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O DIREITO DE COMUNICAR, POR QUE NÃO?
Comunicação Alternativa aplicada a portadores de necessidades educativas especiais no contexto de sala de aula
Gizeli Aparecida Ribeiro de Alencar  

INTRODUÇÃO
Cerca de uma em cada duzentas pessoas é incapaz de comunicar-se por meio da fala devido a fatores neurológicos, físicos, emocionais e cognitivos (Nunes, 2000). Nesta população estão incluídos indivíduos portadores de paralisia cerebral, de autismo, de deficiência mental e deficiências múltiplas. Assim sendo, entende-se que para esses casos, o emprego de sistemas alternativos, traduz-se numa das formas viáveis de comunicação. 
Com efeito, a comunicação alternativa envolve o emprego de gestos manuais, expressões faciais, código Morse e signos gráficos ( incluindo escrita, desenhos, fotografias e gravuras). Todos estes recursos são utilizados como meios de efetuar comunicação face a face de indivíduos não capazes de usarem a linguagem oral (Von Tetzchner, 1997; Glennen, 1997 apud Nunes 1999).
A comunicação ampliada, por sua vez, é entendida como comunicação suplementar sendo utilizada para dois propósitos: promover e suplementar a fala, e garantir uma forma alternativa caso o indivíduo não se mostre capaz de desenvolver a mesma, ou seja, é um sistema utilizado com indivíduos que possuem oralidade mas necessitam suplementa-lá para torná-la mais clara e completa (von Tetzchner, 1997).
Segundo Nunes (2000), Lloyd e Fuller (1986) ao classificarem os diversos métodos de Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA) propuseram uma taxonomia de descrição de símbolos, os quais foram definidos como representando objetos, ações, relações, etc., podendo ser exibidos de forma oral, manual e gráfica. Esses símbolos podem ser “falados”, quando transmitidos por meio da modalidade auditiva-vocal, e “gráficos e manuais” ao se referirem aos transmitidos por meio da modalidade visual.
A comunicação alternativa e ampliada (CAA) pode ainda ser classificada como “assistida e não assistida”. A Comunicação assistida requer instrumentos, equipamentos além do corpo do comunicador para produzir e emitir as mensagens, ou seja, palavras escritas em papéis, pranchas de comunicação com fotografias, desenhos, sistemas de sinais pictográficos, ideográficos ou mesmo arbitrários, enquanto a Comunicação não assistida refere-se ao uso de símbolos que não exigem equipamentos para sua produção. O corpo do indivíduo comunicador (face, mãos, cabeça, laringe, etc.), constitui o único instrumento necessário para a emissão de mensagens, o qual se expressa por meio da fala, linguagem de sinais, sinais manuais, gestos e expressões faciais.
Existem muitos sistemas de símbolos possibilitadores da comunicação de pessoas que não produzem linguagem oral. Dentre eles destacam-se: o Sistema de Símbolos Bliss (Bliss, 1965; Hehner, 1980), o Sistema Rebus (Woodcock, Clark e Davies, 1968), o Pictogram Ideogram Communication System - PIC (Maharaj, 1980), o Picture Communication Symbols - PCS (Johnson, 1981, 1985), o LMBrain (Michalaros, 1992), o ImagoAnaVox (Capovila, 1994), o Comunique (Pelosi, 2000), dentre outros (Nunes,2000).
O sistema Bliss é utilizado como meio de comunicação para portadores de paralisia cerebral sem comprometimentos intelectuais e com déficits de linguagem. Ele é composto por três tipos de símbolos: aqueles semelhantes aos objetos que representam (pictográficos), os sugestivos dos conceitos que representam (ideográficos) ou aqueles reconhecidos por convenção internacional (arbitrários). Cabe ressaltar que esses símbolos podem ser recombinados para modular o significado dos mesmos. O sistema Rebus  é composto por 818 rébus ou logogrifos diferentes podendo ser simples ou complexo. O sistema simples faz uso de um pictograma para representar uma palavra ou parte dela, enquanto o sistema complexo combina pictogramas com letras, números, notas musicais, etc. O sistema PIC é destinado a portadores de deficiência mental, estimulando habilidades perceptuais e cognitivas, o que permite a comunicação por meio de 400 pictogramas de figuras brancas estilizadas. O sistema PCS por sua vez, faz uso de 1400 figuras extremamente icônicas, destinando-se a alunos que não conseguem fazer uso de sistemas complexos e abstratos como o Bliss.
Os referidos sistemas são utilizados sob a forma de pranchas de madeira, podendo ser fixados nas paredes ou acopladas às cadeiras de rodas. Contudo estes sistemas já ganharam uma versão computadorizada. Além deles, foram desenvolvidos no Brasil sistemas originais como o LMBrain, ImagoAnaVoz e o Comunique. (von Tetzchner, Panhan, Gonçalves, Capovilla, Nunes, Sennyey) Em preparação. 
Em 1992, Michalaros (SP) e seus colaboradores desenvolveram na companhia LM Biotecnologia, a primeira versão do programa de computador LMBrain, sistema baseado no programa Windows, composto por células capazes de serem preenchidas por sistemas gráficos tais como: desenhos, fotos, letras, números, etc., dispondo de vozes digitalizadas e sintetizadas, permitindo a decodificação de letras combinadas escritas pelo usuário.
O ImagoAnaVox desenvolvido por Capovilla (SP) e colaboradores contém escrita gráficas, símbolos gráficos de diferentes sistemas, fotografias e desenhos (estáticos e dinâmicos). Este permite a sonorização de sentenças elaboradas com pictogramas ou palavras escritas com voz digitalizada. Possui várias opções de acesso tais como: mouse adaptado, tela sensível ao toque, varredura automática, etc. O Comunique é um outro software desenvolvido para crianças com dificuldades motoras por Pelosi (RJ). Visa a comunicação alternativa oral e escrita, sendo composto por pictogramas e/ou palavras, podendo ser ajustado quanto ao número de informações na tela. A disposição dos símbolos assim pode ser realizada em uma mesma tela ou em telas encadeadas. O acesso ao programa pode ser feito através do teclado, mouse, joystick, tela sensível ao toque, acionadores externos de pressão, tração, sopro, voz, os quais permitem realizar diferentes formas de varredura e ao mesmo tempo controlar a velocidade do mesmo. (von Tetzchner, Panhan, Gonçalves, Capovilla, Nunes, Sennyey) Idem 
A maioria dos estudos realizados no Brasil, geralmente são conduzidos em espaços laboratoriais ou clínicas de reabilitação e de fonoaudiologia, havendo poucos estudos desenvolvidos no contexto escolar (von Tetzchner, Panhan, Gonçalves, Capovilla, Nunes, Sennyey, em preparação).
Nos últimos anos, no entanto, percebeu-se que o interesse pela CAA tem aumentado nos círculos acadêmicos, particularmente em algumas Universidades de São Paulo e Rio de Janeiro, as quais vêm se dedicando a pesquisas nessa área. A maioria dessas pesquisas desenvolvidas destinam-se para crianças com comprometimentos motores (paralisados cerebrais) associados ou não a deficits cognitivos e recentemente a crianças autistas. 
Dentro do contexto educacional podemos citar duas pesquisas desenvolvidas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, as quais envolvem o uso da CAA. Pelosi (2000) desenvolveu uma pesquisa-ação, cujos objetivos foram avaliar a eficácia de um curso de formação continuada em CAA, informatizada ou não, de professores itinerantes do Instituto Helena Antipoff os quais atendiam alunos com deficiência física (paralisados cerebrais).
Souza (2000), por sua vez, investigou a concepção de alguns professores das escolas regulares e especiais acerca da comunicação, deficiência e recursos alternativos de comunicação por eles utilizados em sala de aula. O resultado da pesquisa mostrou a necessidade de implementação da CAA e ampliação das estratégias usadas pelos professores, as quais facilitariam as habilidades comunicativas e ampliariam as oportunidades de interação entre professor-aluno.
Nota-se que de acordo com pesquisas realizadas, grande parte dos indivíduos portadores de necessidades educativas especiais possuem distúrbios de comunicação e/ou afasia, encontrando-se limitados em expressar suas necessidades, seus sentimentos e pensamentos. Com efeito, essa pesquisa vem se fazendo importante para fornecer um estudo aos professores que lidam com crianças e adolescentes detentores de alguma dificuldade comunicativa oferecendo assim subsídios para a aplicação e desenvolvimento da Comunicação Alternativa no contexto escolar.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A Comunicação Alternativa/Ampliada (CAA) é recente como área de conhecimento, porém é indiscutível a necessidade de buscar modelos teóricos ou construir um corpo conceitual que permita uma compreensão mais próxima dos fenômenos observados, assim como a formulação de hipóteses para futuras investigações (Bowler, 1991 apud Nunes, 2000). Seguindo este argumento, buscou-se fundamentar esta investigação nas seguintes contribuições teóricas: o ensino incidental (Warren e Kaiser, 1988) e o sócio-interacionismo de Vygotsky (1974).
A escolha pelo ensino incidental no quadro teórico deveu-se a um conjunto de procedimentos de ensino da linguagem comprometidos com o desenvolvimento da competência comunicativa e com a generalização da aprendizagem, tornando a criança capaz de usar as habilidades comunicativas em diferentes situações da vida quotidiana. Esse tipo de ensino refere-se às interações entre um adulto e uma criança ocorridas naturalmente em situações rotineiras de sala de aula, lanche e almoço, o que torna possível o ensino de novas informações e aquisições de novas formas verbais/comunicativas, pois a criança possui o controle sobre esse ambiente natural (escola), podendo assim indicar as ocasiões nas quais o ensino ocorre e interagindo livremente. Cabe ressaltar que o ensino incidental faz parte de um conjunto de programas de treinamento em linguagem denominado modelo naturalístico de ensino, o qual surgiu em meados da década de 70.
Quando a criança possui o controle sobre o ambiente natural, no caso da pesquisa, a escola, ela pode indicar as ocasiões nas quais o ensino ocorre, e o professor-mediador por sua vez, percebendo seu foco de interesse pode propiciar a aprendizagem de novas formas de comunicação, pois estará atuando e intervindo nesses momentos específicos.
Warren (1985 apud Nunes, 2000) aponta os seguintes aspectos aos procedimentos de ensino incidental:
a) organização do ambiente físico para aumentar a probalidade de interação;
b) seleção de metas de acordo com as habilidades da criança, os reforçadores de seu comportamento e as possibilidades oferecidas pelo ambiente;
c) solicitação de formas comunicativas mais elaboradas a partir das respostas mais simples da criança;
d) uso de reforçadores, como atenção do adulto ou acesso a objetos almejados após as tentativas de comunicação da criança;
e) episódios breves iniciados pela criança.
De acordo ainda com os estudos realizados, o ensino incidental tem se mostrado eficaz para desenvolver habilidades iniciais (solicitação) e complementares de linguagem, em situações rotineiras (Warren, 1985), os quais corroboram para ampliar os atos comunicativos das crianças no contexto escolar.
O elemento fundamental da abordagem naturalística, segundo Nunes (1992), é muito mais o aspecto pragmático da linguagem, ou seja, sua função comunicativa, do que seus aspectos sintáticos e semânticos. A implantação do ensino incidental em um ambiente escolar envolve mudanças comportamentais tanto nos alunos, quanto nos professores e funcionários que com eles interagem.
Para melhor compreender a aquisição de linguagem dos usuários de CAA, fizemos uso da contribuição de Vygotsky, o qual defende uma visão de desenvolvimento baseado na concepção de um ser humano ativo, cujo pensamento é construído gradativamente em um ambiente que é histórico e social. 
Para Vygotsky apud KOHL (1992) o sócio-histórico não é sinônimo de coletivo, no sentido de uma força opressora que se impõe ao indivíduo. É pensado, como processo onde o mundo cultural apresenta-se ao sujeito como o outro, definindo os limites e possibilidades de sua construção pessoal.
Percebe-se que o desenvolvimento socio-cultural cristaliza-se na formulação de um conceito específico dentro dessa teoria, essencial à compreensão das relações entre o desenvolvimento e o aprendizado, ou seja, o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). Esta é entendida quando o sujeito manifesta capacidades com apoio de recursos auxiliares oferecidos por outras pessoas. Os recursos são oferecidos por outros, a capacidade se desenvolve e dela constrói-se um caminho para outras capacidades que também vão sendo desenvolvidas pouco a pouco com o surgimento de novos recursos. A capacidade vai sendo refinada, internalizada e transformada em desenvolvimento consolidado. Organiza-se daí novas possibilidades de funções emergentes e o que está próximo destas funções acaba se potencializando. As adaptações do ambiente escolar para a introdução e posterior implantação da CAA no contexto de sala de aula respeitam o sujeito sócio-histórico descrito por Vygotsky e possibilitam as interações e trocas de atos comunicativos entre alunos e professor/alunos.
Essas interações e trocas caracterizam a ZDP descrita por esse teórico, a qual é concebida como sendo a distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial do sujeito. Dessa forma, o uso do sistema de CAA permite que a criança transite com a orientação ou em parceria com outras pessoas mais capazes e ao trafegar por esta zona, o indivíduo amplia sua zona de desenvolvimento real, caracterizada pelo que ele é capaz de fazer sozinho.

OBJETIVOS
Sendo a linguagem um dos mais importantes processos no desenvolvimento humano e um elemento essencial à aquisição de outros sistemas simbólicos, a presente pesquisa foi delineada com os seguintes objetivos :

OBJETIVO GERAL:
·	Verificar os efeitos da introdução da Comunicação Alternativa Ampliada nas interações entre “alunos” e entre “professor e alunos” de uma escola especial, que atende indivíduos portadores de deficiência mental e deficiências múltiplas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
·	Descrever o processo de aquisição do uso símbolos em diferentes contextos escolares;
·	Avaliar os efeitos do uso da CAA na realização de atividades acadêmicas (sala de aula, lanche e almoço) e nas interações sociais entre alunos e entre professor e alunos.

MÉTODO
Participantes:
Esta pesquisa envolveu a participação de 9 alunos que de acordo com a nomenclatura utilizada pela escola, estavam no nível pré–escolar (CICLO II) e cujas idades variavam entre 11 e 15 anos. Alguns deles apresentavam deficiência mental, outros deficiência mental associadas ora a paralisia cerebral, ora a traços de autismo, ora a hiperatividade.
A turma selecionada freqüenta uma escola especial do município do Rio de Janeiro há aproximadamente 6 anos. Para preservar a identidade dos sujeitos da pesquisa usar-se-ão nomes fictícios para descrevê-los, são eles:
Lalá, 12 anos, sexo feminino, portadora da síndrome de Down com DM (Sujeito vocal com distúrbio de comunicação);
Carol, 12/13 anos, sexo feminino, paralisada cerebral. (sujeito vocal);
Didi, 13/14 anos, sexo masculino, síndrome de Down com DM. (Sujeito não-vocal);
Érica, 13 anos, sexo feminino, deficiência mental com hiperatividade e traços de autismo. (Sujeito não-vocal);
Edson, 15 anos, sexo masculino, deficiência mental (Sujeito vocal);
Paulinho, 13/14 anos, sexo masculino, deficiência mental e autismo (Sujeito não-vocal);
Rebeca, 11/12 anos, sexo feminino, paralisada cerebral com DM (Sujeito vocal com distúrbio de comunicação);
Rodrigo,10 anos, sexo masculino, síndrome de Down com DM (Sujeito não-vocal);
Washington 12/13 anos, sexo masculino, síndrome de Down com DM. (Sujeito não-vocal e com distúrbio de comunicação).

LOCAL E INSTRUMENTOS.
A pesquisa foi desenvolvida em uma Escola Especial Escola Especial Favo de Mel – Cetep Quintino - RJ, no município do Rio de Janeiro, a qual atende crianças e adolescentes portadores de deficiência mental, compreendendo os espaços freqüentados pela crianças, tais como: refeitório e sala de aula.
Durante a pesquisa foram utilizados diversos equipamentos, instrumentos e materiais a saber:
Instrumentos: Escala de Comunicação Pré Verbal (ECPV), teste de Vocabulário por Imagens Peadbody.
Fez-se uso da Escala de Comunicação Pré Verbal (ECPV) (Kiernam e Reid, 1988), a qual se destina a avaliar as capacidades de comunicação não verbal e vocal do indivíduo portador de deficiência. A Escala foi dividida em duas áreas. “A primeira envolveu a avaliação de comportamentos pré-comunicativos como a audição e a capacidade de escuta, visão e olhar, uso das mãos, produção de sons e expressão de emoção. A segunda incluiu as várias formas de comunicação intencional não verbal como: uso de gestos, apontar, empurrar e puxar, manipulação das emoções de outras pessoas, olhar e vocalização”.
Foi aplicado também o teste de Vocabulário por Imagens Peadbody (Dunn, Padilla, Lugo e Dunn, 1981; Nunes, Nogueira, Araújo, Neves, Bernat e Raphael, 1996).
Equipamentos: Câmeras de vídeo Panasonic, audio-gravadores, fitas de vídeo e de áudio, câmera fotográfica;
Materiais: livros de literatura infantil, folhas para registro contínuo, figuras do programa boardmaker, encartes, revistas, fotos, , filmes, flanelógrafo, boneco de espuma, materiais de escritório tais como: papel cartão, velcro, cola-quente, papel contact, porta cartões de credito, papel ofício, tinta de impressora (colorida e preta), pastas para armazenar dados.
O sistema utilizou cartões com pictogramas, (figuras, fotos, desenhos estilizados, figuras do Programa Boardmaker, etc.) os quais se constituíram num conjunto de cartões confeccionados por meio de cartolina ou papel cartão, que foram fixados em um flanelógrafo. O Flanelógrafo por sua vez é um painel forrado com flanela e estruturado para fixar os cartões pictográficos de diferentes cores.
Além desses materiais, usou-se simultaneamente cadernos de atividades realizadas em sala de aula, associados aos respectivos exercícios que possibilitam a comunicação alternativa.

PROCEDIMENTOS GERAIS.
Tão logo submetido e aceito o projeto à direção da escola, pelos pais e/ou responsáveis, a pesquisa foi desenvolvida em quatro fases: pré-linha de base ou avaliação inicial, linha de base, tratamento e follow up ,as quais tiveram a duração do ano letivo.
A pré-linha de base referiu-se à fase em que os alunos foram submetidos aos instrumentos de avaliação, utilizando-se o Teste de Vocabulário por Imagens Peabody (Dunn, Padilla, Lugo e Dunn, 1981; Nunes, Nogueira, Araújo, Neves, Bernat e Raphael, 1996) e a Escala de Comunicação Pré-Verbal, (ECPV) (Kiernam e Reid, 1988), que envolveu observações diretas das interações do aluno, avaliou as formas e funções comunicativas presentes no repertório destes.
Durante a fase de Linha de base foram realizadas observação e registros contínuos dos eventos, das atividades acadêmicas (leitura e interpretação de histórias) e não acadêmicas (momentos de lanche e almoço) desenvolvidas durante o período escolar, relativos à interação entre alunos e professor e alunos.
Sempre que possível tais sessões foram videografadas, contando com a autorização dos professores e pais. Foram programadas sessões de observação em diversos períodos do dia e nos ambientes da sala de aula e refeitório. 
A terceira fase referiu-se ao Tratamento onde os alunos foram ensinados a comunicar suas necessidades e pensamentos através do uso de sistemas pictográficos de comunicação alternativa.
Essa fase compreendeu 3 momentos distintos:
a)	atividades livres ( refeitório e sala de aula)
b)	lanche e almoço
c)	leitura e interpretação de histórias.
O follow-up está sendo realizado agora no ano de 2002, o qual vem acontecendo uma vez por semana, o qual será concluído no final desse semestre.

PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES
Durante a fase de treinamento evidenciou-se a dificuldade para o manuseio dos cartões pictográficos assim como a discriminação das imagens.
Após a 6ª sessão, os alunos começaram a manusear os cartões com mais desenvoltura e compreensão.
Os arranjos ambientais realizados na sala de aula possibilitaram o uso funcional do sistema, pois os símbolos usados foram condizentes com a leitura que estes faziam do real.
Concomitantemente ao treinamento, que a princípio aconteceu em sala de aula, por meio de solicitações do professor, para que os alunos fornecessem os cartões pictográficos, avanços significativos puderam ser evidenciados, durante os momentos de lanche, interação em sala de aula e almoço.
No contexto de sala de aula, os cartões foram utilizados não só para as satisfações das necessidades básicas, como pedir para ir ao banheiro, beber água, ouvir música, etc., como também para auxiliar na participação e compreensão das histórias trabalhadas através do sistema pictográfico.
Os alunos passaram a fazer uso do sistema de CAA para comunicarem seus pensamentos com todos os membros da instituição escolar: auxiliares de serviços gerais, inspetores de alunos, merendeiras, diretoras, entre outros.
Uma atitute inusitada de um dos sujeitos da pesquisa (Érica) evidenciou a importância desta, pois a aluna mostrou-nos ter se apropriado do sistema de modo funcional ao dialogar com sua professora. Este fato foi comprovado no momento em que a aluna dirigiu-se a professora gesticulando, e ao perceber que estava sendo mau interpretada, recorreu ao sistema e selecionou o cartão que correspondia ao seu real desejo.
A professora por sua vez, ao ver o cartão e entender o que a referida aluna queria (ouvir música), respondeu-lhe que o rádio não estava na sala. Sem que a professora percebesse, ela saiu da sala levando um cartão e alguns minutos depois retornou acompanhada do inspetor de alunos e um rádio.
Os elos comunicativos estabelecidos nesse contexto, validou a necessidade de um sistema alternativo de comunicação nas escolas, para os alunos que não possuem linguagem oral, o que lhes dá a possibilidade de expressarem seus pensamentos.
Contudo, essas conquistas só foram possíveis devido a participação ativa dos alunos orais não só nas etapas de treinamentos como na aplicação e uso do sistema. A passividade em sala de aula cedeu espaço a interação. O sistema de CAA tornou-se a voz de cada um deles, o que pode ser evidenciado e comprovado quando estes resistiam a atos que eram contrários a seus desejos. Toda essa situação de aprendizagem possuiu uma história prévia, ou seja, um caminho que foi percorrido em meio a articulação com o meio físico e social.
Nesse sentido, o sistema de CAA permitiu ao indivíduo portador de distúrbios da fala e/ou afásicos atingirem um nível mais elaborado no desenvolvimento de sua comunicação, possibilitando o desenvolvimento da linguagem expressiva e da linguagem receptiva. Os momentos de recreio/almoço foram redimensionados, pois os alunos passaram a fazer escolhas, podendo aceitar ou rejeitar as ofertas.

A possibilidade de comunicarem-se através do sistema parece estar encorajando-os a expressarem seus desejos/necessidades também com “sons” ainda pouco legíveis, porém cheios de intencionalidade.
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