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Comunicação Alternativa e Argumentativa
O que é Comunicação Alternativa e Argumentativa?
Comunicação Alternativa e Argumentativa (CAA) refere-se a sistemas e dispositivos
que ajudam a comunicação para pessoas com problemas de fala ou linguagem.
Basicamente, CAA significa todas as formas que alguém comunica para além de
falar.
Argumentativa significa acrescentar à fala de alguém. Meios alternativos a serem
utilizados em vez da fala.
Pessoas com uma série de deficiências intelectuais, algumas perturbações de
aprendizagem específicas (disfasia), mas também autismo e mais podem beneficiar
da utilização de alguma forma de CAA na sua vida quotidiana e ambiente educativo.

Diferentes tipos de CAA
Existem muitos tipos diferentes de CAA.
Estão normalmente divididos em duas categorias; CAA sem ajuda e CAA com ajuda.
CAA sem ajuda

Ajuda CAA
Alta tecnologia

Baixa tecnologia
Gestos,
Expressões faciais,
Linguagem
corporal,
Escrever e
desenhar,
Linguagem gestual.

Quadros de símbolos,
Cartões de escolha,
Livros de comunicação,
Ortografia de palavras
apontando para letras,
Apontando para fotografias,
imagens, ou palavras escritas.

Teclados e gráficos alfabéticos,
Dispositivos geradores de fala
ou dispositivos de
comunicação
Aplicações CAA em dispositivos
móveis

Benefícios de CAA
Interações
sociais mais
ricas e mais
frequentes

Maior autonomia e
poder de decisão
sobre a sua própria
vida

Melhoria da
saúde física e
mental

Maior
participação nas
suas vidas
familiares e
comunidades

Melhoria da partilha
de informação com
profissionais de
saúde

Promove a
inclusão
social

Mais
oportunidades de
emprego e
voluntariado

Amizades mais
fortes e relações
mais profundas

Sistema de Símbolos
Os símbolos são representações verbais ou visuais de conceitos e ideias. Os
métodos de CAA auxiliados utilizam símbolos visuais sob a forma de gráficos, tais
como uma imagem ou objeto. Um símbolo pode ser qualquer coisa que represente
outra coisa. Pode ser uma fotografia, um desenho de linha, uma palavra, ou mesmo
um emoji.
Quando uma pessoa usa símbolos, pode falar de coisas que não estão presentes. Os
símbolos representam objetos, ações, sentimentos, e outros conceitos. Colados pela
gramática, estes formam uma linguagem.
Os símbolos podem ser úteis para expressar mensagens mais longas e são muitas
vezes rápidos e fáceis de reconhecer.

Tipo de Sistemas de Símbolos
Os símbolos podem ser apresentados de várias formas incluindo gráficos, quadros,
livros de comunicação e em cartões individuais. Estes podem ser produzidos
desenhando os símbolos, fotocopiando ou utilizando um programa de
computador para imprimir os gráficos.
Olhar ou
Quadros de comunicação
Livro de folhetos
apontar o olho

Banco de recursos gratuito de símbolos CAA
Dispositivo Gerador de Fala

https://www.opensymbols.org/

Recursos
Recursos para fazer os seus próprios símbolos CAA:
https://praacticalaac.org/praactical/free-resources-for-making-aac-and-visualsupports/
Comunidade CAA:
https://aaccommunity.net/ccc/symbols/
https://literacyforallinstruction.ca/symbol-based-communication/

