símbolos pictográficos da CSA, ou 

seja, as restrições de fala são inerentes às dificuldades cognitivas.  

 Estes professores parecem influenciados pela perspectiva cognitivista 

da linguagem, aos quais como discutimos no capítulo dois, considera o 

pensamento como fundante e antecedente a linguagem (MUNARI, 2010). 

Nessa direção, tal posição acaba por comprometer as ações pedagógicas 

interferindo no estabelecimento das interações, imprescindíveis para a 

apropriação da linguagem e dos conhecimentos sistematizados.     

Consideramos que nenhum comprometimento intelectual, pode ser 

tomado como impedimento para a instauração de interações dialógicas.  

Segundo Padilha, (2005) sujeitos com deficiência mental e restrição da 

oralidade são cerceados quanto à possibilidade de apropriação tanto da 

linguagem, quanto do conhecimento por professores, pois estes se dirigirem a 

eles com enunciados curtos e interagem, verbalmente, com tais alunos de 

forma limitada. Para o autor, as ações instauradas no contexto escolar 

deveriam inversas, ou seja, promover mediações favorecedoras às interações 

para que esses sujeitos se apropriem da linguagem. 

Limitações cognitivas são tratadas como uma barreira para a utilização 

dos recursos relativos à CSA, como podemos notar nas falas de P13 “ela não 

fala, não entende, acredito que seja por causa da doença mental, ou talvez por 

causa da fala”. e P16 (...) “A gente fez prancha, mas eles não reconhecem. A 

criança não entende. Uma criança severa não vai conseguir falar”.  

Conceber os limites que se apresentam nas condições orgânicas, 

psíquicas e cognitivas dos alunos como obstáculo para o estabelecimento de 

interações e da aprendizagem vem sendo apontado como um dos maiores 

obstáculos para a construção de processos dialógicos, bem como, para a 

utilização de recursos próprios à CSA junto a tais alunos.  
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Segundo Gomes e Rey, (2008) é difícil romper com visões 

preconceituosas, historicamente, constituídas, acerca da condição de 

deficiente/incapaz o que acentua as características ditas “patológicas” ou 

deficientes. Contudo, partimos do pressuposto de que é pela restrição das 

interações e de diálogos que há a limitação da apropriação da linguagem, do 

conhecimento e logo o da construção da subjetividade por parte desses alunos 

ditos deficientes.  

Acerca do papel das interações no desenvolvimento da subjetividade 

recorremos a Bakhtin ao afirmar que “a princípio eu tomo consciência de mim 

através dos outros: deles eu recebo as palavras, as formas e a tonalidade para 

a formação da primeira noção de mim mesmo” (BAKHTIN, 2011, p. 374). 

Quanto às interações no contexto escolar, Fontana (2005), destaca que 

as atividades envolvendo a apreensão dos conceitos sistematizados devem ser 

organizadas de maneira discursiva e que a ação mediadora/discursiva/ 

interlocutora do professor proporciona a apropriação dos conhecimentos.  

Nessa mesma direção, para Gomes e Gonzalez-Rey (2008) a 

elaboração conceitual ou os processos de construção do conhecimento 

precisam de um ambiente pedagógico na qual as interações dialógicas são 

priorizadas.  

Podemos apreender, também, pelos depoimentos selecionados abaixo 

mais uma regularidade observada referente ao professor que constrói um saber 

e expectativas em torno da criança apoiados, em geral, em classificações e 

diagnósticos genéricos e reducionistas que circulam no senso comum. 

 

P1; Ela não tem ainda um laudo fechado, ta assim investigando quais e já tem dois 

diagnósticos e é assim, é difícil porque assim você quer fazer um trabalho além 

daquilo. Eu fui junto no médico, perguntei o prognóstico e como vai se dar a 

aprendizagem. Se ela vai aprender. Ele me disse que ela ainda não tem um laudo 

fechado. Se fosse autista a gente sabe, sai muitas reportagens sobre esse assunto e 

tem muitos cursos. 

P4: (...) difícil porque depende da dificuldade da criança. Tenho um aluno de 5 anos 

autista, a dificuldade era grande, não fala nada. Tem as características do autista. (...) 

mas quando eu fui atrás para trabalhar com autista, lembro que vi uma reportagem que 

dizia que o autista não brincava, quase chorei, porque o N. brinca, da gargalhada, tem 
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autista que tem vários graus de dificuldade, mas com N estamos conseguindo pelo 

corpinho dele um contato, tem que tentar. 

P12: Quando me falaram que ele era autista fiquei muito surpresa, eu pensava que ele 

teria outra coisa menos autista, por que quando eu lia sobre autista que ele não 

gostava de contato, as informações que eu tive depois e que ele sente dor, teve uma 

época que ele ia cortar o cabelo e sentia dor(...). Quando recebi o L. eu beijava, 

abraçava e ele aceitava ai ficava questionando isso. A gente procura lê, algumas 

coisas tenta entender o comportamento. Mas a questão da fala neste momento é 

importante, mas dizem que eles não falam, mas ao mesmo tempo não é, porque tem 

outros meios de comunicação, pode comunicar com o corpo com o olhar e ai você usa 

esse tipo. 

P18: ...já o T. que é autista é complicadinho. Além dele não falar, ele não ouve, ele usa 

aparelho e a E.que eu também tenho dificuldade, ela não enxerga, daí é difícil. O T usa 

aparelho, mas eu não vi nenhuma diferença com aparelho ou sem. Ele está para fazer 

aquele implante coclear que vai fazer ele ouvir. 

 

Com relação ao autismo, convém esclarecer que conhecimentos acerca 

desse transtorno têm sido tradicionalmente, constituídos e divulgados em 

diferentes esferas e contextos sociais e, especialmente, pela literatura médica 

nacional e internacional como um transtorno que acomete a interação verbal e 

social58.  

Podemos apreender uma visão abstrata em torno do autismo e o fato de 

sua identidade ser definida pelas características acima referidas, conforme 

anunciado nas seguintes falas: P4 “mas quando eu fui atrás para trabalhar com 

autista, lembro que vi uma reportagem que dizia que o autista não brincava”; 

P12 “eu pensava que ele teria outra coisa menos autista, por que quando eu lia 

sobre autista que ele não gostava de contato”.  

Evidenciando as contradições e reducionismos decorrentes de tal visão 

P4 e P12 deparam-se com crianças com diagnóstico de autismo que riem, 

brincam, apontam e puxam seus braços levando-as ao que desejam. Tal fato 

parece colocar em questão tal visão e permitir que as professoras procurem 

                                                 
58 O transtorno do espectro autista caracteriza-se por déficits persistentes na comunicação 
social e na interação social em múltiplos contextos, incluindo déficits na reciprocidade social, 
em comportamentos não verbais de comunicação usados para interação social e em 
habilidades para desenvolver, manter e compreender relacionamentos. Além dos déficits na 
comunicação social, o diagnóstico do transtorno do espectro autista requer a presença de 
padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades (DSM V, 2015, p. 
31). 



175 
 

 

 

estabelecer um diálogo com seus alunos por meio da linguagem corporal como 

afirmam P4 “mas com N. estamos conseguindo pelo corpinho dele um contato, 

tem que tentar” e P12 “tem outros meios de comunicação, pode comunicar com 

o corpo com o olhar e ai você usa esse tipo”. 

 Além das dificuldades de fala e de interação social como características 

que definem o autismo, limitações motoras, associadas à desordem 

neurológica denominada Paralisia Cerebral, foram mencionadas por P16 e P18 

como aspectos que dificultam a interação com os alunos:  

 

P16: (...) os meus alunos assim não reconhecem desenho. A gente fez prancha, mas 

eles não reconhecem. A criança não entende. Uma criança severa não vai consegui 

falar. 

P18: (...) É desse jeito. O R. e a L. vêm a mim, me procuram, enquanto a E ela é 

cadeirante e ela não me chama não se movimenta. (...) Seria pela falta de gestos, pela 

falta de tentativa de comunicação. É eu acho mais difícil quando não quer se fazer 

entender. Tô vendo a E se ela tá ali no carrinho e tá bom, ela não quer sair dali (...) 

 

Estudos apontam que apesar das restrições motores apresentadas por 

crianças diagnosticadas com paralisia cerebral59, poderem ser significativos, é 

preciso considerar que há um ser que tem intuito e vontade discursiva, um 

“querer dizer” também neste corpo (PASSOS, 2007).  

Contudo, segundo Reily, (2007a) tais crianças, em geral, estão em 

posição de ser faladas pelo outro e são consideradas como incapazes de agir, 

de fazer escolhas e de tomar decisões. Decorrente de tal visão, essas crianças 

assumem uma posição passiva e suas experiências passam a estar 

condicionadas às e determinadas pelas limitações neuromotoras, sensoriais e 

cognitivas. 

Contrariando tal perspectiva, estudos apontam que professores que 

atuam com alunos diagnosticados com paralisia cerebral devem deslocar seu 

foco das limitações/deficiências e conceber essas crianças como um ser em 

processo de apropriação da linguagem que necessita interagir seja por meio da 

                                                 
59  A paralisia cerebral é definida como distúrbios neurológicos de caráter não progressivo, que 
têm incidência na infância e que afeta permanentemente os movimentos corporais e a 
coordenação muscular e equilíbrio, além de estar associada, em alguns casos a problemas 
sensoriais e cognitivos (NINDs, 2016).  
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linguagem verbal escrita, da linguagem corporal ou a partir dos símbolos 

pictográficos (VASCONCELLOS, 1999, 2010, PANHAN, 2001) 

Outra regularidade discursiva apreendida no processo de análise dos 

enunciados, ao serem indagados acerca de como interagem com seus alunos, 

refere-se ao reconhecimento, em relação à dificuldade de interação, por não 

terem feito um curso específico em CSA e por não terem sido orientados por 

um profissional que possui conhecimento acerca da mesma. 

 Alguns relatos evidenciam essa situação quando perguntamos de suas 

opiniões em dar aula para crianças com comprometimentos de fala, como 

interagem com seus alunos e se já realizaram algum curso sobre CSA: 

 

P7: Tenho dificuldade porque não sei os meios., não tenho uma formação 

especializada (...) acho que se eu tivesse essa oportunidade, sim, porque facilitaria 

uma relação. 

P8: (...) eu gostaria de receber umas orientações, na verdade no sentido do que eu 

poderia fazer com ele pra melhorar no contato. 

P9: (...) é difícil porque eu não uso a comunicação alternativa, assim com os símbolos, 

mas eu combinei de aprender com a I (P6) que no segundo semestre a gente vai fazer 

por imagem, a rotina dele. (...) Tenho interesse sim e até já procurei algumas outras 

fontes para relacionar melhor (...) 

P10: Eu concordo com a inclusão. Eu acho que a gente está no caminho correto, mas a 

gente tem que estar preparada com cursos para suprir as necessidades desses alunos 

P13: Não é tão fácil assim alias é difícil Precisamos de um apoio e muitas das vezes 

não temos. Nunca fiz nenhum curso para trabalhar com essas crianças. 

P14: Não sei lidar com o negócio. Se eu souber lidar, porque sem saber lidar não 

adianta. Como funciona isso? Ai agora eu sei (...) com a professora (P4) que vem a 

tarde só pra atender o N. ela trabalha com esse aluno e eu ficava olhando, daí eu 

perguntei: Como é que faz para conversar com ele? 

P27: Eu não sinto preparada para trabalhar de uma forma diferenciada, com ela. Na 

realidade teria que ter um conhecimento maior, específico, nessa área, para você fazer 

um trabalho bom.  

 

Pelas alegações de não usarem a CSA em função de “não conhecer os 

meios” (P7), (P14) o “negócio”, (P8) “não receber orientações” de outro 

profissional que poderia assessorar na apropriação do “meio”, “negócio”, 

podemos analisar a ênfase dada na falta de conhecimento em relação ao 
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domínio técnico. Tal visão remete a uma concepção instrumental da linguagem, 

verificada também em outras situações discutidas e analisadas neste trabalho. 

A CSA parece ser identificada por estes professores como uma atividade 

técnica que envolve a utilização dos símbolos pictográficos, os quais devem ser 

aprendidos para que o uso seja possível. Como pontuamos no capitulo dois, a 

CSA é composta por diferentes manifestações da linguagem, e os símbolos 

pictográficos pertencem a uma destas manifestações.   

 Chegamos ao final da análise considerando que, predominantemente, as 

concepções dos professores acerca da linguagem e da CSA estão assentadas 

numa perspectiva tecnicista e instrumental. 

 Tal posição pode ser apreendida uma vez os professores concebem a 

CSA como instrumento, meio/veículo de expressão, comunicação e 

representação de pensamentos, desejos e conhecimentos. Nesse sentido, 

enquanto um meio para atingir um fim, recursos pertencentes à mesma devem 

ser utilizados, predominantemente, para que alunos com restrições de fala  

possam informar suas necessidades básicas e desenvolvam uma pseudo 

autonomia. 

Articulada a tal posição pudemos acompanhar que os participantes 

desse estudo, partem de uma visão hierarquizada em relação às diferentes 

modalidades e modos de linguagem, considerando a oralidade uma forma 

prioritária e que o uso da CSA deve objetivar a estimulação da fala. 

 Referencias em torno da CSA nos processos de ensino-aprendizagem, 

também, partem de uma perspectiva instrumental uma vez que a mesma é 

vista como ferramenta que permite a transmissão dos conhecimentos e a 

avaliação/verificação da aquisição dos mesmos.  

Referente à conceituação da CSA podemos, ainda, acompanhar a ideia 

de que ela consiste em manifestações fora do padrão, o que pode reforçar a 

ideia de hierarquia da oralidade em relação à linguagem corporal.  

Quanto à visão dos participantes acerca dos modos de interação com 

seus alunos com restrições de fala, pudemos acompanhar que a maior parte 

deles encontra dificuldades para reconhecer e colocar tais alunos no lugar 

sujeitos “falantes”, enfim, de autores e interlocutores o que compromete o 

estabelecimento de relações que promovam trocas efetivas entre ambos. Tal 
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posição parece negligenciar o aspecto constitutivo da linguagem e a 

importância das relações dialógicas para a apropriação da mesma. 

 Chama atenção que a condição da deficiência, ou seja, as limitações e 

características decorrentes destas parecem restringir o estabelecimento de 

interações entre ambos e a utilização de recursos pertencentes a CSA, em 

especial, dos símbolos pictográficos.  

Embora, enquanto minoria, pudemos apreender enunciados produzidos 

pelos professores que apontam para o reconhecimento da CSA como 

promotora das relações que podem ser estabelecidas entre eles e seus alunos 

com restrições de fala, as quais podem favorecer a inclusão escolar e social do 

aluno com limitação oral.  

Consideram que por meio do uso dos símbolos pictográficos da CSA 

seus alunos possam materializar a fala no apontar os símbolos e, assim, 

negociar significados e sentidos com seus interlocutores os que remem a uma 

concepção da CSA como atividade semiótica. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS: CAMINHOS PERCORRIDOS E 

PERSPECTIVAS QUE SE ABREM 

 

Um sentido atual não pertence a um (só) 
sentido, mas tão somente a dois sentidos 
que se encontraram e se contactaram. 
(BAKHTIN, 2011, p.382) 

 

Para tecermos as considerações finais desse trabalho, reiteramos que 

as discussões, as posições e os sentidos aqui veiculados, foram determinados 

pelas situações experimentadas dialogicamente entre o pesquisador e os 

participantes da pesquisa envolvendo diálogos estabelecidos entre diversas 

vozes e horizontes.  

Relações dialógicas foram estabelecidas com sujeitos cujas experiências 

profissionais são vivenciadas em contextos e em torno de problemáticas 

comuns.  As interações estabelecidas, durante a realização desse trabalho, 

com discursos escritos por pesquisadores envolvidos com as questões que nos 

instigam, bem como, com os discursos produzidos oralmente pelos 

professores/participantes, permitiram uma leitura crítica, ainda que limitada, 

dos acontecimentos e das realidades com os quais estamos comprometidos.  

Partimos do pressuposto de que tal leitura é limitada, inacabada, 

incompleta uma vez que, parte de um horizonte determinado temporal e 

espacialmente.  Contudo, respeitando os modos de produção do conhecimento 

acadêmico, pretendemos ao longo desse trabalho incorporar e articular 

perspectivas teóricas e metodológicas adotadas por diversos autores, assumir 

uma posição valorativa diante das mesmas e, em diálogo com as palavras dos 

outros, desenvolver uma posição de autoria. 

A partir das questões norteadoras desse estudo e dos objetivos 

propostos pudemos apreender que: 

A partir da analise da delimitação da CSA, enquanto área específica e a 

investigação da concepção de linguagem predominante nessa constituição 

histórica primeiramente verificamos que a área já estava em processo de 

constituição há pelos menos seis décadas antes de pesquisas desse cunho 

evidenciarem sua criação na década de 1980. 
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A partir de um resgate histórico pudemos apreender que a CSA 

consolidou-se enquanto área no bojo de movimentos em prol aos direitos 

humanos em torno de pessoas com deficiência e em parte entrelaçados com a 

história da delimitação da educação especial e mais recentemente da 

educação inclusiva.  

E finalmente constatamos também que a concepção tecnicista e 

instrumental da CSA, bem como da língua, concebida, tanto como código que 

serve de meio para transmitir mensagens e também a partir da posição de que 

linguagem é expressão do pensamento, encontra-se predominantemente nas 

proposições sugeridas por autores que são adotados como referencia 

internacional e nacionalmente.  

Pudemos apreender que tal predomínio está atrelado ao fato da CSA ter 

se configurado enquanto uma área tecnicista e, deste modo, fundamentar as 

práticas clínicas, educacionais e de pesquisa em CSA, bem como as políticas 

publicas educacionais que orientam a inclusão de alunos com restrições de 

fala, também nacionalmente. 

Se, a orientação instrumental da CSA também é predominante na 

produção acadêmica nacional, pudemos apreender estudos, ainda que 

insuficientes, que se afastam dessa noção, e concebem recursos relativos à 

CSA como signos e, portanto, com uma função semiótica.   

Diante dos discursos apreendidos nesta pesquisa fica evidente que a 

concepção da CSA e as visões dos modos de interação identificados nos 

resultados e discutidos confirmam a tese inicial desta pesquisa de que: os 

modos de interação estabelecidos entre os professores e alunos com 

comprometimentos significativos de fala são influenciados pela forma como 

esta é concebida. Nesta pesquisa verificamos que estão predominantemente 

pautadas em uma concepção instrumental da linguagem. 

Verificamos que os professores fundamentam-se numa concepção 

instrumental da CSA alicerçada a uma perspectiva cognitiva da linguagem, que 

é evidenciada quando os professores atribuem finalidade a CSA como uma 

ferramenta que auxilia o aluno com restrições de fala a expressar seus 

pensamentos, bem como para auxiliar na avaliação da aquisição de 

conhecimentos dos conteúdos ensinados. 
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Estão assentados numa concepção instrumental da CSA como um 

veículo de comunicação quando a conceitua como sinais gráficos, compara-a a 

Libras (Língua de sinais brasileira) e quando recusa a existência de uma 

pluralidade de manifestações da linguagem, afirmando que a CSA é tudo que 

está fora dos padrões de normalidade. Também quando valoriza a oralização 

utilizando os símbolos pictográficos como meio de desenvolver a fala 

articulada, bem como, quando atribuem a CSA a função de sinalizadora 

permitindo aos alunos informarem as suas necessidades básicas e deste modo 

adquirirem “autonomia”. 

 Também averiguamos que a visão dos modos de interação do professor 

com seus alunos com comprometimentos da oralidade, remetem a uma 

concepção da CSA e da linguagem como instrumento, pois muitos assumem 

uma posição que não envolve tal aluno como falante, não há alternância dos 

sujeitos no processo discursivo, levando deste modo a uma limitação na 

produção discursiva. 

Uma visão instrumental da CSA, quando alegam que é uma técnica a 

ser aprendida. E também quando a maioria dos professores dá relevância aos 

aspectos orgânicos, ou seja, limitações e características decorrentes da 

deficiência, para justificarem suas dificuldades de estabelecer interações entre 

ambos. Deste modo a questão cognitiva do aluno, apareceu como condição de 

inviabilidade do estabelecimento de tais interações e também a incapacidade 

de falar associado ao diagnóstico do autismo e o não movimentar/andar 

referentes à desordem neurológica denominada paralisia cerebral. 

Mas é importante salientar que, apesar da predominância de uma 

orientação instrumental da CSA e da linguagem, constatamos há presença de 

professores, ainda que de forma incipiente, que dão relevância ao processo 

discursivo e as relações interacionais, por meio do uso dos símbolos 

pictográficos da CSA.  

Ainda que sejam poucos, conceituam a CSA como recurso favorecedor 

ao estabelecimento das interações dialógicas, imprescindíveis para a 

apropriação dos conhecimentos, inclusão social e a constituição de futuros 

cidadãos.  
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 Professores que têm uma visão diferenciada da orientação instrumental 

e que buscam pela CSA a materialização de uma fala, seja pelo gesto, seja 

pelos movimentos corporais, seja pelos símbolos pictográficos. 

É importante novamente enfatizarmos que estamos distanciados de 

aportes teórico-metodológicos que concebem a CSA e a linguagem a partir de 

uma visão instrumental. Defendemos o pressuposto de que o uso de recursos 

relacionados à CSA, junto a alunos com limitações de oralidade, pode 

contribuir para apropriação da linguagem e do conhecimento uma vez que 

pode favorecer o estabelecimento de interações nas quais professores e 

alunos assumam o lugar de autoria.  

A partir de uma perspectiva constitutiva e dialógica da linguagem, 

defendemos a ideia de que o uso da CSA, enquanto atividade semiótica 

composta por signos verbais e não-verbais, pode favorecer  a participação de 

alunos  com restrição de fala nos processos de apropriação do conhecimento.  

Para tanto, enfatizamos a necessidade do implemento de uma proposta 

de formação continuada destinada aos professores que atuam com alunos com 

restrições de fala comprometida, teórica e praticamente, em abordar CSA a luz 

de uma concepção de linguagem como constitutiva do sujeito. Enfim, 

reiteramos a necessidade do envolvimento dos professores em processos 

formativos que partam do pressuposto de que a CSA é um recurso que tem a 

função de promover tal constituição. 

Entende-se também que os modos de concepção da linguagem são 

elementos constituintes da subjetividade do professor como profissional e 

produzem profunda influência no seu processo de ensinar. Assim torna-se 

imprescindível que ajam mais estudos que possam averiguar o conhecimento 

linguístico relacionado à concepção de linguagem adotada nos cursos de 

pedagogia, bem como nos cursos de formação continuada ofertados para os 

professores acerca da CSA. 

Todavia, defendemos a ampliação das atividades linguísticas e 

interacionais, quando adotamos a perspectiva dialógica da linguagem. 

Supomos que se abrem espaços para procedimentos metodológicos 

favorecedores à promoção da linguagem como, por exemplo: o 

estabelecimento do processo dialógico em sala de aula, a construção da 

relação entre o professor e o aluno o posicionando como seu interlocutor. 
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Com relação às limitações deste estudo, não se realizou uma análise da 

formação continuada dos participantes, mas consideramos esse um tema que 

merece aprofundamento. 

Portanto, o presente estudo traz como implicações para futuras 

pesquisas reflexões em âmbito educacional e de pesquisa no que se refere à 

esfera da linguagem, na perspectiva de ampliação do conhecimento em CSA, 

com vistas a qualificar as atividades do professor no cotidiano escolar.  

Quanto à CSA no contexto educacional, esperamos que haja futuros 

estudos que investiguem acerca da visão tecnicista da CSA nos cursos de 

formação continuada em CSA para professores, e como essa concepção 

interfere em sua formação. Esperamos também que possam haver estudos que 

investiguem os cursos de formação em linguagem e CSA fundamentados numa 

concepção de linguagem que valorize o processo interacional-dialógico e como 

tal concepção possa interferir em suas atividades. 

Acreditamos que para que haja mudanças, algumas posições e 

compromissos precisam ser assumidos. Quanto mais nos apropriarmos dos 

princípios que fundamentam a corrente que sustenta a linguagem como sendo 

dialógica e constitutiva do ser humano, mais contribuiremos para a inclusão de 

alunos com restrições de fala, bem como para a construção das bases para o 

crescimento linguístico desses alunos e sua constituição como cidadãos. 

Acerca da produção e da análise do corpus realizada, é preciso enfatizar 

que se tratou de uma análise aberta, na qual as regularidades discursivas 

observadas não foram previamente estabelecidas e sim emergiram dos 

próprios dados no processo de se fazer pesquisa em conformidade com a 

perspectiva dialógica. 

Enfim, chegamos ao final deste trabalho com um texto. Desejamos que 

esse texto entrelace e alterne-se de forma dialógica com outros e mais outros 

textos, pois segundo Bakhtin, “um texto só tem vida contatando com outro 

texto” (BAKHTIN, 2011, p.375).  
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convidamos você a participar dessa pesquisa. As informações 

existentes neste documento apresentam claramente os objetivos da pesquisa e 

sua participação é espontânea. Se tiver alguma dúvida durante a leitura deste 

documento pergunte diretamente ao pesquisador / entrevistador. Após 

esclarecimentos sobre a pesquisa, assine ao final do documento, entregue em 

duas vias, sendo uma via sua e a outra do pesquisador responsável. 

Esta pesquisa propõe analisar como um grupo de professores concebem 

a Comunicação suplementar e/ou Alternativa (CSA), coletando os dados a 

partir de entrevistas individuais com os professores e por observações das 

interações estabelecidas entre professores da rede pública do Município de 

Pinhais com  alunos portadores de limitações de fala. Informo que a 

participação dos professores é voluntária. 

Declaro estar ciente do objetivo da pesquisa acima exposto e concordo 

em que a pesquisadora utilize para fins de natureza científica e acadêmica, os 

dados dos registros escritos, gravados e filmados produzidos nos momentos 

pré-agendados, realizados nas escolas regulares do Município de Pinhais e 

escolas Municipais na modalidade de educação especial. 

Informo que não haverá nenhum risco para a sua saúde, bem como 

desconforto ao ser entrevistado, uma vez que a metodologia desta pesquisa 

consiste de entrevistas, observações e análise das respostas fornecidas pelos 

sujeitos da pesquisa. 

Não haverá gastos e os participantes também não receberão pagamento 

pela participação. 

Caso você queira desistir de participar da pesquisa, poderá fazê-lo em 

qualquer tempo e no momento em que desejar. 

Todos os participantes da pesquisa serão informados, acompanhados e 

tratados pela doutoranda Simone Infingardi Krüger, Fonoaudióloga, formada 

pela UCP, CRFa 5698, residente na rua Margarida Dallarmi, 101 Santa 

Felicidade, Curitiba/PR. 
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Durante o decorrer da pesquisa, caso você venha a ter alguma dúvida 

ou precise de alguma orientação a mais, telefone para o número 33317847. 

 Quanto à privacidade e confiabilidade declaramos que você tem o 

compromisso dos pesquisadores de que a sua imagem e identidade será 

mantido em absoluto sigilo. 

 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

 

Eu,_______________________________________________________, 

portador (a) do RG: _________________________, abaixo assinado, concordo 

em participar do estudo acima descrito como sujeito. 

Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo pesquisador, 

Simone Infingardi Kruger (doutoranda) sobre a pesquisa, os procedimentos 

nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 

minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção de 

meu acompanhamento/assistência/tratamento. 

 

Curitiba, ___/___/____.  

 

___________________________________________________ 

Assinatura do Sujeito ou Responsável 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 
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APÊNDICE B 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA (VALIDAÇÃO) 

 

 

 IDENTIFICAÇÃO DOS SUJEITOS 

Nome________________ 

Código__________________ 

Profissão__________________________ 

Sexo _____________ F(   ) M (   ) 

Formação__________________ Bacharelado (   ) Licenciatura (   ) 

Pós-graduação: Especialização (   )   Mestrado (   ) Doutorado (   ) 

Área_________________________ 

Ano de Conclusão Graduação_____________________ 

Ano de Conclusão Pós- Graduação 

Local de realização___________________ (Faculdade/Universidade) 

Escola em que leciona 1____________________2________________ 

Tempo de magistério ___________________ 

Regime de trabalho 20 horas (   ) 40 horas (   ) 

Número de alunos no total aproximadamente _____________ 

Quantos alunos por turma: Turma 1___________  Turma 2_______________ 

Quantos alunos com limitações de fala_____________ 

Cursos realizados-Carga horária___________ 

 

 

1 QUESTÃO INTRODUTÓRIA 

 

1 O que lhe fez escolher a profissão de professora? 

 

 

  

2 ASPECTOS REFERENTES AOS MODOS DE INTERAÇÃO 

ESTABELECIDOS ENTRE O PROFESSOR E O ALUNO COM 

LIMITAÇÕES DE FALA 
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2.1 Qual a sua opinião em dar aulas para alunos que tem dificuldades de fala 

2.2 Como se dá a sua interação com seus alunos que apresentam limitações 

de fala? 

2.3 Como seus alunos que apresentam limitações da fala interagem com você? 

2.4 Você entende o que seu aluno sem “fala” tenta “falar” com você? 

2.5 Que tipo de manifestação por parte desses alunos, você acha mais fácil de 

interpretar? 

2.6 Que tipo de manifestação você acha mais difícil de interpretar? 

2.7 Qual é a sua reação quando você não entende o que ele diz? 

2.8 Quando você não entende o que ele está tentando falar, o que ele faz para 

facilitar a sua compreensão? 

2.9 Quando eles se manifestam você percebe em qual situação e qual função? 

2.10 Seu aluno com limitações de fala tenta interagir, conversar com você? 

2.11 Como se dá a interação de seu aluno com limitações de fala com outros 

alunos? 

2.12 Seu aluno com limitações de fala tenta interagir, com outros funcionários 

da escola?   

2.13 Qual a importância você atribui de entender o seu aluno que fala com 

limitações? 

 

3 ASPECTOS REFERENTES À CONCEITUAÇÃO E O USO DA CSA POR 

PARTE DOS PROFESSORES 

 

3.1 Você já ouviu falar nos recursos da Comunicação Alternativa (CA)? 

3.2. Se sim onde? 

3.3. O que é a Comunicação Alternativa (CA)? 

3.4. Você usa a CA com seus alunos com limitações de fala?  

3.5. Se você usa a CA com os seus alunos, para que você usa? Qual a 

finalidade do uso específico com seus alunos? 

3.6. Você não usa a CA com seus alunos sem fala oralizada, por quê? 

3.7. Você tem interesse em usar a CA com seu aluno que tem limitações de 

fala? 
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4 ASPECTOS REFERENTES À FORMAÇÃO VOLTADA À CSA 

 

4.1 Você já fez algum curso que aborda aspectos relacionados a CA? 

4.2 O curso realizado acerca da CA foi durante a graduação ou após a 

graduação? Quando foi?  

4.3 Quantos cursos você já realizou sobre CA? _________ 

4.4 Carga horária dos cursos: Horas (     )  Um dia (    )  Mais de um dia (   ) 

4.5 A escola que você atua já ofereceu cursos acerca do uso da CA para os 

professores?  

4.6 Os cursos atingiram as suas expectativas de conhecimento, por quê? 

 

5 PERGUNTA DE ENCERRAMENTO 

 

5.1 Em relação à interação com alunos que tem limitações de fala e a 

comunicação alternativa, você gostaria de acrescentar alguma observação ou 

questão que eu não lhe perguntei? 
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APÊNDICE C 

 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS SUJEITOS 

Nome________________ 

Código__________________ 

Profissão__________________________ 

Sexo _____________ F(   ) M (   ) 

Formação__________________ Bacharelado (   ) Licenciatura (   ) 

Pós-graduação: Especialização (   )   Mestrado (   ) Doutorado (   ) 

Área_________________________ 

Ano de Conclusão Graduação_____________________ 

Ano de Conclusão Pós- Graduação 

Local de realização___________________ (Faculdade/Universidade) 

Escola em que leciona 1____________________2________________ 

Tempo de magistério ___________________ 

Regime de trabalho 20 horas (   ) 40 horas (   ) 

Número de alunos no total aproximadamente _____________ 

Quantos alunos por turma:  Turma 1___________  Turma 2_______________ 

Quantos alunos com limitações de fala_____________ 

Cursos realizados e carga horária___________ 

 

 

2 QUESTÃO INTRODUTÓRIA 

 

2 O que lhe fez escolher a profissão de professora? 

 

  

2 ASPECTOS REFERENTES AOS MODOS DE INTERAÇÃO 

ESTABELECIDOS ENTRE O PROFESSOR E O ALUNO COM LIMITAÇÕES 

DE FALA 
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2.1 Qual a sua opinião em dar aulas para alunos que tem dificuldades de fala? 

2.2 Como se dá a sua interação com seus alunos que apresentam limitações 

de fala? 

2.3 Como seus alunos que apresentam limitações de fala interagem com você? 

2.4 Você entende o que o seu aluno sem fala articulada tenta “falar” com você? 

2.5 Que tipo de manifestação por parte desse aluno você consegue interpretar? 

2.6 Que tipo de manifestação do aluno você encontra dificuldade em 

interpretar? 

2.7 Qual é a sua reação quando você não entende o que ele diz? 

2.8 Quando você não entende o que ele está tentando falar, o que ele faz para 

facilitar a sua compreensão? 

2.9 Quando ele se manifesta você percebe em qual situação e qual função? 

2.10 Seu aluno com limitações de fala tenta interagir, conversar com você? 

2.11 Como se dá a interação de seu aluno com limitações de fala com outros 

alunos? 

2.12 Seu aluno com limitações de fala tenta interagir, com outros funcionários 

da escola?   

2.13 Qual a importância você atribui de entender o seu aluno que fala com 

limitações? 

 

3 ASPECTOS REFERENTES À CONCEITUAÇÃO E O USO DA CSA POR 

PARTE DOS PROFESSORES 

 

3.1 Você já ouviu falar na Comunicação Alternativa ( CA)? 

3.2. Se sim onde? 

3.3. O que é a Comunicação Alternativa (CA)? 

3.4. Você usa a CA com seus alunos com limitações de fala?  

3.5. Se você usa a CA com os seus alunos, para que você usa? Qual a 

finalidade do uso específico com seus alunos? 

3.6. Você não usa a CA com seus alunos sem fala oralizada, por quê? 

3.7. Você tem interesse em usar a CA com seu aluno que tem limitações de 

fala? 
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4 ASPECTOS REFERENTES À FORMAÇÃO VOLTADA À CSA 

 

4.1 Você já fez algum curso que aborda aspectos relacionados a  CA? 

4.2 O curso realizado acerca da CA foi durante a graduação ou após a 

graduação? Quando foi?  

4.3 Quantos cursos você já realizou sobre CA? _________ 

4.4 Carga horária dos cursos: Horas (     )  Um dia (    )  Mais de um dia (   ) 

4.5 A escola que você atua já ofereceu cursos acerca do uso da CA para os 

professores?  

4.6 Os cursos atingiram as suas expectativas de conhecimento, por quê? 

 

5 QUESTÃO DE ENCERRAMENTO 

 

5.1 Em relação à interação com alunos que tem limitações de fala e a 

comunicação alternativa, você gostaria de acrescentar alguma observação ou 

questão que eu não lhe perguntei? 
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APÊNDICE D 

 

MODELO DE SÍMBOLOS PERTENCENTES  

AO SISTEMA IDEOGRÁFICO BLISS  

(https://gvantatenhove.wordpress.com/category/intervention/) 
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APÊNDICE E 

 

MODELO DE PRANCHA CONSTRUÍDA COM O SISTEMA DE SÍMBOLOS 

PICTOGRÁFICOS PCS/BOARDMAKER – Prancha do Carlos 
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APÊNDICE F 

 

MODELO DE PRANCHA CONSTRUÍDA COM O APLICATIVO POWER 

POINT E SÍMBOLOS PERTENCENTES AO GOOGLE IMAGENS E FOTOS 

PESSOAIS – Prancha do Jonathan 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


