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INTRODUÇÃO
Este trabalho aborda práticas em Comunicação Suplementar e 

Alternativa (CSA) com pessoas com necessidades complexas de 
comunicação e motricidade manual preservada. Vimos em Zangari et 
al. (1994) que, inicialmente, a comunicação alternativa tinha ligações 
com os sistemas de linguagem sinalizada quando os sinais manuais 
(denominados de signos ‘sem ajuda’) migraram do campo da educação 
de surdos para o campo da educação de deficientes que não oralizavam, 
mas que haviam preservado alguma motricidade manual. 

Todavia, os encaminhamentos que foram sendo dados nos espaços 
especializados de educação de surdos de um lado e de educação 
de pessoas com deficiências físicas e/ou neuromotoras de outro 
impediram aproximações e trocas de conhecimentos que poderiam 
ter beneficiado ambos os grupos. 

Os sinais manuais entram em ação para suprir necessidades de 
comunicação em pessoas cuja motricidade dos membros superiores 
esteja preservada enquanto a oralidade não se desenvolve (por 
razões variadas) ou quando tenha ocorrido perda das funções da fala. 
A sinalização é uma resposta muito intuitiva e também econômica do 
corpo que se expressa, indicar, apontar, imitar, acionar. Não é preciso 
pegar uma pasta, procurar uma figura, verificar se o interlocutor 
compreendeu os sentidos que se pretende, se leu a legenda. 

OBJETIVOS:
Este trabalho pretendeu mostrar a necessidade de conduzir um 

trabalho integrado em prol da pessoa que precisa de um modo de 
constituir sentidos, comunicar-se e interagir, na ausência da fala. 
A diversidade das necessidades dos usuários, em última instância, 
está exigindo que os profissionais e pesquisadores discutam, junto 
aos usuários, os desdobramentos esperados conforme as decisões 
tomadas quanto às escolhas de sistema de CSA quando sistemas 
pictográficos entram em contato com os sinais manuais da Libras.  

MÉTODO
Este estudo qualitativo foi realizado no CEPRE, e na Instituição 

ACESA-Capuava nas salas de atendimento e teve duração de 12 meses. 
O projeto foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da FCM – 

Unicamp – Parecer número 1078/2009. Os pais assinaram o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

Participantes: 2 crianças (3 a 12 anos) e 1 jovem (22 anos) 
Critérios de seleção: não falantes não surdas com capacidade 

motora manual preservada ou com distúrbio de coordenação leve 
a moderado

Local de atendimento: Estágios e atendimentos de Fonoaudiologia 
e no programa de aprimoramento em CSA no CEPRE e atendimentos 
de Fonoaudiologia na Instituição ACESA-Capuava. 

Atualmente, os participantes estão sendo atendidos com objetivo 
de introdução de sistema de CSA.

Procedimento: foi realizado um levantamento por meio de 
entrevistas com os pais e/ou responsáveis e estudo dos prontuários 
dos participantes.

Registros: foram realizadas filmagens dos sinais manuais 
indicativos utilizados pelos participantes para comunicar seus 
desejos, pedidos, necessidades e para realizar relatos. Também 
foram realizados registros sistemáticos (fotografia e filmagem) 
da introdução e utilização de sistemas pictográficos em contexto 
de terapia de fonoaudiologia individual (sessões semanais) e nos 
encontros mensais em grupo. 

Os registros das iniciativas comunicacionais dos participantes 
foram filmadas por amostragem e foram registrados os recursos de 
CSA no decorrer do tempo da iniciação científica. Foram apresentados 
sinais convencionais de Libras em contexto natural de interação 
em terapia. Os dados de entrevistas e filmagens foram analisados 
e categorizados, buscando-se perceber semelhanças e diferenças 
relacionadas à questões de motricidade e mobilização da família.

RESULTADOS
Os resultados foram analisados em dois agrupamentos: 

 » informações coletadas em prontuários e entrevista com os pais 

 » transcrição de filmagens de cada participante. 

Participante 3 – Romário (transtorno global do desenvolvimento)
Idade: 22 anos 
Romário iniciou os atendimentos apenas com Equoterapia na 

ACESA em 1997. Atualmente Romário realiza na ACESA atendimento 
fonoadiológico, tem aula com pedagoga especializada em casos 
neurológicos, aula de teatro, aula de desenho e aula de informática. 

Uso de CSA: Utiliza-se de pictogramas PCS em prancha e 
comunicação pelo olhar.

Romário inicia a conversa 
mostrando ao fonoaudiólogo a foto 
de duas pacientes da instituição e 
batendo no próprio braço, querendo 
dizer que uma bateu na outra. O 
fonoaudiólogo mostrou ao paciente 
que ele também pode mostrar pela 
prancha e Romário procurou e achou 
o pictograma que representa “bater 
nos outros”.

Romário mostra a figura de 
desenhar e faz movimento com as mãos que sugere dúvida. Para 
Romário este movimento representa que algo não aconteceu ou 
alguma pessoa não veio. 

Quando perguntado por que não teve aula de desenho, Romário 
apontou a figura da chuva. Perguntou-se o que Romário comeu na 
festa junina e ele apontou cachorro quente e pastel. Ao perguntar 
sobre o sabor do pastel, Romário ficou em dúvida. Assim a estagiária 
perguntou o que tinha dentro do pastel e Romário apontou carne 
e queijo. Posteriormente Romário ainda apontou uma foto de uma 
prima que foi à festa e fez sinal de comer, dizendo que ela também 
comeu pastel e apontou o pictograma carne. Romário então foi 
apontando cada integrante da família que comeu pastel e em 
seguida os pictogramas pastel, e carne ou queijo, dependendo do 
que cada um comeu.

Participante 1 – Iberê (Síndrome de Down)
Idade:  11 anos 
Escola: ensino fundamental em escola particular de Campinas. 
Uso de CSA: A família adquiriu o vocalizador Go Talk 20 no segundo 

semestre de 2010, que é trazido ao CEPRE em todas as sessões.
Iberê apresenta-se bastante comunicativo, fazendo-se entender 

principalmente por meio de gestos e dramatizações. Iberê apresenta 
inteligibilidade de fala prejudicada e oraliza poucas palavras.

Foram transcritas filmagens 
referentes aos atendimentos 
ocorridos no ano de 2011.

Ao interagir com o 
instrumento GO Talk 20, a 
criança se interessa apertando 
os botões, e como reação ao 
que escuta sorri. Iberê emite 
sons (/i/) como consequência 
a afirmação “Hoje é a Páscoa”. 
Ele mantém a atenção o tempo 
todo ao instrumento.

Em outro episódio, a criança perde o interesse pelo Go Talk 20, e 
aponta para o caderno do Ben 10, olhando para estagiária. 

Em outra sessão, são colocadas folhas com pictogramas em cima da 
mesa. Quando a estagiária fala sobre a festa de aniversário de Iberê, ele 
logo aponta a figura do bolo, sem que a estagiária peça para ele utilizar 
o recurso, mostrando sua iniciativa. No decorrer da conversa, Iberê 
aponta a figura com o presente e a estagiária pergunta para Iberê o 
que ele quer ganhar de presente. Ele diz “papapapai” seguido de gesto 
com as mãos como se estivesse movimentando o volante de um carro 
querendo dizer que quer ganhar um carro. A estagiária pergunta se ele 
quer um carrinho de brincar ou um carro grande e a criança reponde 
“papapapapapai” e abre os braços como quem diz carro grande.

Participante 2 – Kaco (traquiostomia)
Idade: 6 anos
Escola: ensino fundamental em escola municipal de Campinas 

Kaco ficou intubado por 25 dias, apresentando quadro de laringite 
pós intubação, levando-o a uma cirurgia para colocação de 
traqueostomia no primeiro mês de vida. Em 12/2007, por meio de 
uma laringotraqueoscopia, constatou-se uma estenose subglótica 
total. 

Uso de CSA: Utiliza-se primordialmente de sinais caseiros e 
alguns sinais de Libras.

A criança usa com 
facilidade gestos e sinais 
caseiros; alguns sinais da 
Libras são trabalhados em 
terapia fonoaudiológica 
permitindo a Kaco ter mais 
vocabulário consequente a 
sua facilidade de expressar-
se gestualmente.

Num episódio a estagiária 
coloca uma caixa com animais 
de fazenda e pictogramas referentes aos objetos que a caixa contém.

A estagiária pergunta o que tem na caixa e ele aponta o pictograma 
do cavalo e faz som de beijos, aponta o porco e faz som do porco 
com a boca.

A atividade é parear cada figura com as miniaturas. Kaco realiza a 
atividade pareando corretamente o cavalo, porém junta os símbolos 
e os guarda para brincar com as miniaturas.

A estagiária pega a figura que tem um pato grande um pequeno e 
mostra a miniatura da galinha junto ao pintinho. Kaco faz o gesto de 
pequeno apontando o pintinho e a pato pequeno e com os braços 
abertos mostra ‘grande’ apontando a galinha e o pato grande.

Também usa expressões faciais e dramatização para se fazer 
entender. A estagiária mostra um jacaré e pergunta o que ele faz; 
Kaco responde fazendo o gesto de morder com as mãos em suas 
pernas e expressa dor com o rosto. Mostra as cercas coloridas, e ele 
sinaliza verde em Libras. 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
O trabalho pretendeu explorar o mundo linguístico de cada 

criança e estudar suas formas de comunicação. Evidenciou a riqueza 
dos esforços dos sujeitos, enquanto circulam entre vários sistemas 
visuais e corporais, à medida que tentam negociar os sentidos para 
determinados interlocutores nos contextos práticos. 

O estudo mostrou que os 3 participantes já utilizam os sinais 
caseiros como uma das formas de comunicação e estão em processo 
de introdução da CSA para ampliar as possibilidades de comunicação. 

É preciso mostrar à família que essa comunicação, ainda que 
importante, é insuficiente.

Este trabalho evidenciou uma contradição que merece ser melhor 
compreendida. 

Por um lado, os pais procuram um profissional que trabalhe com 
a comunicação desta criança consequente à ausência de oralidade; 
por outro, nota-se nas entrevistas que as mães referem que 
compreendem tudo o que seu filho quer comunicar.

Cada criança participante da pesquisa utiliza mais uma forma 
específica de comunicação de acordo com suas facilidades e/ou 
necessidades. Romário utiliza com mais frequência sua prancha de 
comunicação, enquanto Iberê e Kaco dão preferência para os sinais 
manuais caseiros e/ou Libras. É necessário estabelecer a forma de 
comunicação com a qual o usuário parece se identificar melhor e 
priorizar as facilidades de cada pessoa. 

Deliberato (2004) ressalta a importância do levantamento 
familiar para melhor compreensão dos interesses das crianças e o 
estabelecimento de um vocabulário mais efetivo no início da seleção 
e implementação do recurso comunicativo mais eficiente. 

Kaco e Iberê, usam mais os sinais manuais, quando são oferecidos 
os pictogramas também recorrem a este recurso de acordo com 
suas necessidades.  

Deliberato e Sameshima (2009) defendem a importância de 
planejar suas atividades de interesse para crianças sem oralidade 
para estimular a interação, a melhor participação e a aprendizagem. 


