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RESUMO 

 

A Perspectiva da Interação Social dos Estudiosos da Linguagem enfatiza as primeiras 

interações socialmente estabelecidas entre a criança e o adulto como primordiais para o 

desenvolvimento das habilidades linguísticas, cognitivas e socioafetivas. Os estudos que 

envolvem a análise do desenvolvimento linguístico infantil evidenciam que há padrões de 

estilos comunicativos que são característicos, haja vista que a idade da criança, a sua 

capacidade cognitiva e o próprio desenvolvimento linguístico influenciam os inputs maternos 

utilizados. Em crianças com necessidades educativas especiais, como é o caso de crianças 

com deficiência visual, a interação com a mãe possivelmente será marcada por algumas 

particularidades, uma vez que o contato inicial, através de trocas de olhares, inexiste. O 

presente estudo, de cunho longitudinal, analisou a interação mãe-criança com deficiência 

visual, cujo intuito foi identificar o desenvolvimento linguístico infantil a partir das 

habilidades sociocomunicativas infantis. Especificamente, procurou-se investigar os 

comportamentos comunicativos maternos e infantis; a identificação de cenas de atenção 

conjunta em episódios interativos e as concepções maternas sobre o desenvolvimento da 

criança. Trata-se de dois estudos de caso, com duas crianças com idades de três e quatro anos, 

ambas com deficiência visual (cegueira total) e suas respectivas mães. A coleta de dados foi 

realizada na residência das díades, em seis etapas distintas, com intervalos de dois meses. Os 

instrumentos utilizados foram: entrevista semiestruturada com uso de um gravador digital; 

Lista de Avaliação do Vocabulário Expressivo (LAVE); câmera de vídeo digital para a 

realização de 12 filmagens em cada díade. Em cada etapa do estudo aconteceram duas 

observações, uma em situação de brincadeira livre e outra em situação estruturada. Nesta 

última, foi sugerido o uso de brinquedos educativos, previamente selecionados e condizentes 

com a faixa etária e com a condição visual das crianças. As entrevistas foram analisadas 

através da análise de conteúdo categorial temática proposta por Bardin. No que diz respeito às 

observações, dez dos vinte minutos filmados em cada situação foram transcritos, a partir do 

formato Chat do sistema computacional Childes (Child Language Data Exchange System). 

Utilizou-se também o componente Clan do mesmo sistema operacional, o qual fornece as 

frequências e a precisão na codificação dos dados. Foram elaboradas categorias com base nos 

objetivos do estudo, em pesquisas da área e nos protocolos das observações. Verificou-se que 

na díade 1, a mãe considera que o desenvolvimento da criança requer orientações específicas, 

principalmente no uso de outras funções perceptivas, como o tato e a audição. Na aplicação da 

LAVE identificou-se um avanço entre a primeira e a última aplicação. No que diz respeito às 

observações, observou-se uma preocupação materna em promover a participação da criança 

no processo interacional, a qual, por sua vez, demonstrou ao longo das etapas, maior iniciativa 

própria e uso contextualizado de diferentes comportamentos comunicativos. Na díade 2 

evidenciou-se a estratégia materna de dirigir o foco atencional da criança, bem como o relato 

materno de que o desenvolvimento linguístico da criança parece inadequado para a sua faixa 

etária. Esta informação foi verificada também através da LAVE e das observações, que 

mostraram a dificuldade da criança em comunicar-se apropriadamente, fazendo uso de 

palavras descontextualizadas e de expressões verbais rígidas. De um modo geral, destaca-se a 

importância de considerar o contexto situacional e de olhar os membros da díade por meio de 

uma perspectiva bidirecional, já que o comportamento de um influencia o comportamento do 

outro. Espera-se que os resultados da presente tese possam subsidiar o planejamento de 

programas de intervenção, cujo intuito seja de promover o desenvolvimento das habilidades 

sociocomunicativas das crianças com deficiência visual, através da interação com a mãe.  
 

Palavras-chave: habilidades sociocomunicativas; deficiência visual; interação mãe-criança.  

  



ABSTRACT 

The Perspective on Language and Social Interaction Scholars emphasizes that the first 

socially established interactions between a child and an adult are central to the development 

of linguistic, cognitive, social and affective skills. Studies on infant language development 

emphasize the presence of typical communication patterns, given that the child’s age, 

cognitive skill and language development all influence the maternal inputs employed. For 

children with special needs, such as the visually impaired, interaction with the mother is likely 

to be of a particular kind, given that the first contact, that is, eye contact, is nonexistent. The 

present longitudinal study evaluated the mother-child with visual impairment interaction, and 

aimed to determine the degree of infant language development based on their social 

communication skills. Specifically, the study evaluated the communication behaviors of both 

mother and infant, identified scenes of joint attention within interactive episodes, and 

investigated the maternal conception regarding child development. Investigations were made 

by conducting two case studies concerning two completely blind children (three and four 

years old) and their mothers. Data collection was made by visiting the residence of the dyads 

during six distinct stages with two-month intervals between visits. Instruments employed 

during the study included semi-structured interviews using a digital recorder, assessment of 

expressive vocabulary list (LAVE), and 12 movies recorded for each dyad. During each stage, 

two different observational situations were employed: free play and structured. For the latter 

case, children were oriented  to play with previously selected educational toys, suitable for 

both their age and visual conditions. Interviews were organized into thematic categories, as 

proposed by Bardin. Furthermore, 10 of the 20 minutes of video available for each situation 

were transcribed based on the CHAT format using CHILDES software (Child Language Data 

Exchange System). The CLAN program of the same software provided the necessary 

frequency and precision of data coding. Categories were elaborated based on the aims of the 

study, on observation protocols and from similar researches conducted in the field of 

expertise. The mother of the first dyad proposed that child development requires specific 

guidance, particularly regarding perceptual functions such as touch and hearing. The LAVE 

method detected an improvement between the first and last application. During the 

observations the mother was concerned about promoting child participation on the interactive 

process. This, in turn, led to an improved self-initiative and a contextualized use of different 

communication behaviors by the child. A maternal strategy concerning the attentional focus 

of the child, as well as the mother’s report that the child’s linguistic development seemed 

inappropriate for the age, was detected for dyad 2. This was further supported by both the 

LAVE and the observations, which evidenced the difficulty of the child to communicate 

appropriately, using decontextualized words and rigid verbal expressions. In general, the 

present study emphasizes the importance of considering the situational context and observing 

the members of the dyad by means of bidirectional perspectives, given that one’s behavior 

influences the other. Results of the present study is expected to provide assistance for 

intervention programs which aim to improve the development of social communication skills 

by visually impaired children, via mother- child interaction. 

Keywords: social communication skills, visual impairment; mother-child interaction. 

  



RESÚMEN 

La Perspectiva de la Interacción Social de los Estudiosos del Lenguaje enfatiza las primeras 

interacciones socialmente establecidas entre el niño y el adulto como primordiales  para el 

desarrollo de las habilidades lingüsticas, cognitivas y socio afectivas. Los estudios que 

involucran el análisis del desarrollo lingüstico infantil evidencian que hay modelos de estilos 

comunicativos que son característicos, puesto que la edad del niño, su capacidad cognitiva y 

el propio desarrollo lingüstico influencian los inputs maternos utilizados. En niños com 

necesidades educativas especiales, como es el caso de niños con deficiencia visual, la 

interacción con la madre posiblemente será marcada por algunas particularidades, una vez que 

el contacto inicial, a través de intercambio de miradas, es inexistente. El presente estudio, de 

carácter longitudinal, analizó la interacción madre-niño con deficiencia visual, cuyo objetivo 

fue identificar el desarrollo lingüstico infantil a partir de las habilidades socio-comunicativas 

infantiles. Específicamente, se buscó investigar los comportamientos comunicativos maternos 

e infantiles; la identificación de escenas de atención conjunta en episodios interactivos y las 

concepciones maternas sobre el desarrollo del niño. Se trata de dos estudios de caso, con dos 

niños ciegos con edades de tres y cuatro años, y sus respectivas madres. La recopilación de 

datos fue realizada en la residencia de las díadas, en seis etapas distintas, com intervalos de 

dos meses. Los instrumentos utilizados fueron: entrevista semiestructurada con uso de um 

grabador digital; Lista de Evaluación del Vocabulario Expresivo (LAVE); cámara de vídeo 

digital para la realización de 12 filmaciones en cada díada. En cada etapa del estúdio 

acontecieron dos observaciones, una en situación de juego libre y outra en situación 

estructurada. En esta última, fue sugerido el uso de  juguetes educativos, previamente 

seleccionados y acordes al grupo de edad y condición visual de los niños. Las entrevistas 

fueron analizadas a través del análisis de contenido categorial temático propuesto por Bardin. 

En lo que se refiere a las observaciones, diez de los veinte minutos filmados en cada situación 

fueron transcriptos, a partir del formato Chat del sistema computacional Childes (Child 

Language Data Exchange System). Se utilizó también el componente Clan del mismo sistema 

operacional, el cual proporciona las frecuencias y la precisión en la codificación de los datos. 

Fueron elaboradas categorías con base en los objetivos del estudio, en investigaciones del área 

y en los protocolos de las observaciones. Se verificó que en la díada 1, la madre considera que 

el desarrollo del niño requiere orientaciones específicas, principalmente en el uso de otras 

funciones perceptivas, como el tacto y la audición. En la aplicación de la LAVE se identifico 

un avance entre la primera y la última aplicación. En lo que se refiere a las observaciones, se 

identificó una preocupación materna en promover la participación del niño en el proceso de 

interacción, la cual, por su vez, demostró a lo largo de las etapas, mayor iniciativa propia y 

uso contextualizado de diferentes comportamientos comunicativos. En la díada 2 se evidenció 

la estrategia materna de dirigir el enfoque de atención del niño, así como el relato materno de 

que el desarrollo lingüstico del niño parece inadecuado para su grupo de edad. Esta 

información fue verificada también a través de la LAVE y de las observaciones, que 

mostraron la dificultad del niño en comunicarse apropiadamente, haciendo uso de palavras 

descontextualizadas y de expresiones verbales rígidas. De un modo general, se destaca la 

importancia de considerar el contexto situacional y de observar a los miembros de la díada 

por medio de una perspectiva bidireccional, ya que el comportamiento de uno influencia  el 

comportamiento del otro. Se espera que los resultados de la presente tesis puedan subsidiar la 

planificación de programas de intervención, cuya finalidad sea la de promover el desarrollo de 

las  habilidades  socio  comunicativas  de  los  niños  con  deficiencia  visual,  a  través  de  la 

interacción con la madre. 

 

Palabras-clave: habilidades socio comunicativas; deficiencia visual; interacción madre-niño. 
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INTRODUÇÃO 

 

A partir de uma perspectiva sociocultural, o desenvolvimento humano é concebido 

como socialmente e culturalmente determinado, no qual as primeiras relações estabelecidas 

entre o bebê e o adulto são primordiais para o desenvolvimento das habilidades 

sociocomunicativas do bebê. Tendo em vista que a linguagem é eminentemente interacional, 

são relevantes os estudos que visam investigar os aspectos do ambiente da criança que 

promovem a sua aquisição.  

Considerando que são inúmeras as ocasiões em que as crianças se engajam em 

interações sociais, argumenta-se (Hoff, 2006) que estas oportunidades são fundamentais para 

o desenvolvimento linguístico e cognitivo. A interação social é, pois, o veículo fundamental 

para a transmissão dinâmica do conhecimento cultural e histórico, assumindo o envolvimento 

ativo de dois participantes nas trocas, que trazem diferentes experiências e conhecimentos, 

tanto em termos qualitativos como quantitativos (Garton, 1992). 

Para compreender o processo da aquisição da linguagem, é fundamental considerar o 

contexto, isto é, os ambientes físico e social no qual a criança está inserida e as trocas 

interativas que nestes acontecem. Ao analisar a interação entre a criança e o seu principal 

cuidador, que na maioria das vezes é a mãe, alguns elementos do contexto serão destacados e 

identificados como relevantes para compreender como a criança adquire a linguagem. 

Considera-se, portanto, que o contexto, de forma ampla, é caracterizado em relação à estrutura 

em que um determinado evento acontece (Ely & Gleason, 1997). 

Partindo da concepção sociointeracionista, na qual os fatores internos e externos se 

inter-relacionam constantemente, exercendo fortes influências um para com o outro, a 

Perspectiva da Interação Social dos Estudiosos da Linguagem (Chapman, 1997; Garton, 1992; 

Philips, 1973; Snow, 1997) assinala que a mãe apresenta, entre outras funções, o papel de 

promover as experiências linguísticas que a criança terá, e assim, muitas das pesquisas 
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realizadas que têm como parâmetro esta constatação, ao analisar as características da fala 

materna que é dirigida à criança, enfatizam a relação entre a díade.  

No que diz respeito às primeiras interações socialmente estabelecidas entre o bebê e 

a mãe, destaca-se que desde os primeiros dias de vida o bebê já distingue a voz humana dos 

demais sons, o que o faz orientar-se para a face materna (Trevarthen, 2005). É necessário que 

a mãe responda de forma ativa e promova contatos sociais com o bebê, posto que assim será 

estabelecida uma interdependência comportamental entre ambos, bem como serão 

assegurados sentimentos de segurança e de independência futura na criança.  

 Ao final do primeiro ano de vida do bebê, algumas habilidades sociocomunicativas 

serão aprimoradas e a linguagem verbal se fará marcadamente presente. Antes desse período, 

o bebê se comunica com os adultos por meio do choro, dos sorrisos, dos gorjeios e dos gestos 

comunicativos (Luque & Vila, 1995). Serão estes comportamentos que promoverão a 

comunicação inicial entre o bebê e a mãe. A mãe, por sua vez, é a responsável maior em 

possibilitar as aquisições sociocomunicativas do bebê e o consequente avanço linguístico, a 

partir da introdução dele em rotinas comunicativas diárias.  

Quando a criança apresenta alguma necessidade educativa especial, como é o caso de 

crianças com deficiência visual, a mãe vê-se diante de uma situação inesperada. Por não 

apresentar a visão como forma inicial de comunicação, a relação mãe-criança pode vir a ser 

prejudicada, uma vez que o contato visual é a maneira primária que a díade encontra para se 

comunicar. Desse modo, os recursos linguísticos utilizados pela mãe serão os principais 

instrumentos para se comunicar com a criança.  

Diante destas considerações, o estudo aqui proposto teve por objetivo analisar a 

interação de duas díades mãe – criança com deficiência visual (cegueira total), através da 

verificação dos estilos linguísticos maternos, dos comportamentos não verbais maternos e dos 

comportamentos comunicativos infantis, e assim, identificar o desenvolvimento linguístico 
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das crianças, a partir das habilidades sociocomunicativas apresentadas, incluindo o 

vocabulário expressivo.  

A identificação do vocabulário expressivo das crianças com deficiência visual foi 

realizada através do instrumento adaptado por Capovilla e Capovilla (1997), nomeado Lista 

de Avaliação do Vocabulário Expressivo, a LAVE, tradução do The Language Development 

Survey. Trata-se de um instrumento que aponta lacunas na expressão oral das crianças, 

mediante o acesso às palavras que estas verbalizam espontaneamente. As demais habilidades 

sociocomunicativas das crianças foram verificadas por meio da expressão dos diferentes 

comportamentos comunicativos não verbais, entre os quais, os gestos infantis.  

Por meio dos critérios de continuidade e descontinuidade, pretendeu-se ainda analisar 

a ocorrência de episódios interativos, com foco na identificação de possíveis cenas de atenção 

conjunta, com atenção nas estratégias maternas utilizadas para engajar a criança e o tempo de 

duração do episódio. 

As duas díades mãe-criança com deficiência visual foram observadas a cada dois 

meses, durante seis períodos distintos, em duas situações, uma em brincadeira livre e outra 

estruturada. Na situação estruturada foram utilizados brinquedos diversos, os quais foram 

escolhidos com base na idade da criança e na condição visual. Com o intuito de verificar a 

mediação da mãe na interação com a criança com deficiência visual, o uso dos brinquedos foi 

pertinente, posto que possibilitou uma melhor apreensão dos comportamentos comunicativos 

da mãe para com a criança (Motta, Marchiore & Pinto, 2008; Oliveira & Marques, 2005).  

O presente estudo teve, ainda, o intuito de verificar as estratégias maternas frente às 

mudanças de comportamento das crianças com deficiência visual, especificamente no que se 

refere ao desenvolvimento e ao uso da linguagem. Considera-se pertinente investigar estas 

estratégias, observando a forma com que a mãe interage com a criança e como ela responde a 

esta interação. Para tanto, foi proposta uma análise minuciosa das interações, tendo em vista 
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que esta análise possibilita a apreensão dos processos de desenvolvimento da criança, com 

ênfase nos comportamentos comunicativos. 

Considera-se que novos estudos que se proponham a analisar a interação mãe-criança 

com deficiência visual e que enfoquem não apenas os estilos comunicativos maternos e as 

respostas infantis, mas que também obtenham dados referentes ao desenvolvimento da 

linguagem das crianças, são de suma importância, haja vista que alguns estudos já 

documentaram o efeito da deficiência visual na aquisição linguística infantil (Batista, 2005; 

Bigelow, 1995; Fraiberg, 1979).  

Destaca-se, então, a importância de investigações que possam fornecer subsídios 

para responder a questões teóricas sobre o desenvolvimento, como por exemplo, a influência 

do contexto no desenvolvimento linguístico. Os dados apresentados e discutidos podem ainda 

subsidiar o planejamento de intervenções educativas junto às famílias de crianças com 

necessidades educativas especiais, marcadamente as crianças com deficiência visual. 

Com base nas considerações acima mencionadas, o presente estudo foi dividido de 

acordo com os seguintes capítulos:  

O capítulo I ressalta a concepção de desenvolvimento através da abordagem 

sociointeracionista de Vygotsky, com ênfase nos principais conceitos e no papel da mediação 

para a interação mãe-criança. Destacam-se também as considerações de Bruner sobre o papel 

da mãe no desenvolvimento linguístico infantil.  

Ainda neste capítulo são abordados aspectos sobre a deficiência visual, com 

considerações sobre a definição de cegueira total e baixa visão; a incidência; a etiologia; os 

aspectos do desenvolvimento linguístico, e estudos envolvendo a interação entre a mãe e a 

criança com deficiência visual. São também expostas considerações sobre a importância do 

brinquedo e da brincadeira para a ocorrência das interações sociais e para o desenvolvimento 

infantil.  
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O capítulo II apresenta a Perspectiva da Interação Social dos Estudiosos da 

Linguagem (Bates, Dale & Thal, 1997; Pine, 1994; Snow, 1997), a qual enfatiza a 

importância das interações; a ideia da bidirecionalidade entre os participantes; além da 

identificação e caracterização dos estilos comunicativos. Considerações sobre as cenas de 

atenção conjunta são discutidas, com destaque para a explanação de alguns estudos 

realizados. Destaca-se também a relação entre as concepções maternas e as interações sociais, 

haja vista que teóricos da área do desenvolvimento (Marin, Piccinini & Tudge, 2011; Seidl de 

Moura, 2009) assinalam que o modo materno de definir e perceber o desenvolvimento infantil 

poderá influenciar no modo de interagir com a criança. No caso da criança com deficiência 

visual, questionam-se, a partir da visão materna, quais são as possíveis implicações que a 

ausência da visão pode acarretar para o desenvolvimento. Após este capítulo, apresentam-se o 

objetivo geral e os objetivos específicos da presente tese. 

O capítulo III apresenta o delineamento do estudo, com ênfase no tipo de pesquisa; 

na caracterização dos participantes; no local do estudo; nos instrumentos utilizados; nos 

procedimentos adotados para a coleta e análise dos dados, além dos preceitos éticos. Em 

seguida apresentam-se as categorias interativas de análise.  

O capítulo IV apresenta os resultados e a discussão dos dados, com destaque para a 

análise do Estudo de Caso 1 e do Estudo de Caso 2, respectivamente. Inicialmente foi 

realizada a descrição de todos os comportamentos comunicativos identificados e, 

posteriormente, foram analisadas e discutidas as mudanças observadas ao longo das etapas do 

estudo. 

As considerações finais são apresentadas, com ênfase na importância do 

planejamento de programas de intervenção que visem promover o desenvolvimento da criança 

com deficiência visual através das interações socialmente estabelecidas.  
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CAPÍTULO I 

O DESENVOLVIMENTO INFANTIL E A DEFICIÊNCIA VISUAL 

A abordagem histórico-cultural ou sociointeracionista cujo principal representante é 

Lev Vygotsky, foi desenvolvida através de influências do Materialismo Histórico e Dialético, 

proposto por Marx e Engels, bem como por meio do cenário da época, isto é, pós-revolução 

Russa. Mas, não foi apenas dos teóricos acima referidos que Vygotsky recebeu influências. 

Com base na teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, Vygotsky afirmou que seria 

possível explicar a filogênese humana, isto é, o desenvolvimento da espécie humana.  

Segundo Vygotsky (2005), o homem é um ser social, histórico e cultural que se 

constitui a partir das relações socialmente estabelecidas, sendo, portanto, produto e produtor 

do meio em que está inserido. Diferentemente de Darwin, Vygotsky acreditava que havia 

distinções fundamentais entre os animais e os seres humanos, as quais iam além da evolução. 

Seria a introdução da cultura no desenvolvimento humano que os diferenciaria dos demais 

animais, ideia esta bastante explorada por Vygotsky e alguns dos seus contemporâneos, 

através de estudos realizados com chimpanzés.  

Baseando-se na premissa postulada por Engels, isto é, a de que a fala desenvolveu-se 

através da necessidade do trabalho, Vygotsky (2005) postulou que enquanto os animais 

utilizam a natureza, os seres humanos se apropriam dela. O surgimento da linguagem 

enquanto comunicação é, pois, nesta visão, um marco diferencial entre os homens e os 

animais, tanto em termos de grau como em termos de espécie. 

A perspectiva interacionista de Vygotsky concebe o desenvolvimento como sendo 

resultado de duas linhas, quais sejam, a linha natural, na qual se encontram os processos 

psicológicos básicos ou elementares, marcadamente biológicos, e a linha cultural, onde se 

localizam os processos psicológicos superiores, especificamente humanos, como a linguagem.  
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Todavia, apesar de considerar a importância da linha natural para o desenvolvimento 

inicial, Vygotsky atribuiu grande importância à segunda linha, haja vista que é nela que se 

destacam o papel da interação social e das influências sociais e culturais para com o 

desenvolvimento. De fato, a cultura é um conceito fundamental para a compreensão do 

desenvolvimento a partir do pressuposto vygotskyano. De acordo com Oliveira (2009), trata-

se de conceber a cultura enquanto dinâmica, através da qual os indivíduos negociam ações e 

recriam informações, conceitos e mesmo significados. 

Nesta perspectiva, as funções psicológicas nascem da atividade cerebral, mas 

desenvolvem-se graças às relações que o indivíduo mantém com os membros de sua cultura 

ao longo da vida. É no contato com os membros da cultura de um grupo social determinado 

que o bebê, indivíduo biológico, transforma-se gradativamente em um indivíduo 

sociohistórico, cuja interação com o mundo será indireta, mediada por sistemas simbólicos. 

Será a atividade simbólica que organizará o processo de utilização de instrumentos por parte 

da criança, produzindo novos comportamentos. 

Como sistema simbólico, comum a todos os grupos sociais, a linguagem tem um 

papel fundamental na constituição do pensamento, posto que é ela que possibilita a 

conceitualização e a organização da realidade. Mais especificamente, o pensamento é 

considerado uma atividade que se desenvolve em paralelo com a linguagem, e se mantém no 

contexto social. Assim, o indivíduo interage ativamente com o ambiente, o qual é a fonte de 

suas transformações qualitativas. A linguagem é, portanto, o veículo de comunicação 

utilizado pelos seres humanos para agir na natureza. 

A linguagem, segundo Vygotsky (2007), tem por função primária a comunicação 

social e é um componente necessário para o desenvolvimento cognitivo, linguístico, social e 

afetivo. Estes domínios desenvolvem-se em um contexto social e cultural que não podem ser 

ignorados (Garton, 1992). A linguagem possibilita a troca de experiência, através da 
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comunicação verbal ou não verbal entre os indivíduos, permitindo, assim, a inserção deles no 

meio cultural. 

É quando se converte em fala interior que a linguagem organiza o pensamento e 

torna-se uma função mental interna (Vygotsky, 2007).  Através do processo de internalização, 

isto é, da capacidade de reconstruir algo externo de forma interna, a fala se constitui enquanto 

signo cultural. Trata-se de um salto qualitativo entre a psicologia animal e a psicologia 

humana, tendo em vista que a formação das funções psicológicas superiores está relacionada à 

introdução de estímulos mediadores, conforme ressalta Lampreia (1992). 

Vygotsky descreve como a linguagem possibilita a transformação do comportamento 

humano em realizações mais abstratas, o que, por sua vez, permite maior flexibilidade das 

atividades mentais. Desse modo, a fala egocêntrica deriva-se da fala social e representa a 

linguagem usada para mediar ações. A fala egocêntrica, então, se torna a linguagem interior, 

que serve para regular a ação do indivíduo. A fala interior também reflete menos dependência 

no contexto extralinguístico e pode ser considerada como uma manifestação das relações 

conceituais do mundo.  

Nas palavras de Lampreia (1992), em um nível ontogenético, a fala inicialmente se 

caracteriza através dos balbucios e do choro para depois constituir as primeiras palavras. Há 

uma fase pré-intelectual da fala que leva a uma fase pré-verbal do pensamento. Somente aos 

dois anos de idade é que o pensamento serve à fala e vice-versa. É neste momento que a 

criança passa a utilizar os signos como instrumentos ou ferramentas psicológicas. Assim, a 

formação das funções psicológicas superiores, apesar de necessitarem de uma base fisiológica 

para se realizarem, apresentam uma especificidade que só é compreendida por meio da 

atividade humana, a qual é essencialmente social e cultural.  

Tanto os aspectos cognitivos quanto os aspectos comunicativos são, portanto, 

necessários para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Vygotsky (2007) 
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ressalta a transmissão social como essencial para o desenvolvimento cognitivo da criança. 

Através da linguagem e das convenções culturais, que indicam os usos convencionais das 

palavras e as regras de conduta, a criança se desenvolve.  

A esse respeito, diferentemente dos animais, as crianças agem principalmente em 

campos semânticos, e não apenas em campos físicos e visuais, atividade esta obtida através do 

domínio da fala, que possibilita o controle da atenção, do pensamento e mesmo da volição, 

isto é, do próprio comportamento. De acordo com esta visão, os homens se diferenciam dos 

demais animais inferiores porque fazem uso de signos e instrumentos de trabalho, utilizados 

na apropriação do meio social que os cerca.  

É através dos signos e dos instrumentos que os seres humanos agem na natureza, 

modificando-a e modificando a si mesmos. A criança faz uso de instrumentos e signos que 

lhes dão a possibilidade de intervir no meio social. Por signos, entendem-se os esquemas, os 

mapas e as formas linguísticas úteis para a comunicação. Em nada modificam os objetos, 

sendo apenas um meio de influência sobre a própria psique dos seres humanos. Já os 

instrumentos se caracterizam por não modificarem a estrutura interna do indivíduo, uma vez 

que se dirigem para os objetos e os transformam. De forma análoga, Oliveira (2009) assinala 

que os signos são utilizados como auxiliares na resolução de problemas no campo psicológico 

enquanto que os instrumentos são destinados à execução do trabalho.  

Logo, enquanto o instrumento é responsável por regular as ações da criança sobre os 

objetos, o signo regula as ações sobre o psiquismo humano, atuando de modo mais 

interiorizado (Veer & Valsiner, 1996). A este processo se convencionou chamar de mediação 

social. O conceito de mediação em toda a obra vygotskyana é extremamente importante, visto 

que é através desse conceito que se compreende a concepção de desenvolvimento humano e 

de constituição do psiquismo. Trata-se de um conceito que será mais bem detalhado no tópico 

seguinte. 
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1.1 O papel da mediação no desenvolvimento linguístico infantil 

A cognição humana tem como característica a mediação, que se refere à 

internalização de atividades sociohistóricas e culturais, na qual se incluem tanto o uso de 

ferramentas como o uso de signos, resultando, por conseguinte, na sua união. De acordo com 

alguns autores (Garton, 1992; Lampreia, 1992; Vygotsky, 2005), o uso de ferramentas e dos 

signos é unicamente humano e permite o desenvolvimento das funções mentais. Ao utilizar os 

signos, por exemplo, o homem passa a apresentar uma estrutura específica de comportamento, 

criando os chamados processos psicológicos superiores, que são embasados na cultura. Trata-

se de sistemas funcionais complexos que apresentam uma estrutura mediada e que incorporam 

símbolos e ferramentas que seguiram leis sociohistóricas.  

A linguagem, enquanto sistema de signo culturalmente construído tem uma função 

organizadora que facilita o uso de ferramentas e permite a transformação do homem em novas 

e mais elevadas formas de comportamento inteligente. Considerando que os sistemas de 

linguagem são comunicados às crianças desde cedo, elas se transformam e agem a partir 

destes sistemas, usando a linguagem para mediar as suas atividades cognitivas.  

As crianças que crescem em ambientes adequados, do ponto de vista da afetividade, 

por exemplo, tendem a se tornar mais seguras e engajadas no ambiente em que estão inseridas 

(Vygotsky, 2007). Nesse sentido, a presença dos pais, enquanto mediadores nas interações 

estabelecidas com a criança, resulta em benefícios para o desenvolvimento infantil, 

especificamente no que diz respeito ao desenvolvimento cognitivo e socioafetivo. A mãe, por 

exemplo, precisa estar preparada para identificar oportunidades que possam vir a favorecer o 

desenvolvimento da criança e, desse modo, elaborar estratégias diversas de intervenção que se 

mostrem apropriadas à criança.  

Vygotsky (2007) afirma que através da interação diádica, a criança vai, aos poucos, 

internalizando capacidades e a mãe, por sua vez, pode modificar os estímulos, através das 
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frequências, da ordem, da intensidade e do contexto, o que favorece o aumento das funções 

cognitivas infantis. 

A premissa de Vygotsky é, portanto, a ênfase no intercâmbio social, em que os 

processos psicológicos superiores, como a fala e a consciência se tornam fenômenos 

intrapsíquicos. Logo, os traços que são específicos aos seres humanos são adquiridos por 

meio do domínio cultural, através da interação social. Parte-se do pressuposto de Vygotsky 

quando este afirma ser na interação social que os seres humanos vão se inserindo no meio 

cultural. O bebê ao nascer se insere em uma cultura “pronta”, com valores, costumes, regras e 

ideais. É através do contato com os adultos, que os bebês vão interagindo e modificando o 

ambiente social do qual fazem parte. De acordo com Anjos, Amorim, Vasconcelos e Rossetti-

Ferreira (2004), a interação social está contida em todo o desenvolvimento humano. 

Nesta premissa, a ideia de desenvolvimento infantil recebe um novo olhar, pois não é 

considerado linear e não apresenta um sentido único, que se dirige do menos para o mais 

complexo. O desenvolvimento infantil, na posição adotada, é um processo multidimensional, 

do qual fazem parte as características biológicas, sociais e culturais. É esta a concepção 

partilhada por Vygotsky, segundo o qual a compreensão do desenvolvimento infantil ocorre 

através de duas linhas: o desenvolvimento natural, que se caracteriza pelo crescimento e pela 

maturação biológica e o desenvolvimento cultural, que se dá através do domínio dos 

instrumentos culturais.   

Oliveira, Marin, Long e Solinger (2007) afirmam que na perspectiva proposta por 

Vygotsky, o desenvolvimento é dependente do aprendizado dos indivíduos em um 

determinado grupo cultural, a partir da interação com os demais membros. Será a 

aprendizagem que irá impulsionar o processo de desenvolvimento. Logo, na interação entre a 

mãe e a criança, por exemplo, estes dois aspectos, isto é, a aprendizagem e o 

desenvolvimento, irão acontecer a partir de um processo de envolvimento mútuo, através de 
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atividades compartilhadas pela díade. Segundo Cunha e Enumo (2003), tanto a mãe quanto a 

criança irão juntamente se esforçar para que o conhecimento da criança seja adaptado a novas 

situações para que, posteriormente, essa possa manejar diferentes situações de aprendizagem.  

De acordo com Vygotsky (2007), há quatro estágios no desenvolvimento cultural da 

criança: 

1. Estágio Natural ou Comportamento Primitivo – momento em que a criança não utiliza 

os meios culturais; 

2. Estágio da Psicologia Ingênua – a criança faz uso dos meios culturais, mas ainda não 

tem consciência deste uso; 

3. Estágio do uso externo dos meios culturais – a criança utiliza, em um jogo, por 

exemplo, figuras que sejam associadas a palavras. Necessita, pois, dos instrumentos para 

lembrar ou para fazer associações; 

4. Estágio do uso interno dos meios culturais – a criança ou mais precisamente, o 

adolescente, não faz mais uso de meios culturais externos, pois estes já foram internalizados.  

Através desses estágios é possível compreender o desenvolvimento da criança como 

algo que ocorre de “fora para dentro”, visto que a criança inicialmente não utiliza os meios 

culturais externos, depois passa a utilizá-los e, consequentemente, os internaliza, não mais 

necessitando de instrumentos concretos.  

Quando a interação da mãe com a criança ajuda no desenvolvimento dos processos 

de ação e pensamento, o ambiente ao redor da criança, os objetos e as pessoas com as quais 

tem contato, são reconhecidos. Esta compreensão de que o mundo é estruturado ajuda a 

criança a se posicionar diante de novas experiências, tornando-se ainda mais necessária para 

as crianças que não têm a visão como modo de apreensão de informação e, por isso, 

necessitam ainda mais da interação com os outros e da linguagem, enquanto principal veículo 

de comunicação. É, portanto, na interação e nas trocas comunicativas que as crianças 
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aprendem a fazer uso da linguagem, a qual, por sua vez, possibilita a satisfação das suas 

necessidades. 

Em crianças com necessidades educativas especiais, como por exemplo, as crianças 

cegas e as crianças surdas, a fala apresenta-se como o fator libertador frente a esta condição 

orgânica, uma vez que se constitui como o instrumento cultural mais importante. Em seus 

estudos sobre a defectologia, isto é, a ciência que estuda as crianças com problemas de 

desenvolvimento, Vygotsky enfatizou a importância de uma educação social, baseada na 

compensação social como meio de favorecer o desenvolvimento das crianças. Isto porque, 

segundo ele, as deficiências corporais ou orgânicas afetam primeiramente as relações 

socialmente estabelecidas, mas o „defeito‟ traz consigo a possibilidade de novas maneiras de 

aprendizagem (Veer & Valsiner, 1996). 

Para Vygotsky (2007), o desenvolvimento cultural da criança depende dela conseguir 

dominar a palavra enquanto instrumento psicológico principal. O processo educacional 

deveria incentivar as crianças com „defeitos‟ a se tornarem socialmente valorizadas, através 

da compensação dos problemas físicos. Portanto, no caso das crianças cegas, Vygotsky 

propôs que as escolas deveriam ensiná-las a fazer uso do pensamento abstrato, por meio do 

uso da palavra, ou seja, da fala, e não apenas através do uso de recursos visuais específicos 

(Veer & Valsiner, 1996). 

Vygotsky afirmou que os estudos com crianças „defeituosas‟ (defectologia) seriam 

uma forma apropriada de entender o desenvolvimento infantil e suas duas linhas já descritas. 

Nas crianças com alguma deficiência, seja em relação à audição, à falta de visão ou algum 

retardo mental, é possível especificar o uso dos instrumentos culturais, posto que estes não se 

ajustam à constituição fisiológica dessas crianças (Veer & Valsiner, 1996). Portanto, 

Vygotsky propôs que os programas de intervenção educacional para crianças com deficiência 

fossem elaborados no sentido de aprimorar as suas potencialidades.  
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 Para aprimorar as potencialidades infantis, Vygotsky (2007) põe em evidência a sua 

posição em relação ao aprendizado das crianças a partir do conceito de zona de 

desenvolvimento proximal. A zona de desenvolvimento proximal considera dois níveis de 

desenvolvimento, nos quais a criança funciona, isto é, o nível real e o nível potencial. O nível 

real diz respeito àquilo que a criança realiza por si mesma e o nível potencial caracteriza as 

funções ainda não amadurecidas na criança e que, por isso, necessitam da ajuda de um adulto 

com mais experiência. Este adulto será responsável por estruturar a interação com a criança de 

modo a exceder o nível de desenvolvimento real, visando o nível potencial, ajudando a 

criança a avançar. Para Borges e Salomão (2003), a mãe, considerada a companheira com um 

nível mais elevado, irá proporcionar experiências que dirijam à criança a um nível mais 

avançado.  

Tendo em vista que a zona de desenvolvimento proximal é o espaço entre o nível real 

e o nível potencial da criança, considera-se a sua compreensão a partir de uma visão dinâmica, 

na qual a participação do adulto é modificada com base nas aquisições da criança com a qual 

se relaciona. Portanto, trata-se de uma medida que implica a participação e a colaboração dos 

membros da díade, em que cada um exerce uma função de contribuição para o 

estabelecimento do processo da interação, e consequentemente, da aprendizagem (Vygotsky, 

2005). 

Lampreia (1992) ressalta que aprendizagem e desenvolvimento, na proposta de 

Vygotsky, são processos separados, mas interdependentes. Isto porque o primeiro se torna um 

aspecto indispensável e mesmo universal para o estabelecimento do segundo, já que o 

aprendizado desperta processos internos e assim, cria a zona de desenvolvimento proximal.   

Ademais, 

A zona de desenvolvimento proximal pode, portanto, tornar-se um conceito poderoso nas 

pesquisas do desenvolvimento, conceito este que pode aumentar de forma acentuada a 

eficiência e a utilidade da aplicação de métodos diagnósticos do desenvolvimento mental a 

problemas educacionais (Vygotsky, 2007, p.99). 
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A zona de desenvolvimento proximal refere-se, pois, àquilo que a criança realiza com 

a ajuda ou supervisão de um adulto. Não apenas se faz importante para crianças com 

deficiência mental, por exemplo, mas também para crianças cegas que, privadas da percepção 

visual, necessitam de outras funções, como a função tátil, que permite a apreensão dos objetos 

e a discriminação das pessoas que as cerca. O adulto, nesta perspectiva, ocupa uma posição 

essencial e diferencial para o desenvolvimento da criança cega, visto que, sobretudo através 

dele esta passará a interagir e agir no mundo. 

De um modo geral, o desenvolvimento caracteriza-se por mudanças qualitativas na 

criança, isto é, mudanças na cognição, especificamente em como pensam e como falam. De 

acordo com Garton (1992), a interação social e as influências sociais na teoria de Vygotsky, 

envolvem a criação, o estabelecimento e a manutenção de papéis que proporcionam 

benefícios mútuos entre os participantes.  

A partir das ideias de Vygotsky e com interesse especial na comunicação pré-verbal, 

Bruner (1974) retratou a importância da compreensão dos aspectos funcionais da linguagem. 

Para tanto, descreveu cenários de interação e ressaltou que as crianças começam a fazer uso 

da linguagem porque através dela obtêm seus pedidos.  

Na perspectiva do autor supracitado, o adulto também tem a função de promover o 

desenvolvimento da criança, especificamente o desenvolvimento linguístico, através da 

edificação, isto é, o scaffolding, termo que designa a construção progressiva na criança de 

formas comunicativas mais elaboradas e que deriva do conceito de zona de desenvolvimento 

proximal de Vygotsky. Trata-se de aspectos discutidos no subtópico que se segue, que 

também ressalta a importância do papel materno, das rotinas diárias e dos formatos como 

constituintes dos contextos sociais. 
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1.2. A visão de Bruner sobre o papel materno na promoção do desenvolvimento linguístico 

infantil 

De acordo com Garton (1992), o termo scaffolding é uma descrição metafórica do 

processo de ensino que facilita a aprendizagem da criança. Trata-se de um processo local, 

direcionado para uma atividade específica e que foca na atenção da criança. A edificação (ou 

scaffolding) direciona a criança, sendo utilizado não apenas na caracterização da aquisição 

linguística, mas também na resolução de problemas. O mais importante sobre o scaffolding no 

desenvolvimento linguístico infantil é que as mães, enquanto parceiras conversacionais, 

respondem às crianças de forma intuitiva. O conhecimento materno sobre as crianças e sobre 

as suas capacidades nas diferentes faixas etárias guia as interações estabelecidas e o método 

de instrução adotado.  

Nesse sentido, o scaffolding é fundamental para que a criança aprenda sobre as 

regras da comunicação. As trocas conversacionais, por exemplo, são aspectos do diálogo que 

a criança precisa aprender para futuras conversas. Isto porque as mães geralmente falam sobre 

eventos passados e futuros e fazem uso da linguagem para controlar as atividades dos filhos, 

além de estabelecer com eles brincadeiras e rotinas de leituras. São nestes contextos e outros 

semelhantes que o scaffolding acontece, já que as mães tendem a ensinar os filhos sobre como 

fazer uso dos recursos linguísticos. De fato, as rotinas de jogos, isto é, as interações 

estruturais, também promovem as contingências necessárias para que a linguagem infantil se 

desenvolva, tornando o scaffolding essencial. 

A diferença entre o scaffolding e a zona de desenvolvimento proximal é que a 

primeira se refere ao processo de suporte do adulto e à assistência fornecida para que a 

criança resolva um determinado problema. Trata-se de ensino contingente e se refere à 

sensitividade da mãe para com o potencial da criança. Já a zona de desenvolvimento proximal 

consiste em um construto teórico que descreve o potencial, a distância entre a competência 
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individual da criança e a ajuda de um adulto. Diferentemente de Bruner, o foco de Vygotsky, 

através da zona de desenvolvimento proximal, é a criança e não apenas as instruções a ela 

direcionadas (Garton, 1992). 

Partindo dos preceitos difundidos por Vygotsky e Bruner, verifica-se que é através da 

cultura que se tem os elementos necessários para que o mundo seja compreendido e 

comunicável. Logo, os significados estão presentes na cultura e são nela originados. Através 

da interação social a criança adentra na cultura do seu meio e aprende a fazer uso da 

linguagem, por meio da comunicação, antes mesmo de aprender os seus aspectos formais 

(Borges & Salomão, 2003).  

Ao considerar a linguagem enquanto culturalmente convencionalizada, Bruner 

(1997) retrata a importância dos contextos sociais para o seu desenvolvimento, sendo 

necessário que as crianças os reconheçam. A estes contextos comunicativos, Bruner chamou 

de formatos, os quais abarcam regularidades sociais e eventos sociais cotidianos, através dos 

quais os bebês aprendem sobre as regras de uma boa comunicação, proporcionando, pois, uma 

base firme e adequada ao período pré-linguístico. Cada formato apresenta regras implícitas, 

sendo considerado um veículo poderoso para a transformação das funções comunicativas 

iniciais em discursos linguisticamente mais sofisticados. Segundo este autor, é a cultura que 

dá moldes à vida e à formação da mente humana, sendo relevante não somente para a 

aprendizagem da linguagem, mas também para as relações socialmente estabelecidas, posto 

que promove significados às ações dos indivíduos, permitindo-lhes a interação. 

Tanto Vygotsky quanto Bruner compartilham a premissa de que a cultura e as 

interações sociais são fundamentais para o desenvolvimento da linguagem da criança. Ambos 

concordam que o processo de aquisição linguística é facilitado pela interação devido à 

assistência oferecida por um parceiro mais competente com o qual a criança se engaja. Dessa 

maneira, o desenvolvimento social influencia o desenvolvimento individual e vice-versa. A 
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criança, ao se desenvolver, apresentará uma linguagem que vai se tornando cada vez mais 

complexa, tanto em termos de forma como em termos de conteúdo.  

Vygotsky (1995) enfatiza que as crianças com deficiência visual, especificamente, 

apresentam dificuldades iniciais em participar de atividades da vida social. No entanto, 

preservam a principal fonte de conteúdos de desenvolvimento, isto é, a linguagem. A 

utilização desta se constitui em uma das maneiras de superar as consequências da deficiência 

visual.  

Neste sentido, a fim de melhor compreender como se dá o desenvolvimento 

linguístico da criança com deficiência visual, faz-se necessário definir o conceito de 

deficiência visual e sua etiologia. Partindo do princípio da importância das interações sociais 

para o desenvolvimento sociocomunicativo infantil serão ainda apresentados estudos que 

investigam a interação mãe-criança com deficiência visual.  

 

1.3 Definição e Etiologia da Deficiência Visual 

Através da visão a criança estabelece uma ligação primária com o mundo objetivo, 

proporcionando-lhe a aquisição de novas informações e a percepção imediata, por meio da 

integração dos diversos elementos. Muitas das informações recebidas são oriundas dos cinco 

sentidos, que se desenvolvem à medida que são estimulados. A visão, por exemplo, atua como 

um dos principais meios de aquisição e elaboração do conhecimento do mundo e de si 

mesmo. Cobo, Rodríguez e Bueno (2003) afirmam que o desenvolvimento e a interação de 

fatores biológicos com os fatores ambientais e sociais ocorrem através da visão.   

O funcionamento visual tem sua origem no nascimento, e a partir do 

desenvolvimento do bebê verifica-se uma complexa e contínua interação entre as variáveis 

inatas, as de maturação e as de aprendizagem. Inicialmente, o bebê percebe o estímulo visual 

e reage a ele, sendo, posteriormente, capaz de prestar atenção aos mesmos e manifestar 
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comportamentos que indicam sua recepção ou identificação. As possibilidades de 

acomodação dos bebês vão estar limitadas a uma distância focal relativamente fixa de vinte 

centímetros. É essa a distância que a mãe se situa espontaneamente nas situações naturais 

cotidianas, isto é, nas situações de cuidado, como o ato de alimentar e de higienizar (Mena, 

2003).  

Portanto, segundo a autora supracitada, o rosto da mãe é o foco primário a partir do 

qual a criança inicia a construção do seu mundo visual. Por volta de um ano, o 

desenvolvimento visual progride rapidamente, compreendendo tanto o controle fisiológico do 

movimento dos olhos, como a acuidade e a percepção visual. Por volta dos três e quatro anos 

de idade, o desenvolvimento da memória visual acontece, facilitando a percepção do todo e 

das partes. Finalmente, será, aproximadamente, entre os seis e sete anos de idade que o 

funcionamento visual da criança terá alcançado o limite máximo de desenvolvimento (Mena, 

2003). 

Ao nascerem, os bebês com desenvolvimento típico e os bebês com alguma 

deficiência não terão a visão totalmente desenvolvida, sendo necessária a estimulação visual e 

a aprendizagem para que isso aconteça. Com a ausência da percepção visual, os sentidos do 

tato e da audição tornam-se ainda mais importantes no processo de apropriação do 

conhecimento e do mundo. Isto porque a percepção tátil possibilita o conhecimento do meio 

em que a criança está inserida, através, por exemplo, da exploração dos objetos que a cercam. 

A percepção auditiva, por sua vez, atua como meio auxiliar de orientação para a criança cega, 

principalmente no que se refere à locomoção (França-Freitas & Gil, 2012).  

Assim como Bullowa (1979) constata que o funcionamento da percepção é 

necessário, mas não é suficiente para a comunicação interpessoal, Vygotsky (1995) afirma 

que o simples uso desses sentidos não propiciará o desenvolvimento das noções de mundo e 

de si mesmo. Será por meio das relações socialmente estabelecidas que ocorrerá a apropriação 
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do conhecimento. A linguagem, enquanto mediação social atuará como principal meio de 

comunicação entre a criança e o adulto, tendo importância ainda maior quando a criança não 

apresenta a percepção visual.   

Para compreender o desenvolvimento da criança com deficiência visual, faz-se 

necessário identificar o conceito adotado sobre o termo deficiência visual, haja vista que, 

segundo autores da área (Amiralian, 2004; Batista, 2005; Conde, 2002; Veitzman, 2000) há 

pelo menos dois enfoques que o caracteriza.  

Segundo o enfoque clínico ou oftalmológico, os indivíduos considerados cegos são 

aqueles que apresentam acuidade visual de zero a 20/200 (enxergam a 20 pés de distância 

aquilo que o sujeito de visão normal enxerga a 200 pés), no melhor olho, após correção 

máxima, ou que tenham um ângulo visual restrito a 20 graus de amplitude. Esta é a definição 

amplamente aceita e adotada pela Organização Mundial da Saúde, desde 1972, de acordo com 

Santos e Falkenbach (2008).  

Em relação aos indivíduos com visão subnormal, consideram-se aqueles que apesar de 

uma diminuição grave da capacidade visual, possuem um resíduo visual e a possibilidade de 

correção por meios ópticos. Assim, pode-se falar tanto em cegueira como em baixa visão (ou 

visão subnormal). Esta distinção se dá a partir da análise da acuidade visual (o que se vê a 

determinada distância), do campo visual (amplitude da área que é percebida) e da percepção 

de cores. 

No que diz respeito ao enfoque educacional, este surge a partir da verificação de que 

muitas crianças as quais foram dadas o diagnóstico de cegueira total conseguiam fazer a 

leitura visual por meio do sistema Braille e, dessa maneira, foi proposta a importância de 

considerar a capacidade da criança em fazer uso da percepção visual no processo de 

aprendizagem (Amiralian, 1997).  
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Concorda-se com os autores que defendem a complementação dos dois enfoques para 

compreender o que se designa por deficiência visual (Costa & Del Prette, 2012). O primeiro 

enfoque é relevante, sobretudo para fins de concessão de benefícios, como participação em 

concursos e para a aposentadoria. O enfoque educacional enfatiza a eficiência visual do 

indivíduo, evidenciando seu papel em termos práticos e funcionais.  

Com base nestas considerações, a deficiência visual, de modo geral, pode ser definida 

como a ausência funcional da visão, isto é, o indivíduo considerado “cego” é desprovido da 

capacidade de perceber e fazer discriminações de objetos, pessoas e ambientes através dos 

olhos, e assim, desenvolve-se por meio de ações que não utilizam a visão (Nunes & 

Lomônaco, 2008). 

Em relação à baixa visão, considera-se a dificuldade visual de graus diversos que 

causa incapacidade funcional e diminuição do desempenho visual. Os indivíduos com baixa 

visão experimentam problemas de percepção visual, tais como a falta de memória visual 

estável e organizada, alteração na percepção das relações espaciais, na relação figura-fundo e 

na percepção da profundidade (Amiralian, 2004). 

Nas crianças cegas, o reconhecimento de objetos dá-se por meio de ações motoras 

(Oliveira & Marques, 2005), necessitando-se fazer uso do sistema Braille na aquisição da 

leitura e, consequentemente, da escrita. As crianças com baixa visão são as que utilizam seu 

pequeno potencial visual para explorar o ambiente, conhecer o mundo e aprender a ler e a 

escrever. Essas crianças têm resíduo visual, mas na maioria das vezes precisam aproximar os 

objetos dos olhos para explorá-los ou nomeá-los.  

Conforme assinala Nuemberg (2008), é importante distinguir entre a deficiência 

primária, caracterizada pelos problemas de origens orgânicas, e a deficiência secundária, que 

são as consequências psicossociais da primeira, visto que os padrões de normalidade ditados 

pela cultura muitas vezes acarretam a ideia de incapacidade das pessoas com deficiência. Para 
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Nunes e Lomônaco (2008), a ausência da visão por si só não é um impedimento para o 

desenvolvimento da criança, apesar de alterar a organização das informações sensoriais. 

Segundo Conde (2002), o termo cegueira não é, pois, absoluto, visto que pode 

referir-se a indivíduos com diferentes graus de visão residual, sendo comum o prejuízo visual 

e social que causa ao indivíduo, impedindo-o de realizar certas atividades diárias. No presente 

estudo, parte-se do princípio de que as crianças com deficiência visual total (cegueira) são 

aquelas que podem ter alguma reação à luz, mas não conseguem discernir objetos, pessoas ou 

eventos, desenvolvendo-se por meio de ações que não utilizam a visão.  

Destarte, a ausência da visão, seja ela total ou parcial, consiste em uma deficiência 

sensorial que compromete um dos principais canais de aquisição da informação (Ochaita & 

Rosa, 2004). Para responder a relevantes questões teóricas, é preciso entender, primeiramente, 

a origem da deficiência visual, conhecendo as causas que levaram à perda da visão e a partir 

daí verificar a influência no processo de desenvolvimento infantil e nas relações socialmente 

estabelecidas. 

Segundo Malta, Endriss, Rached, Moura e Ventura (2006), as causas da cegueira são 

influenciadas pelo contexto regional, pelo desenvolvimento socioeconômico e pela presença 

de serviços de assistência à saúde. Brito e Veitzman (2000) assinalam que pelo menos 60% 

das causas da cegueira e o comprometimento visual severo na infância podem ser prevenidos 

e tratados. 

Dados da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica (Ferreira, 2007) 

evidenciam que 80% da cegueira infantil mundial poderia ser evitada. Isto porque mais da 

metade dos recém-nascidos só têm a alteração visual descoberta quando já estão cegos ou 

quase cegos. A alta incidência destes dados põe em evidência a necessidade de repensar os 

serviços de neonatologia, visto que há uma urgência em melhorar os atendimentos e os 

exames feitos nos recém-nascidos, no intuito de se ter diagnósticos precoces e mais precisos.  
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Ferreira (2007), ex-presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica 

(SBOP), afirma que no Brasil, estima-se que existam entre 25.000 a 30.000 crianças cegas, o 

que equivale a aproximadamente 150 a 180 crianças cegas para cada milhão de habitantes. 

Também para esta proporção, cerca de 600 a 720 crianças apresentam baixa visão. De fato, 

94% dos casos de cegueira infantil se concentram nos países em desenvolvimento.  

De acordo com os dados do Censo demográfico - IBGE (2010) são aproximadamente 

17.566 crianças de 0 a 4 anos da zona urbana do Brasil que apresentam cegueira total. Na 

zona rural este número cai para 3.368 crianças. Em relação aos dados referentes ao sexo e à 

idade, o Censo mostra que, entre zero aos quatro anos de idade, 10.966 são crianças do sexo 

masculino que apresentam a cegueira total e 9.968 crianças do sexo feminino. Na Paraíba, na 

população geral, somam-se 8.477 cegos e não há, neste Censo demográfico, informação 

referente ao número de crianças antes dos 10 anos de idade com deficiência visual. 

A importância de conhecer estes dados reside fundamentalmente em se pensar em 

políticas públicas que visem diminuir a incidência da deficiência visual no país, através da 

criação de programas que forneçam tanto o diagnóstico precoce e preciso, mas que também 

disponibilizem recursos necessários para o uso eficiente do resíduo visual nas crianças com 

baixa visão.  

Um dos serviços oferecidos no Brasil diz respeito ao teste do olhinho ou teste do 

reflexo vermelho, o qual visa detectar patologias oculares que possam causar obstrução no 

eixo visual. Este exame é realizado pelo pediatra, ainda na primeira semana de vida do bebê, o 

qual identifica um reflexo vermelho quando um feixe de luz é utilizado para iluminar o olho 

do bebê. Para que este reflexo esteja presente, é necessário que o eixo óptico esteja livre. Caso 

não se identifique o reflexo, o bebê será encaminhado para um oftalmologista que fará uma 

avaliação mais completa. Trata-se de um exame simples e indolor e que pode detectar 
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precocemente alguma alteração visual no bebê, possibilitando, portanto, o tratamento e o 

consequente desenvolvimento normal da visão.  

Ademais, são vários os motivos que acarretam a deficiência visual. Entre as diversas 

causas, encontram-se os traumatismos oculares, diabetes e/ou deslocamento da retina. Há 

também a deficiência visual resultante de doenças com origens orgânicas, por exemplo, a 

toxoplasmose congênita que desenvolve a anoftalmia catarata ou ainda a corioretinite (Netto, 

2007). 

As causas mais frequentes nas crianças são o glaucoma congênito, a retinopatia da 

prematuridade (ROP), a rubéola e a toxoplasmose ocular. Em bebês da América Latina, de 

acordo com Ferreira (2007), a retinopatia da prematuridade é uma das principais causas da 

deficiência visual, por ocasionar o deslocamento da retina. A ROP consiste em uma doença 

vasoproliferativa da retina, cuja origem é múltipla, mas está relacionada principalmente à 

prematuridade, ao uso prolongado de oxigênio (oxigenoterapia) e ao baixo peso ao nascer.  

 Com o aperfeiçoamento nas técnicas de cuidados neonatais, identifica-se uma maior 

sobrevivência de crianças prematuras o que, segundo Souza (2010) aumenta o risco em 

desenvolver a retinopatia. O uso de técnicas de auxílio à reprodução, o que acarreta em 

gestações múltiplas e o aumento na idade materna também são fatores que podem favorecer o 

risco do bebê apresentar a retinopatia da prematuridade. 

De acordo com Fortes Filho, Barros, Costa e Procianoy (2007) a incidência de 

cegueira pela ROP varia entre países, sendo influenciada pelo nível de cuidado perinatal e 

pela existência ou não de programas de triagem para o diagnóstico precoce. Para os autores, o 

conceito de prevenção da cegueira nas unidades neonatais ainda é recente, porém, caso 

fossem realizados programas de triagem para a retinopatia, o número de cegos de uma 

comunidade poderia ser significativamente reduzido.  
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É relevante atentar para o fato de que muitas das crianças com deficiência visual 

apresentam outros comprometimentos, como as sequelas decorrentes da prematuridade; 

alterações e problemas neurológicos, como epilepsias e microcefalias, dentre outros (Batista, 

2004). Nesse sentido, compreender a causa da deficiência visual é importante para o 

planejamento de estratégias e atividades promotoras de interação entre a criança e seus 

cuidadores. Logo, além de compreender a etiologia da deficiência visual, se faz necessário 

também entender como se dá o desenvolvimento da criança, visto que, devido à ausência da 

visão, alterações no desenvolvimento cognitivo, psicomotor e social podem surgir (Fortes 

Filho, Barros, Costa & Procianoy, 2007). 

Considera-se que conhecer as características da criança cega e a singularidade da 

relação que estabelece com a mãe, possibilita compreender situações diversas nas quais a 

criança poderá desenvolver a capacidade e o interesse para explorar e conhecer o ambiente. 

As próximas explanações versam sobre o desenvolvimento linguístico da criança com 

deficiência visual, com exposição de estudos realizados envolvendo a interação com a mãe. 

 

1.4 Interação mãe-criança com deficiência visual e o desenvolvimento linguístico 

Privados da percepção visual para apreensão do mundo social que os cerca, como as 

crianças com deficiência visual se desenvolvem? Quais são os recursos que utilizam para 

melhor compreender o ambiente em que estão inseridos e as pessoas com as quais 

estabelecem interações? Como as mães interagem com estas crianças, mesmo na ausência das 

trocas de olhares, enquanto forma de comunicação? Estas e outras perguntas serão aqui 

elucidadas, a fim de pôr em evidência as peculiaridades e os aspectos em comum no 

desenvolvimento da criança com deficiência visual, quando considerado o desenvolvimento 

típico.  
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Desse modo, nos primeiros meses de vida, os bebês congenitamente cegos captam as 

sensações de frio, calor, dor e contato, através da percepção tátil.  Não se diferenciam, pois, 

dos bebês videntes, pelo menos até o quarto mês de vida, exercitando primeiramente os 

reflexos inatos e, posteriormente, construindo seus esquemas de ação relacionados ao próprio 

corpo (Ochaita & Rosa, 2004). No quinto mês de vida os bebês videntes são capazes de, 

através do controle visual, segurarem objetos, enquanto que os bebês cegos só irão ter a noção 

da existência de objetos caso estes apresentem algum som ou estejam em contato tátil. De 

fato, as mãos são para os bebês cegos, metaforicamente, os seus olhos. Além da função 

preênsil, é necessário que as mãos tenham a função de percepção, permitindo que o bebê 

construa e compreenda o ambiente social em que está inserido e assim, movimente-se de 

forma mais segura. Portanto, aos cinco meses, há a exploração manual da face dos pais, o que 

promove um padrão crescente de familiaridade e de discriminação (Batista, 1997). 

A habilidade em buscar um objeto através do som será desenvolvida aos doze meses, 

dando indícios de que há uma coordenação audio-manual, ou seja, entre o ouvido e a mão 

(Ochaita & Rosa, 2004). Através do som, o bebê cego é capaz de buscar um objeto, mas só se 

o tiver tocado previamente.  

Ortega (2003) destaca que tanto na criança vidente como na criança cega, os 

elementos utilizados na interação, durante o primeiro ano de vida, serão mais gestuais que 

verbais. Os gestos de apontar e mostrar (em bebês videntes), sorrir, mudar as expressões 

faciais e balbuciar constituirão a principal forma de comunicação. Sorrisos, expressões 

faciais, vocalizações e movimentos corporais destinados ao adulto não são apenas sinais da 

capacidade do bebê em interagir apropriadamente, mas também são condições de permitir a 

interação (Brazelton, 2002). 

Lemos, Barros e Amorim (2006) também assinalam que as manifestações das 

necessidades e intenções das crianças acontecem, sobretudo, por meio dos gestos 
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comunicativos e das vocalizações. Muitas das atribuições dessas vocalizações iniciais são 

dadas por meio de inferências dos pais, através do somatório de experiências anteriores. A 

voz da mãe fornece evidências da sua presença e serve como modelo para a aquisição 

linguística tanto do bebê vidente como para o bebê com deficiência visual.  

Conforme assinalam Warren e Hatton (2003), a visão é tão importante que a sua 

ausência pode acarretar numa variedade de impacto no desenvolvimento da criança. Esta 

constatação afirma a relevância de estudos que investiguem as interações entre pais e filhos 

com deficiência visual, a fim de compreender como estas interações acontecem e quais 

repercussões podem apresentar para o desenvolvimento das crianças. 

A ausência da visão no bebê impede a troca de olhares com a mãe, situação que 

ocasiona falta de estimulação visual e, consequentemente, atraso no desenvolvimento infantil, 

sobretudo na interação social. É, pois, preciso que as mães sejam estimuladas a interagirem 

com seus filhos deficientes visuais de forma com que eles utilizem as demais funções 

perceptivas, como a função tátil e a função auditiva, além do estímulo ao uso de diversos 

recursos lúdicos apropriados à condição da criança. A esse respeito, Warren e Hatton (2003) 

destacam que os pais responsivos utilizam os jogos corporais de toque para facilitar a 

comunicação pré-linguística. Essas atividades e a responsividade na imitação de novos sons 

produzidos pela criança facilitam a aquisição de habilidades comunicativas. 

Fraiberg (1979), ao descrever estudos com bebês deficientes visuais, assinala o quão 

desconcertante é para as mães a ausência da visão, visto que muitas vezes, a discriminação, o 

reconhecimento e a preferência são sinais que elas normalmente obtêm através das respostas 

visuais das crianças. Destaca-se que tanto a mãe quanto o bebê são membros ativos no 

processo de interação. Os bebês fornecem pistas sobre seus estados e as mães apropriam-se 

delas para guiar o próprio comportamento e, assim, possibilitar a interação.  
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Oliveira Filho, Marturana, Carvalho, Araújo e Almeida (2006) retratam que devido 

ao baixo repertório imitativo de expressões faciais da criança com deficiência visual, a mãe 

geralmente apresenta dificuldades na interpretação daquilo que a criança deseja. O suporte 

para a interação social a ser estabelecido se dará por meio de adaptações ambientais a agentes 

facilitadores ao processo de aprendizagem. É preciso que as mães construam alternativas que 

visem facilitar as interações sociais com as crianças, o que irá influenciar no desenvolvimento 

psicoafetivo deles e consequentemente nas relações sociais estabelecidas. 

Mesmo quando a criança com deficiência visual revela suas vontades ou intenções 

através da expressão motora de suas mãos, não somente é necessária uma leitura cuidadosa, 

mas há várias intenções que não podem ser expressas através das mãos sem orientação e 

gestos que as identifiquem. Neste cenário, o diálogo vocal que está presente para a criança 

cega e seus pais é o principal canal que permanece aberto e disponível como um sistema 

relativamente não distorcido entre ambos (Vygotsky, 2005). 

A deficiência visual impõe a necessidade de oferecer caminhos alternativos para o 

desenvolvimento da criança. Considera-se que uma saída eficaz para a promoção do 

desenvolvimento encontra-se no acesso às concepções e expectativas que os pais têm sobre os 

filhos. Neste tocante, Nuemberg (2008) atenta para o fato de que são comuns expectativas 

negativas sobre o potencial de uma pessoa com deficiência, o que pode acarretar a ausência de 

condições que favoreçam e promovam a superação das dificuldades pertinentes.  

Para Cunha, Enumo e Canal (2007), expectativas maternas negativas sobre as 

capacidades dos filhos podem levar a um padrão inadequado de mediação. Ainda segundo 

estas autoras, uma postura mais rígida, mais controladora e mais diretiva também pode afetar 

negativamente o desenvolvimento cognitivo de uma criança com deficiência visual. Em 

contrapartida, a presença de concepções positivas acerca do potencial da criança com 

deficiência visual pode levar os pais a estimular os filhos, de modo a favorecer a participação 
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deles em interações sociais e consequentemente, promover o desenvolvimento de habilidades 

diversas. 

Os intercâmbios sociais comunicativos apresentam uma marcada influência no 

desenvolvimento, sendo através deles que a criança percebe o mundo e regula as suas ações. 

A linguagem adquire papel fundamental para o desenvolvimento cognitivo, pois pensamento 

e linguagem são processos interdependentes, possibilitando o aparecimento das imagens 

mentais, do uso da memória e do planejamento da ação. Os veículos linguísticos possibilitam 

que a criança cega conheça e apreenda o ambiente que a rodeia, através da manipulação 

mental (Ochaita & Rosa, 2004).  

Nesse sentido, com a ausência da visão, a linguagem surgirá com principal veículo 

de comunicação entre a criança e o meio que a circunda. Dunlea (1989) atenta para o fato de 

que examinar a linguagem na população deficiente visual pode promover uma oportunidade 

única para avaliar como a linguagem se inter-relaciona com outras capacidades. Logo, não 

apenas é importante compreender o desenvolvimento dos processos comunicativos de uma 

criança desprovida da visão, mas também as relações estabelecidas com o seu principal 

cuidador que, geralmente nos primeiros anos de vida, é a mãe. 

A esse respeito, Rowland (1984) desenvolveu uma pesquisa com o objetivo de 

examinar o início da linguagem em crianças cegas, tendo como premissa a constatação de que 

a comunicação pré-linguística e seus comportamentos são precursores críticos do 

comportamento linguístico propriamente dito. Participaram do estudo cinco crianças, as quais 

foram observadas em interação com suas mães durante um período de seis meses, a fim de 

documentar o desenvolvimento das habilidades comunicativas de cada díade.  

Através da análise das observações foi possível identificar que todas as crianças 

demonstraram gestos idiossincráticos não convencionais, como bater os braços e jogar o 

corpo para trás, comportamentos estes que estiveram associados aos estados afetivos de 
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excitação e aversão. Apenas uma criança produziu gestos convencionais e a baixa prevalência 

destes nas crianças com deficiência visual, segundo Rowland (1984), pode refletir um 

possível déficit na construção de referências externas. Como esperado, nenhuma das crianças 

apresentou gestos de pedidos de solicitação, através do olhar, do apontar e do alcançar, já que 

se trata de comportamentos que requerem referência visual.  

A análise das observações também levou em consideração a importância das pausas 

entre as vocalizações. Através de um olhar bidirecional, percebeu-se que as tentativas das 

mães em encorajar as crianças a vocalizarem foram, com frequência, seguidas de silêncio por 

parte das crianças. De acordo com Rowland (1984), o silêncio na criança cega é importante, 

uma vez que o estímulo auditivo é difícil de processar de forma simultânea, além de ser a 

única informação disponível, o que acarreta na criança a necessidade de tempo para 

posicionar-se. 

O autor assinala que o comportamento vocal provavelmente é o primeiro 

comportamento referencial conhecido em crianças cegas, portanto, um padrão consistente de 

respostas maternas para as vocalizações infantis deveria ser benéfico. Logo, os padrões de 

desenvolvimento vocal pobre das crianças podem ser decorrentes das respostas fracas das 

mães em função das vocalizações infantis. 

É importante mencionar que quatro das cinco crianças apresentavam disfunções 

adicionais, além da deficiência visual, que durante a pesquisa, ainda não haviam sido 

completamente diagnosticadas. Logo, as dificuldades no desenvolvimento comunicativo não 

podem ser atribuídas unicamente à falta de visão. Rowland (1984) concluiu que os programas 

de intervenção para os pais deveriam seguir certos princípios, tais como: encorajar as 

vocalizações infantis o quanto possível; dar a resposta vocal depois que a criança parasse de 

vocalizar; imitar os sons produzidos pelas crianças e dar pistas à criança dos momentos 

apropriados para a vocalização através da ênfase nas pausas e no silêncio. 



49 

 

Warren (1994) retrata a importância dos estímulos ambientais para o 

desenvolvimento da criança com deficiência visual. Estes estímulos necessitam de adaptação, 

assim como os pais precisam se adaptar às necessidades da criança. Por não apresentar a 

percepção visual, a interação social através da comunicação não verbal dificulta o 

engajamento, sendo necessária a oferta de situações que possibilitem a percepção dos sinais 

comunicativos, por meio de formas alternativas de apresentar e interpretar as mensagens.  

De acordo com Oliveira e Marques (2005), as pesquisas envolvendo a aquisição 

linguística da criança com deficiência visual mostram controvérsias quanto aos aspectos 

responsáveis pelo seu desenvolvimento. Todavia, apesar de apresentarem diferentes posições 

e conclusões, o que, segundo os autores, torna necessário maiores investigações, os estudos 

concordam com a importância do contexto em que a criança está inserida e as estimulações 

que recebe. 

A evidência ou não de um possível atraso na linguagem das crianças com deficiência 

visual não é inerente às mesmas, mas sim consequência da ausência de estimulação das 

pessoas que com elas convivem. Nas crianças deficientes visuais, é possível que as primeiras 

palavras demorem a aparecer, quando comparadas com crianças videntes. No entanto, 

conforme apontam Ochaita e Rosa (2004), quando as primeiras palavras são produzidas, o 

vocabulário das crianças deficientes visuais logo é expandido e a linguagem torna-se, então, 

fluente.  

Oliveira e Marques (2005) assinalam que a criança com deficiência visual 

normalmente fica esperando por estímulos dos adultos para apresentar vocalizações. Por volta 

dos 18 meses de vida, as crianças tendem a substituir os gestos e as vocalizações pelas 

verbalizações e, aproximadamente aos 24 meses, a linguagem dessas crianças passa a obter 

características cada vez mais complexas. No segundo ano de vida, as crianças começam a 

fazer uso de símbolos, os quais, juntamente com o uso da linguagem, seja em termos de 
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compreensão ou de produção, expandem a comunicação delas com outros a respeito de 

objetos diversos. 

Valmaseda (2004) afirma que as primeiras palavras que as crianças cegas verbalizam 

dizem respeito aos objetos que elas conhecem através dos demais sistemas sensoriais, como o 

tato, e estão relacionadas, sobretudo, a objetos domésticos. É importante mencionar que a 

linguagem verbal além de apresentar a função comunicativa, nas crianças com deficiência 

visual possibilita compensar as dificuldades causadas pela ausência visual, especificamente no 

que diz respeito ao desenvolvimento simbólico.  

A aquisição da linguagem em crianças com deficiência visual leva a atrair a atenção 

dos adultos e a produção da linguagem por parte delas é, provavelmente, a ferramenta mais 

poderosa na direção de outros para o foco de atenção dos objetos. O discurso dos pais para as 

crianças cegas precisa seguir o foco atencional das mesmas, contribuindo para uma interação 

que favorece o desenvolvimento linguístico. O papel da mãe, neste contexto, é relevante, visto 

que ela é a responsável por promover a participação infantil. Esta constatação amplia a 

importância da mãe em assegurar não apenas uma experiência perceptual viva, mas também a 

inserção em um contexto de comunicação compartilhada.  

Para Laplane e Batista (2008), as primeiras relações da criança com o mundo social 

serão beneficiadas a partir do tom de voz utilizado pelos adultos e sons presentes no ambiente.  

Segundo as autoras, a realização de pesquisas comparando o desenvolvimento de crianças 

videntes e crianças cegas evidenciam que já no segundo mês de vida os bebês deficientes 

visuais podem sofrer atrasos no desenvolvimento, visto que a visão atua de forma mais ativa 

na organização das informações neste período, especificamente através dos sistemas 

proprioceptivos e vestibular. 

Por meio do uso da linguagem, as experiências da criança irão se expandir, 

possibilitando o desenvolvimento de outros aspectos, como o desenvolvimento afetivo. A esse 
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respeito, é preciso atentar para o fato de que a falta de estímulos pode tornar as crianças 

deficientes visuais apáticas, despertando nos pais sentimentos de frustração e desânimo, o 

que, por conseguinte, pode levá-los a não se engajarem em interações com a criança. Isto 

porque a potencialidade de cada criança para aprender a interagir em condições satisfatórias 

em seu meio familiar, na escola e na comunidade pode ser estimulada ou inibida pela atitude 

das pessoas que com ela convive.  

Apesar da ausência de visão comprometer a capacidade da criança em se orientar e 

se locomover com segurança e sem medo, se estimuladas, as crianças com deficiência visual 

terão todas as possibilidades de se desenvolverem de modo satisfatório e atuarem ativamente 

no ambiente que as cerca (Netto, 2007). O espaço e as informações devem, portanto, ser 

sequencialmente explorados, sintetizados e reconstruídos por crianças cegas. A procura por 

objetos indica que as crianças cegas desenvolveram a percepção de que podem fazer as coisas 

acontecerem a partir de suas próprias ações.  

Tendo em vista que diante dos diferentes sentidos a visão é responsável pela 

integração das experiências sensoriais e motoras, Cunha, Enumo e Canal (2006) argumentam 

que, devido à ausência da percepção visual, há uma lacuna ou defasagem na apropriação dos 

estímulos, sendo esta uma das principais dificuldades da criança com deficiência visual. As 

autoras mencionam a necessidade em oferecer à criança com deficiência visual experiências 

sistemáticas e planejadas, que precisam ter a mediação como subsídio qualitativo no 

favorecimento da aprendizagem e do desenvolvimento.  

A mediação possibilita que a criança adquira capacidades ainda não desenvolvidas 

com a ajuda de outra pessoa, a qual pode atuar como facilitadora nesse processo. A mediação 

da mãe, por exemplo, é de suma importância para o estabelecimento de laços afetivos, 

cognitivos, sociais e linguísticos com a criança. A linguagem verbal e as estratégias utilizadas 
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para iniciar e manter a interação com a criança deficiente visual se mostram, conforme já 

discutido, recursos essenciais e diferencias para o desenvolvimento da criança.  

Questiona-se, portanto, como se dá a interação da criança com deficiência visual com 

sua mãe a partir do momento em que a criança já faz uso de expressões verbais. Quais os 

estilos comunicativos e as estratégias maternas utilizadas durante as interações? Como os 

comportamentos comunicativos infantis se modificam? Como ocorrem as cenas de atenção 

conjunta nas interações mãe-criança com deficiência visual?  

Estas perguntas visam ser respondidas no presente estudo, através da premissa de 

que, em crianças com deficiência visual, será de grande valia o uso de recursos lúdicos, como 

brinquedos diversos, enquanto ferramentas que promoverão não somente a interação, mas 

também o próprio desenvolvimento cognitivo e linguístico infantil. O tópico seguinte traz 

algumas considerações sobre a importância do brinquedo e da brincadeira para o 

desenvolvimento da criança com deficiência visual.  

 

1.5 O brinquedo, a brincadeira e o desenvolvimento da criança com deficiência visual 

Ao considerar a importância da mediação para o desenvolvimento infantil, 

especificamente no que diz respeito ao desenvolvimento da linguagem, o uso de recursos 

lúdicos diversos é percebido por estudiosos da área (Motta, Marchiore & Pinto, 2008), como 

meio de facilitar a aquisição de novas habilidades bem como a interação entre o adulto e a 

criança. 

Desse modo, as crianças mais novas devem ser estimuladas para atividades mais 

livres, com exploração de objetos diversos, por exemplo. Este é um dos caminhos iniciais para 

que os pais se apropriem das experiências diárias a fim de torná-las momentos de 

aprendizagem. Logo, conforme afirmam Freitas, Del Prette e Del Prette (2007), a partir de 

uma perspectiva comportamental, haverá a possibilidade de estabelecer interações mais 
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favorecedoras ao desenvolvimento da criança com deficiência visual, através de 

comportamentos comunicativos reforçadores.  

Uma das maneiras de facilitar a interação da mãe com a criança com deficiência 

visual é através dos brinquedos. De acordo com Motta, Marchiore e Pinto (2008), os jogos e 

brinquedos que desenvolvem as percepções táteis e auditivas ajudam a criança a aprimorar 

esses sentidos, compensando a deficiência visual. O uso dos brinquedos apropriados à faixa 

etária da criança e a sua condição visual pode ser um dos caminhos para que o adulto, no 

caso, a mãe, faça o papel de mediadora, buscando facilitar e despertar a participação da 

criança.  

Vygotsky (2007) preconiza que há uma relação entre a brincadeira, o brinquedo e o 

desenvolvimento da criança. Isto porque através do brinquedo, o qual é em sua estrutura 

básica uma fonte de desenvolvimento, é possível a promoção de mudanças nas necessidades 

infantis e mesmo na configuração da sua consciência. Através da brincadeira a criança 

constrói o mundo do qual faz parte, por meio de representações diversas, das relações entre os 

símbolos e os seus referentes externos (Bornstein & Tamis-LeMonda, 1995). 

Por volta dos dois anos de idade, período este em que há um aumento nas habilidades 

cognitivas e sociais infantis, os brinquedos tornam-se mais atrativos e o foco das interações 

socialmente estabelecidas. Nesse sentido, a inclusão de brinquedos diferenciados e mais 

complexos, com atividades que tenham um fim em si mesmo, por exemplo, pode exigir do 

adulto maior participação no que se refere à mediação.  

No caso da interação mãe-criança e o uso de brinquedos, Vygotsky (2007) assevera 

que por meio destas atividades se criam zonas de desenvolvimento proximal, posto que, 

através da brincadeira, as crianças apresentam um comportamento que transcende o seu 

comportamento diário. Destarte, a criação de zonas de desenvolvimento proximal pode ser 
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detectada através da brincadeira, já que o brincar pode ser concebido como um indicativo de 

desenvolvimento e desse modo promover saltos nas esferas cognitivas, sociais e linguísticas.  

Em estudos realizados (Hueara, Souza, Batista, Melgaço & Tavares, 2006; Souza & 

Batista, 2008) foi verificado que o ato de brincar favorece o desenvolvimento cultural da 

criança. Várias pesquisas (Santos, 2005; Santos & Dias, 2010; Souza & Batista, 2008) sobre a 

brincadeira e sua relação com o desenvolvimento infantil baseiam-se em métodos 

observacionais, sendo uma forma adequada e plausível de estudar o comportamento infantil. 

A esse respeito, Hueara et al. (2006) desenvolveram um estudo com quatro crianças 

deficientes visuais, na faixa etária dos quatro aos sete anos de idade, observadas em situação 

de brincadeira livre, ao longo de seis sessões, cujo objetivo foi descrever os modos que as 

crianças brincam, através de experiências de faz-de-conta. Os resultados evidenciaram que as 

crianças deficientes visuais foram capazes de reconhecer objetos, tanto através da função tátil 

como também pelo reconhecimento prévio sobre as propriedades dos brinquedos. A mediação 

do adulto também foi relevante, uma vez que ao nomear e indicar os objetos houve o 

favorecimento na compreensão das crianças, facilitando as atividades realizadas. 

Com base no exposto, o presente estudo visou analisar, longitudinalmente, a 

interação de duas díades mãe-criança com deficiência visual, a partir de situações de 

brincadeira livre e de uma situação estruturada, na qual foram utilizados brinquedos 

apropriados à faixa etária e a condição visual das crianças. Trata-se de situações que 

possibilitaram o acesso à mediação materna durante os processos interacionais bem como o 

acesso as estratégias maternas utilizadas frente às mudanças de desenvolvimento da criança. 

De acordo com Roveda (2007), ainda são em menor número os trabalhos realizados 

com crianças cegas nos primeiros anos de vida, devido às dificuldades metodológicas em 

equiparar as crianças em termos da idade e devido aos diferentes graus da deficiência visual. 

Considera-se que estudos que se proponham a observar as interações diádicas mãe-criança 
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com deficiência visual são de suma importância, posto que os resultados obtidos contribuirão 

em termos teóricos, ao fornecer informações sobre o desenvolvimento, bem como será 

possível propor estratégias de intervenção, a fim de favorecer tanto o conhecimento materno 

sobre o desenvolvimento da criança com deficiência visual como também a própria interação 

estabelecida.   

Destaca-se, então, a importância do contexto social para a compreensão da aquisição 

da linguagem infantil. Para tanto, as considerações da pragmática, enquanto abordagem que 

enfoca a linguagem como atividade prática, responsável pela inserção da criança na cultura, 

são relevantes, posto que influenciaram de forma decisiva a Perspectiva da Interação Social 

dos Estudiosos da Linguagem, na qual se consideram os componentes inatos da linguagem, 

mas é enfatizado o papel do contexto social para o desenvolvimento linguístico da criança.  

O próximo capítulo apresenta o surgimento da pragmática e traz as considerações da 

Perspectiva da Interação Social dos Estudiosos da Linguagem, com ênfase nos estilos 

comunicativos; nos contextos de atenção conjunta e sua relação com a intencionalidade e na 

descrição de estudos realizados. A importância das concepções maternas sobre o 

desenvolvimento infantil é enfatizada, uma vez que parte-se do pressuposto de que estas 

concepções podem fornecer indícios de como a díade interage. 
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CAPÍTULO II 

A PERSPECTIVA DA INTERAÇÃO SOCIAL DOS ESTUDIOSOS DA LINGUAGEM 

 

A Perspectiva da Interação Social dos Estudiosos da Linguagem preconiza que o 

desenvolvimento linguístico acontece a partir da mútua influência entre os fatores biológicos 

e os fatores socioculturais, tendo estes últimos o papel de promover as trocas interativas entre 

adultos e crianças.  

A partir dos anos 70, com os estudos e pesquisas envolvendo a pragmática, percebeu-

se a importância de compreender a linguagem dentro de um contexto, o qual norteia e dirige o 

uso, as regras linguísticas, as normas e as intenções daquele que a utiliza. Sendo assim, a 

perspectiva da interação social sugere que a aquisição da linguagem se dá a partir das 

interações adulto-criança, que devem ser dinâmicas e pautadas no princípio da 

bidirecionalidade. A ideia central é de que a linguagem é eminentemente interacional, isto é, 

para o seu desenvolvimento e para a aquisição das habilidades sociocomunicativas são 

necessárias constantes trocas interativas.   

Os primeiros estudos contemplando a aquisição linguística e tendo por base esta 

perspectiva, surgiram em resposta à Teoria Inatista e a premissa postulada por Chomsky de 

que o input linguístico dirigido à criança seria malformado, incoerente e complexo (Bates, 

Dale & Thal, 1997). Noam Chomsky é o principal representante da teoria inatista. Este 

estudioso da linguagem revolucionou o campo da Psicolinguística ao afirmar que a linguagem 

tem um caráter inato, ou seja, ao nascer, as crianças já trazem consigo todas as habilidades 

necessárias para se comunicar (Flavell, Miller & Miller, 1999). Logo, Chomsky concebe que 

as crianças possuem um dispositivo inato da linguagem (LAD), o qual é responsável pelo 

curso do seu desenvolvimento.  
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Para o estudioso supracitado, a linguagem humana é uma capacidade que está 

geneticamente determinada (Vila, 1995), o que o levou a falar na existência de uma gramática 

universal, comum a todas as crianças. Nessa perspectiva, somente através de uma gramática 

universal é que as crianças irão adquirir a linguagem, que por ser inata, é específica dos seres 

humanos. A teoria inatista enfatiza, pois, o caráter inato do desenvolvimento, ou seja, coloca 

ênfase naquilo que o indivíduo traz consigo, a herança genética, e negligencia o papel do 

input linguístico, fator este que será uma das principais críticas feitas pela Perspectiva da 

Interação Social dos Estudiosos da Linguagem à teoria chomskyana (Correia, 1999).  

Contrariando esta visão, os estudiosos da perspectiva da interação social propuseram 

uma nova forma de conceber o fenômeno em questão. Ao considerar que a comunicação tem 

por base o estabelecimento de regras culturalmente e socialmente aceitas, admite-se que a 

linguagem é parte de uma função maior da comunicação interpessoal que cresce com a 

criança ao longo das interações estabelecidas. Parte-se, pois, dos pressupostos pragmáticos, 

que surgem em meados dos anos 70 e ressaltam a relevância das interações sociais como 

bases necessárias para a aquisição inicial da linguagem e da comunicação (Pessôa & Seidl de 

Moura, 2008).  

 É o sistema pragmático que enfatiza o contexto social na aquisição da linguagem. 

Nesse sistema, tem-se a correlação dos aspectos fonológicos, semânticos e sintáticos das falas 

com o contexto específico e com os diferentes modos de utilização (Schirmer, Fontoura & 

Nunes, 2004). Ressalta-se o conhecimento do contexto em que a fala está sendo enunciada, 

haja vista a sua importância para a compreensão do seu conteúdo, principalmente para a 

criança, quando ainda não faz uso da verbalização.  

Segundo Valmaseda (2004), a linguagem evolui de uma base funcional, pragmática, 

isto é, forma-se a partir de situações comunicativas e do seu uso. Logo, para que o 

desenvolvimento linguístico infantil aconteça, além de outros fatores, é fundamental o contato 
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com a linguagem do meio social e cultural que rodeia a criança. A linguagem, enquanto 

ferramenta social deve ser adquirida através da promoção de oportunidades diversas que 

possibilitem a interação da criança com adultos, com objetos, com eventos e com outras 

crianças. A esse respeito, Rogoff e Moreth (1989) advogam que a criança é capaz de 

estruturar e requisitar a assistência do adulto com o qual interage, apresentando uma posição 

ativa e dinâmica para com a sua própria aprendizagem. Juntos, o adulto e a criança irão 

escolher situações mais desafiadoras e pertinentes ao nível de desenvolvimento infantil. 

Rice (1989) argumenta que a linguagem apresenta aspectos sociais importantes, uma 

vez que será o contexto social que determinará o modo pelo qual ela será interpretada. A 

dimensão social controla, portanto, o uso da linguagem. O contexto social promove a 

validação e a confirmação na habilidade da criança enquanto comunicador. Desse fator 

decorre a relevância em investigar os intercâmbios sociais, as trocas afetivas e as situações 

interativas presentes na interação adulto-criança que estariam facilitando ou não o acesso da 

criança ao sistema linguístico. É importante ressaltar que para que aconteçam os intercâmbios 

sociais, faz-se necessário a presença compartilhada de objetivos de interesse.  

Nesta perspectiva, considera-se a linguagem enquanto ação, com ressalva para o seu 

caráter prático, haja vista a sua atuação comunicativa, que, por conseguinte, constitui os 

significados diversos acerca das experiências sociais que os indivíduos participam. A maioria 

das crianças não precisa aprender a linguagem por meio do ensino, mas sim através de 

oportunidades para desenvolvê-la. Segundo Peréz-Pereira (2004, p.161), “aprender a falar 

exige da criança a capacidade de expressar conteúdos em formas linguísticas convencionais e 

de maneira apropriada ao contexto”. As novas ferramentas de linguagem possibilitam maior 

compreensão sobre o mundo social e sobre o compartilhamento de experiências, prazeres e 

necessidades (Johnston, 2005). Esta é também a ideia proposta por Snow (1997), segundo a 
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qual o entendimento dos aspectos comunicativos está relacionado ao uso, ao significado e ao 

contexto em que estes são apresentados.  

Considerando, pois, que a comunicação desenvolve-se desde o nascimento, mas que 

necessita de um ambiente cultural para dar suporte e enriquecer o seu funcionamento, a 

interação social entre a mãe e criança apresenta-se como uma experiência positiva, tendo em 

vista que o contexto social fornecido por esta interação se caracteriza como a base para o 

engajamento coordenado entre a díade, no qual ambas se tornam sintonizadas.  

No que diz respeito ao desenvolvimento linguístico das crianças cegas, considera-se 

que o percurso percorrido seguirá uma ordem própria (França-Freitas & Gil, 2012). De fato, 

seja em relação às crianças com desenvolvimento típico seja com as que apresentam alguma 

especificidade, o fato é que cada criança tem seu próprio ritmo e as experiências sociais que 

terão com os outros, sobretudo com os adultos, serão primordiais para o estabelecimento das 

regras linguísticas e para o uso apropriado da linguagem em diferentes contextos.  

Nesse sentido, a linguagem apresenta, portanto, uma característica importante, isto é, 

a atribuição dada pelos adultos àquilo que a criança está comunicando. De acordo com 

Valmaseda (2004, p. 85), “é a constante interpretação que os adultos fazem das expressões 

das crianças que permitem que a interação continue e que a criança chegue aos significados”. 

Para tanto, é necessário falar sobre as diferentes maneiras que os adultos, especificamente as 

mães, fazem para estabelecer contatos sociocomunicativos com seus filhos. A esse respeito, 

Snow (1997) afirma a importância dos inputs linguísticos provenientes das mães no processo 

de desenvolvimento e aquisição da linguagem, e a percepção dos membros da díade enquanto 

participantes ativos, o que resulta na visão da interação enquanto bidirecional.  

É importante considerar que os inputs linguísticos, compreendidos enquanto todo o 

contexto no qual a linguagem se insere, através de toda e qualquer informação ou experiência 

linguística do ambiente que as crianças têm acesso, mesmo quando não direcionados de forma 
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espontânea, apresentam modelos de regras culturais sobre como a linguagem deve ser 

adequada em ambientes específicos (Salomão, 2012). 

O próximo tópico versará sobre os estilos comunicativos maternos, elucidando 

conceitos fundamentais para a Perspectiva da Interação Social dos Estudiosos da Linguagem 

como a bidirecionalidade e a interação. 

 

2.1 Bidirecionalidade, Interação e Estilos Comunicativos Maternos 

Tendo em vista que os bebês apresentam intenções comunicativas já a partir dos 

primeiros meses de vida, surgiram pesquisas sistemáticas que investigaram a fala dirigida à 

criança em processos interacionais. Percebeu-se que os adultos, ao se comunicarem com as 

crianças, utilizam uma fala simples, fluente e com um vocabulário limitado que se ajusta ao 

grau de compreensão da criança (Snow, 1997). A fala dirigida à criança por vezes se limita ao 

aqui - agora, relacionando-se com o foco da atenção da criança ou com a atividade que está 

sendo realizada. Introduz referentes que não estão presentes e se caracteriza, além dos fatores 

já citados, pela presença de um tom agudo e de um padrão de entonação exagerado. Destaca-

se ainda o uso da fala mais pausada, que tende a ser um dos recursos que facilitam a 

participação infantil na interação (Bates, Dale & Thal, 1997). 

Os enunciados linguísticos podem expressar variadas intenções comunicativas e 

apresentar diferentes funções diante das trocas interativas. Esta ideia torna relevante o estudo 

do input linguístico, compreendido enquanto contexto que abarca todos os aspectos 

relacionados à fala. O motherese é o estilo linguístico mais encontrado nas pesquisas 

realizadas. Esse tipo de input tem a função de envolver a criança na interação, a partir do 

reconhecimento de sinais apresentados durante a comunicação. O motherese é um input 

linguístico no qual a mãe se comunica com a criança de forma simples, com frases curtas e 

gramaticalmente corretas, com poucos verbos, mas com um nível linguístico mais elevado, 
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para que seja possível tanto a participação na conversação quanto o avanço na aquisição da 

linguagem por parte da criança (Maratsos, 1983; Mussen, Conger, Kagan & Huston, 1995).  

Pessôa e Seidl de Moura (2008) assinalam que a fala motherese se ajusta as 

características do bebê que ainda não apresenta a linguagem verbal, pois além de ter uma 

entonação própria e simples, versa sobre aspectos que são familiares ao bebê e com 

frequência faz referência aos significados atribuídos as suas ações. Segundo Gleitman e 

Gleitman (1981) é preciso entender a fala motherese de acordo com os interesses e as 

disposições da criança, uma vez que esta fala utiliza formas específicas e diferenciadas da 

linguagem, que vão de acordo com o processar do seu desenvolvimento. Esses ajustes 

realizados tanto podem favorecer como dificultar a aquisição da linguagem. Os ajustes ou as 

adaptações consistem em uma adequação da fala em ritmo, extensão e entonação a um nível 

simplificado, se comparado à fala adulta, que é dirigida ao bebê e que atua de modo a 

envolvê-lo na interação (Braz & Salomão, 2002).  

No motherese podem ser observados alguns estilos linguísticos que facilitam e/ou 

dificultam a comunicação adulto-criança. Os feedbacks, por exemplo, se caracterizam pelas 

“respostas do adulto aos enunciados da criança” (Silva & Salomão, 2002, p.312) e tanto 

podem ser positivos, de desaprovação ou ainda de expansão, continuação e reformulação. 

Segundo Conti-Ramsden (1990), a ausência do feedback de reformulação, ou seja, quando a 

mãe não modifica o enunciado infantil no intuito de esclarecer o conteúdo, tem sido apontada 

como um dos fatores explicativos para o atraso na fala. Através do feedback, há um 

favorecimento no desenvolvimento da linguagem, possibilitando que a criança estruture a 

edificação lexical (Aimard, 1998). Os feedbacks e as reformulações, de um modo geral, 

possibilitam que as crianças façam comparações entre a linguagem que utilizam e a 

linguagem dos adultos, o que consequentemente, favorece na apreensão de informações 

linguísticas até então não presentes em seus enunciados.  
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Solicitar clarificação constitui outro tipo de input positivo para a aquisição 

linguística. Salomão (2012) afirma que “solicitar clarificação” é um estilo da fala a que se 

recorre geralmente depois de enunciados mal elaborados pela criança, tendo por função 

auxiliar a mesma na reorganização de regras gramaticais, por exemplo. Nas solicitações, o 

adulto se dirige à criança de uma forma polida e faz uso de enunciados em formatos de 

perguntas. Trata-se de um estilo linguístico que possibilita a participação ativa da criança no 

contexto conversacional.  

As requisições de respostas também se apresentam como estilos de fala que estão 

associados ao desenvolvimento da linguagem e podem se caracterizar como requisições gerais 

ou específicas. De acordo com Girolametto, Weitzman e Greenberg (2003), esse estilo de fala 

estimula as crianças na formulação de respostas adequadas diante dos questionamentos que os 

adultos lhes fazem.  

A partir do pressuposto de que as interações entre adultos e crianças são realizadas 

no sentido de promover a participação infantil na interação social, alguns estudos 

evidenciaram que estas interações são marcadamente sintonizadas, o que mostra o caráter de 

adaptação da fala do adulto ao nível linguístico da criança. Assim, a sintonia ou fine-tuning se 

constitui em outro tipo de input capaz de promover o desenvolvimento linguístico, uma vez 

que se caracteriza pela discrepância entre o nível de complexidade dos recursos linguísticos 

utilizados pelos adultos e a compreensão da criança diante destes.  

De acordo com Salomão (1996), para que a criança apreenda estas informações 

linguísticas, é preciso que esta diferenciação seja pequena o suficiente para permitir o seu 

avanço e ao mesmo tempo elevada para que a criança tenha acesso a novos conteúdos e 

significados. Esta ideia nos remete ao conceito elaborado por Vygotsky de zona de 

desenvolvimento proximal, que evidencia a importância da mediação e de um outro mais 
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experiente, a partir de interações sociais que possibilitem recursos adequados e favorecedores 

para o desenvolvimento e aprendizagem da criança. 

Os diretivos são outro tipo de input linguístico que, apesar das controvérsias quanto a 

sua real função, são comumente encontrados nas primeiras interações mãe-criança. 

Caracterizam-se pelas ordens e instruções dadas pelas mães às crianças, bem como as 

solicitações, isto é, quando a mãe solicita algo ou sugere alguma atividade. Segundo Hampson 

e Nelson (1993), são vários os modos pelos quais os enunciados diretivos surgem, variando de 

acordo com as características individuais da criança, com o seu nível de desenvolvimento 

cognitivo e linguístico e com a faixa etária.  

No que diz respeito à função dos diretivos, alguns teóricos afirmam o seu efeito 

negativo para com o desenvolvimento linguístico infantil, por considerar que antecipa e 

direciona o comportamento da criança. De acordo com Nelson (1973), o efeito negativo dos 

diretivos acontece quando a sua operacionalização se dá através de comandos, ordens e 

instruções, o que acarreta em um desenvolvimento posterior da linguagem infantil. 

Em contrapartida, segundo Sigolo (2000), a ideia da diretividade como um estilo 

comunicativo inerentemente negativo não é válida, uma vez que não abarca as qualidades de 

adaptação do comportamento da mãe em relação ao comportamento infantil. É, pois, preciso 

compreender os variados propósitos da diretividade, considerando o contexto e a situação 

específica na qual se apresenta. Logo, os termos diretivos e diretividade têm diferentes 

concepções, relacionados muitas vezes com a abordagem metodológica adotada (Pine, 1994), 

sendo importante verificar qual o significado que assume na interação mãe-criança.  

A esse respeito, Nelson (1973) define o termo diretivo a partir dos aspectos sintáticos 

da linguagem enquanto que Tomasello e Todd (1983) o concebem através de regulações 

atencionais. Deste modo, é preciso considerar que não há um consenso por parte dos 
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estudiosos, haja vista que não se sabe se são as características individuais das crianças que 

influenciam o estilo diretivo ou se é este o responsável pelos comportamentos infantis.   

Diversos autores (Borges & Salomão, 2003; Hubner & Ardenghi, 2010) afirmam que 

as mães falam de acordo com o desenvolvimento linguístico da criança, independente de 

serem crianças com desenvolvimento atípico ou desenvolvimento normal. Em crianças com 

desenvolvimento atípico, o uso dos estilos linguísticos, como os diretivos, apresenta além da 

função comunicativa, algumas peculiaridades. De acordo com Fonsêca e Salomão (2005), os 

diretivos, do tipo solicitação de atenção, nas crianças atípicas, são utilizados com a função de 

atrair a atenção da criança para a situação e podem ser vistos como favorecedores na 

aquisição da linguagem, além de ser um estilo linguístico comumente presente nas interações 

iniciais.  

No entanto, é importante considerar que os estudos realizados com crianças com 

desenvolvimento atípico apresentam resultados variáveis, haja vista a diferenciação em 

relação à natureza e o grau de deficiência da criança. As pesquisas realizadas (Chapman, 

1997; Silveira, 2007) que evidenciaram que a fala dirigida à criança atípica era do tipo 

diretiva e menos contextualizada em termos semânticos se comparada à fala dirigida a 

crianças com desenvolvimento típico, concluíram que o ambiente linguístico das crianças 

atípicas contribuía com as dificuldades de acesso à linguagem, tendo em vista que o estilo 

comunicativo do tipo diretivo estava comumente associado a um progresso lento nas crianças 

com desenvolvimento normal. Porém, a observação das crianças atípicas evidenciou que elas 

eram menos ativas e espontâneas, de modo que o estilo diretivo utilizado pelos pais seria uma 

compensação das características infantis, que se traduziam em baixos níveis de respostas. 

Parte-se do princípio de que o uso dos diretivos por parte dos genitores acontece 

porque a criança ainda apresenta uma habilidade linguística e cognitiva limitada, e somente 

através do desenvolvimento destas habilidades é que será possível a diferenciação e a 
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identificação das variadas formas diretivas, isto é, desde os simples comandos até a sutileza 

dos atos de fala que exigem maiores conhecimentos.  

De um modo geral, todas as mães utilizam estilos linguísticos diferentes. As 

diferenças indubitavelmente afetam o ritmo, a natureza e o curso do desenvolvimento da 

linguagem da criança. Apesar das variabilidades nas quais as crianças são expostas pelos 

diferentes inputs, um benefício é que qualquer criança será exposta a uma gama de linguagem 

e aprende a avançar a partir dos diferentes estilos linguísticos. Para Garton (1992), essa 

flexibilidade terá um valor prático na vida e o papel do adulto será de manter a criança na 

conversação, papel que se modifica a partir da evolução das capacidades linguísticas infantis. 

Segundo Mendes e Seidl de Moura (2009), as interações iniciais entre o bebê e a mãe 

irão favorecer a manifestação e o aperfeiçoamento das habilidades sociais, cognitivas e 

afetivas, tendo a mãe a função de promover essas trocas interativas e permitir a participação 

ativa da criança. Para que aconteça uma interação, pelo menos duas pessoas são necessárias, 

além da necessidade de trocas de informações. Interagir socialmente diz respeito a certo grau 

de reciprocidade e bidirecionalidade entre os participantes. A mãe será a principal responsável 

em promover as interações com a criança.   

Turiel (2010) afirma que os relacionamentos sociais são recíprocos, com influências 

variadas e com o engajamento da perspectiva do outro. Essas interações contribuem para o 

estabelecimento da comunicação enquanto ferramenta fundamental para o desenvolvimento 

da linguagem da criança. Em relações diádicas, as mães tendem a engajar as crianças a 

participarem da interação e não apenas com o intuito de lhes fornecer informações ou mesmo 

ensinar-lhes a falar (Pessôa, Seidl de Moura & Oliva, 2008). Logo, a vontade de comunicar-se 

com a criança leva as mães a ajustarem sua fala a partir do nível de compreensão linguística 

dos filhos. 
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O princípio da bidirecionalidade ressalta a participação ativa da mãe e da criança e a 

mútua influência dos comportamentos. Quando as interações estabelecidas são demarcadas 

por diálogos verbais, facilitam a transformação de uma comunicação que inicialmente era 

espontânea para uma comunicação social, intencional (Oliva, 2001). Para compreender a 

função dos inputs linguísticos maternos e suas repercussões junto ao desenvolvimento da 

criança, é preciso considerar, além de outros fatores, o contexto social, o lugar que a criança 

ocupa nesse ambiente e a relação que a mãe estabelece frente à sua participação em promover 

a aquisição linguística infantil.  

Destaca-se que a frequência do input é um forte fator para a aquisição da linguagem. 

Crianças cujas experiências sociais promovem mais oportunidades comunicativas e input 

mais rico constroem o vocabulário mais rapidamente que crianças com menos experiências. 

Desse modo, o desenvolvimento do vocabulário também é afetado pelo contexto e esta 

afirmação deve ser considerada sempre que o interesse for compreender a aquisição 

linguística (Hoff, 2006).  

A análise de cenas interativas e dos estilos comunicativos que nestas cenas se fazem 

presentes é essencial para a identificação dos contextos de atenção conjunta, considerados 

como base para o desenvolvimento sociocognitivo infantil. O tópico seguinte irá, de modo 

mais detalhado, apresentar contribuições da atenção conjunta para o estudo da aquisição 

linguística e para as habilidades sociocomunicativas.  

 

2.2 Da atenção conjunta à intencionalidade: a importância destas habilidades na formação 

sociocognitiva infantil 

De acordo com Oliveira e Gil (2007), a atenção conjunta é bastante explorada na 

Psicologia do Desenvolvimento e se define, de modo geral, como um fenômeno que envolve a 

habilidade do bebê em coordenar e direcionar sua atenção a objetos e/ou eventos para os quais 
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o adulto esteja dirigindo a atenção. Caracteriza-se, portanto, por comportamentos não verbais 

presentes, em uma relação em que, além do adulto e do bebê, há o compartilhamento da 

atenção para com um terceiro evento ou objeto. Com frequência, os estudiosos (Rochat, 2007; 

Tomasello, 2003) consideram que essa é uma habilidade importante pela sua relação com 

outros aspectos do desenvolvimento, como os aspectos simbólicos, linguísticos, cognitivos e 

sociais. Destarte, a atenção conjunta se refere a um complexo de comportamentos 

sociocognitivos que emergem ao final do primeiro ano, como por exemplo, os 

comportamentos de referência social, o ato de apontar e seguir um alvo (Striano & Stahl, 

2005). 

Presentes nas situações em que tanto a criança quanto o adulto estão compartilhando 

um mesmo alvo, os pesquisadores (Tomasello, 2003; Zanon, 2012) acreditam que além de tal 

fator, é preciso que os participantes estejam cientes de que o foco da atenção está sendo 

dividido. Desse modo, é importante diferenciar entre a propensão da criança em iniciar a 

atenção conjunta e a propensão a responder a iniciativa de outros, posto que ambos os fatores 

podem não estar relacionados ao desenvolvimento do vocabulário da mesma forma.  

Akthar, Dunham e Dunham (1991) afirmam que as mães podem utilizar os 

comportamentos não verbais dos bebês, como os sorrisos e o choro, para que a atenção 

conjunta seja mantida. Estes comportamentos se mostram essenciais para a comunicação pré-

verbal dos bebês, evidenciando mais uma vez a importância da relação entre díades.  

Embora na maioria dos estudos empíricos a atenção conjunta esteja sendo definida 

como atenção visual compartilhada, esta vai além da orientação visual, o que a leva a ir além 

da visão simultânea. Isso porque o simples fato de que um adulto e uma criança estão olhando 

para o mesmo estímulo não tem sido considerado como evidência da atenção conjunta. A 

criança precisa alternar a sua contemplação entre o terceiro objeto e o adulto, a fim de mostrar 
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de que não está apenas focada no mesmo objeto que ele, mas também está coordenando esse 

foco através do engajamento de ambos.  

Nas conversas de adultos com crianças, frequentemente fala-se sobre objetos 

perceptivos e eventos. São várias as ocasiões em que os pais tendem a nomear e a descrever 

os objetos que se encontram dentro dos seus campos perceptivos e visuais. É dessa forma que 

as crianças podem ter acesso aos significados das palavras, visto que a contemplação dos pais 

acerca de objetos e eventos pode servir de base para tal. Nesse sentido, as interações diádicas 

vão, aos poucos, se modificando e passando a se constituir tanto de objetos quanto de pessoas, 

o que irá resultar em cenas de atenção conjunta: 

A compreensão que a criança tem de uma cena de atenção conjunta inclui como elemento 

fundamental a própria criança e seu papel na interação, conceituado do mesmo ponto de 

vista„externo‟ que a outra pessoa e objeto, de modo tal que todos estejam num formato 

representacional comum – o que se revela de crucial importância no processo de aquisição de 

um símbolo linguístico (Tomasello, 2003, p.136). 

  

É, portanto, por meio das cenas de atenção conjunta que as bases sociocognitivas 

necessárias para a comunicação simbólica se estabelecem. Para adquirir o uso convencional 

de um símbolo linguístico, a criança terá que ser capaz de determinar as intenções 

comunicativas do adulto. Ao envolver-se em um processo de imitação com inversão de 

papéis, haverá a possibilidade de utilizar um novo símbolo em relação ao adulto da mesma 

maneira e com o mesmo propósito comunicativo utilizado pelo adulto em relação à criança.  

Lampreia (2008) afirma que a passagem de um uso não referencial de um som (sinal 

convencional) ao seu uso referencial (símbolo) se dá a partir de um processo de 

descontextualização deste uso inicial. Será no contexto de cenas de atenção conjunta, o que 

envolve atividades estruturadas, que a criança irá extrair o significado do símbolo linguístico. 

 As situações prototípicas da atenção conjunta consistem não apenas no 

acompanhamento do olhar, mas também no envolvimento mútuo dos parceiros e em 

comportamentos de referência social, como o ato de apontar, comportamento este que é 
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exclusivo da espécie humana. Para alcançar a atenção conjunta, o agente precisa entender, 

monitorar e direcionar as intenções que perpassam o comportamento atencional do outro 

agente (Tomasello, 2003).  

Por ser um aspecto de fundamental importância no desenvolvimento da cognição 

social, os autores Kaplan e Hafner (2006) pontuam alguns pré-requisitos necessários para o 

estabelecimento dos contextos de atenção conjunta, a saber: acompanhar a atenção de outro 

agente; manipular o comportamento atencional de um agente, através de gestos como apontar; 

coordenação social, em que se deve ser capaz de se engajar em interação coordenada com 

outros agentes e principalmente, os agentes precisam perceber a si mesmos e aos outros como 

agentes intencionais.  

Pouco tempo antes do primeiro aniversário, os bebês começam a apontar para os 

outros em direção a algum objeto, momento este em que começam a compreender o 

significado intencional, o que, para alguns autores (Rogow, 1984; Tomasello, 2003), é 

considerado como uma revolução no processo de desenvolvimento. Será por volta dos dois 

meses de vida que o bebê se tornará mais social. Sorrisos, choros, vocalizações e o contato 

ocular irão promover o que Lampreia (2008) denomina de “senso de contingência”, isto é, 

uma relação temporal próxima e dependente entre seu comportamento e a resposta da mãe. 

Esta é a base para a comunicação intencional, que ainda é eminentemente afetiva.  

Na escala do desenvolvimento infantil, até os três meses de vida, a comunicação dos 

bebês será basicamente do tipo que envolve o olhar mútuo, que promove uma breve 

identificação com as pessoas e as chamadas protoconversações, que irão persistir até os nove 

meses de vida. De acordo com Silva e Salomão (2002), nos primeiros meses de vida, os bebês 

tendem a responder a estímulos ambientais através de comportamentos reativos, como o ato 

de observar, comportamento este que é considerado como a principal forma de participação 

do bebê nas interações proto-linguísticas.  
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Trevarthen (1998) designou este período como intersubjetividade primária. Neste, o 

bebê engaja-se em interações diádicas, face a face com a mãe, através das protoconversações. 

Somente após este momento, isto é, na fase de intersubjetividade secundária é que as 

interações passam a ser triádicas, incluindo um terceiro objeto e o seu compartilhamento. Esta 

segunda fase possibilita a base para o desenvolvimento dos símbolos. Logo, a comunicação 

durante episódios de engajamento conjunto parece também facilitar a compreensão de 

símbolos por parte do bebê (Adamson, Bakeman & Deckner, 2004). 

Aos seis meses, os bebês são capazes de discriminar a posição direita e esquerda e 

três meses depois, ou seja, aos nove meses, são capazes de se fixarem nos primeiros objetos 

visualizados, seguindo da possibilidade de imitar as ações dos adultos. Aos nove meses, os 

bebês vão trazer objetos para dividir a atenção e vão checar se os outros estão atentos ao que 

estão fazendo. Esta integração dos outros à exploração dos objetos é um importante fator na 

emergência da referência social, no qual o bebê ativamente age a fim de incorporar a visão do 

outro e a atenção naquilo que está fazendo (Rochat, 2007).  

 Seguindo na linha do desenvolvimento, ao completarem 12 meses, os bebês já são 

capazes de fixar o olhar em qualquer objeto e de compreender a diferenciação entre os meios 

e os fins. O bebê de 12 meses, segundo Lampreia (2008), é capaz de seguir a atenção do 

adulto por meio da ação de seguir o apontar ou a direção do olhar do mesmo, olhando para o 

alvo indicado e de volta para o adulto, conferindo se atingiu o alvo indicado. Trata-se da 

função declarativa, na qual o bebê levanta ou aponta para um objeto, alternando o olhar a fim 

de que o adulto preste atenção. Neste período o bebê passa a atribuir significado ao 

comportamento do adulto.  

Já a capacidade de dirigir a atenção do adulto consiste na função imperativa que 

aparece por volta dos 13 meses de vida, quando o bebê faz uso de gestos e do ato de apontar. 

Logo, a atenção compartilhada, termo usado pela autora citada, envolve estes dois tipos de 
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comportamento. De acordo com Liszkowski, Carpenter, Henning, Striano e Tomasello 

(2004), os gestos protoimperativos – a criança usa o adulto como uma ferramenta para obter o 

objeto, por exemplo, aponta para pedir um objeto; e os protodeclarativos – a criança usa um 

objeto como ferramenta para obter atenção do adulto, por exemplo, mostra e aponta, emergem 

juntos por volta dos 12 meses, com os declarativos aparecendo um pouco antes dos 

imperativos.  

No entanto, às vezes as crianças apontam para coisas de forma não social, apenas no 

intuito de orientar a própria atenção. O ponto fundamental, segundo os autores, é que a ação 

declarativa não pode ser inferida pela ausência do modo imperativo, pois compartilhar a 

atenção é uma motivação distinta que precisa ser positivamente diferenciada de outras 

motivações como direcionamento pessoal e reconhecimento, e apenas o desejo de querer que 

o adulto veja. 

 As crianças apontam de forma declarativa para direcionar a atenção e para eliciar 

uma reação do adulto indicando o seu interesse e a atenção compartilhada. A motivação 

declarativa tem dois componentes, isto é, o parceiro da criança deve atender a mesma coisa 

que ela e deve fazer um comentário a esse respeito. Os autores concluem que crianças de 12 

meses compreendem a respeito da perspectiva atencional, independente dos outros, quando 

compartilhando interesse e atenção.  

Posteriormente, aos 18 meses de vida, de acordo com Kaplan e Hafner (2006), os 

bebês tornam-se capazes de procurar um objeto fora do campo visual. Fazem uso de gestos 

comunicativos e de uma palavra para especificar que aspecto do objeto deveria ser atendido. 

O comportamento dos outros passa a ser visto como tendo metas. Assim, será por meio das 

interações socialmente estabelecidas com as mães que as vocalizações do bebê irão se 

transformar em gestos vocais dotados de intenção comunicativa e significativa (Lampreia, 

2008).  
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 Pan, Rowe, Singer e Snow (2005) afirmam que a maior parte dos estudos acerca da 

influência do input comunicativo no crescimento do vocabulário infantil tem apenas 

examinado o input verbal. Resultados de estudos (Lopes, Fonte & Cavalcante, 2011, 

Tomasello & Farrar, 1986) concluem que o ato de apontar materno está relacionado à 

quantidade de fala materna, que acompanha o nomear de objetos, reforça a mensagem 

advinda pelo discurso e ajuda a estabelecer períodos de atenção conjunta entre díades. Logo, 

uma investigação completa da comunicação direta da criança precisa incluir tanto o input não 

verbal como o verbal, enquanto preceptores do crescimento do vocabulário da criança. O 

benefício de um rico vocabulário fornecido por meio do input pode ser a razão pelo qual o 

discurso dirigido às crianças é um bom preditor do desenvolvimento do vocabulário. 

 Com base nas evidências já expostas acerca da atenção conjunta, diversos são os 

estudos empíricos que têm explorado a relação entre esta e o desenvolvimento da linguagem 

(Brooks & Meltzoff, 2008, Carpenter, Nagell & Tomasello, 1998; Tomasello, 2003). Para 

melhor compreender a relação entre atenção conjunta e aquisição da linguagem em crianças 

deficientes visuais, faz-se necessário relatar estudos envolvendo esta temática, que colocaram 

em evidência a estreita ligação entre as interações, a atribuição de significados dada pela mãe 

no que diz respeito às ações infantis e a posterior relação para com o uso de símbolos 

linguísticos. 

Muitas das pesquisas realizadas sobre a atenção conjunta e sua relação com a 

linguagem consideram a importância do olhar compartilhado entre a díade, a partir do 

pressuposto de que este olhar contribui no estabelecimento de referência dos objetos. Isto 

porque quando a mãe vocaliza sobre um determinado objeto, ela está provavelmente olhando 

para o mesmo, o que pode ser um facilitador para a aquisição lexical da criança. Com o olhar 

compartilhado e simultâneo, além da vocalização, há uma tendência das mães em nomear e 

falar sobre o objeto de atenção da criança, atribuindo-lhe uma intenção referencial, fazendo 
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uso de enunciados mais completos, que normalmente acompanham os gestos comunicativos 

infantis (Locke, 1997). 

Nesse sentido, a presença da atenção conjunta no início do desenvolvimento infantil 

será um diferenciador para a aquisição linguística, pois promove o estabelecimento de um 

foco conversacional, através de um contexto comum tanto à criança quanto à pessoa com a 

qual se relaciona. Verifica-se que há uma interatividade na comunicação, isto é, no caso da 

interação entre as díades, a conduta da mãe será de ajuste às características infantis, 

adequando a fala e os gestos no intuito de melhor comunicar-se com a criança. 

Reddy (2007) afirma que através da compreensão de cenas de atenção conjunta é 

possível apreender manifestações diversas de emoção e de afeto, como por exemplo, os 

movimentos corporais de toque e as mudanças na entonação vocal, o que, segundo a autora, é 

de suma importância para o estabelecimento de um engajamento mútuo.  

De acordo com Aquino e Salomão (2010), tanto a mãe quanto a criança apresentam 

diferentes perspectivas no que diz respeito à atividade em que estão engajadas, no entanto, há 

um compartilhamento da situação da interação. Para as autoras, há um nível de 

intersubjetividade presente que, a depender da situação, pode tornar desnecessário o olhar da 

criança para o adulto. Esta afirmação resulta na ideia central de que tanto as cenas de atenção 

conjunta como a relação com os comportamentos intencionais devem levar em consideração 

critérios que vão além do foco visual que está sendo conjuntamente compartilhado.  

A esse respeito, Akthar e Gernsbacher (2007) afirmam que a atenção conjunta, 

conforme é definida na maioria das pesquisas, falha nas modalidades não visuais da atenção, 

visto que desconsidera as variações culturais e os diferentes estilos de interações entre pais e 

crianças. Considera-se que em crianças com desenvolvimento atípico, como é o caso de 

crianças com deficiência visual, a atenção conjunta pode se estabelecer por meio de outras 
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funções perceptíveis como a função tátil e auditiva (Bosa & Souza, 2007; Colus, 2012; Kreutz 

& Bosa, 2009). 

Bosa e Souza (2007) também assinalam a importância da intencionalidade para a 

compreensão da atenção conjunta, posto que há o envolvimento das ações de um dos 

membros da díade com o fim de acarretar mudanças no outro membro, sendo esta uma 

estratégia reversível. Estas autoras relatam que, no caso da deficiência visual, inicialmente 

pensava-se que a ausência do olhar trazia dificuldades no engajamento mútuo entre a díade 

mãe-bebê e, consequentemente, comprometia a atenção conjunta. No entanto, há evidências 

de que esta não será comprometida caso as mães (e demais cuidadores) façam uso de outros 

meios de comunicação durante as interações sociais, como, por exemplo, o tato.    

Em estudo anterior, Medeiros (2010) analisou a interação de três díades mãe-bebê 

com deficiência visual (cegueira total), através da investigação dos comportamentos 

comunicativos maternos e infantis bem como por meio da identificação de episódios 

interativos que indicassem cenas de atenção conjunta. Os resultados evidenciaram que as 

mães fizeram uso da linguagem verbal para sinalizar ao bebê a sua presença e ao mesmo 

tempo utilizaram os toques e os movimentos corporais para estabelecer contatos.  

No que se refere às cenas de atenção conjunta, verificou-se que as mães introduziam, 

com frequência, diferentes solicitações aos bebês e iniciaram diferentes atividades, sempre 

através do tato. Isto pode ser resultado do fato dos bebês, nos primeiros meses de vida, 

apresentarem uma atenção dispersa e fluida, levando as mães a iniciarem novos arranjos 

interativos. Porém, deve-se considerar que a mãe poderia estar com dificuldades de responder 

a um bebê que devido, entre outros fatores, a cegueira, demoraria mais para atender às 

solicitações maternas. Concluiu-se que a idade dos bebês (seis aos 13 meses de vida) e a 

condição visual (cegueira total) foram fatores que influenciaram os comportamentos 

maternos, uma vez que as mães fizeram uso da função tátil e vocal para interagir com o bebê. 
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Os bebês, sendo agentes ativos, responderam às solicitações maternas, sobretudo por meio da 

comunicação não verbal, como os movimentos corporais espontâneos.   

Em uma perspectiva semelhante, pelo fato de estudar os comportamentos 

comunicativos, Rogow (1984) desenvolveu um estudo longitudinal com duas crianças 

deficientes visuais. O objetivo do estudo foi investigar a interação adulto-criança, a partir do 

uso de formas intencionais (sinais comunicativos) presentes durante as interações. Teve-se 

por hipótese o fato de que a interação possibilitaria a percepção por parte da criança de como 

suas ações influenciariam o comportamento do outro, acarretando, assim, na descoberta da 

linguagem como ferramenta de comunicação com o mundo. Para tanto, foram utilizados três 

aspectos da interação adulto-criança, sendo estes: frequência da interação recíproca com o 

adulto, o que permite reconhecer a mutualidade e a reciprocidade da interação; resposta da 

criança ao pedido do adulto, que indica a compreensão da linguagem verbal pela criança; e 

verbalizações espontâneas, caracterizadas por comentários, pedidos e vocalizações.  

Participaram da pesquisa duas crianças do sexo feminino, Amanda e Nina, na qual a 

primeira estava com 15 meses de vida no início da investigação e a segunda com apenas sete 

meses. Ambas as crianças foram vistas pela pesquisadora e sua assistente semanalmente, com 

intervalo entre os meses, durante o período de duas horas, até completarem quatro anos de 

vida. A partir das observações, percebeu-se que Amanda raramente fazia uso de sinais vocais, 

mas iniciou interações recíprocas, como “pegar a mão do adulto e convidá-lo a brincar”. Nina 

demonstrou o uso acentuado dos brinquedos, como forma de se comunicar. Observou-se 

também que as duas crianças, quando percebiam que suas ações estavam sendo apreciadas 

pelo adulto, começavam a participar mais ativamente.  

Destarte, Rogow (1984) afirmou que a resposta do adulto parecia direcionar a 

percepção da criança como um participante ativo nas interações e a brincadeira adulto-criança 

pôde se constituir em um veículo através do qual a comunicação e os aspectos cognitivos do 
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crescimento mental puderam se aprimorar. Estes dados corroboram com a ideia proposta por 

Tomasello (2003) e com as da própria autora de que a intencionalidade está presente nas 

interações socialmente estabelecidas. 

Uma pesquisa realizada por Tomasello, Carpenter, Call, Behne e Moll (2005) 

revelou que é somente quando a criança compreende as intenções de outra pessoa como 

agente intencional que a linguagem é adquirida. Compreende-se por intenção compartilhada 

as interações estabelecidas entre os indivíduos por meio da colaboração, isto é, através do 

compartilhamento de um mesmo objetivo e das ações para que o objetivo seja alcançado. 

Portanto, a intenção conjunta é o prelúdio do que depois será a atenção compartilhada, uma 

vez que somente com esta última é que as crianças irão coordenar as suas percepções, através 

do gesto de apontar, por exemplo.  

De acordo com Behne, Carpenter e Tomasello (2005), seguir ou fixar o olhar ou 

gestos de apontar não significa necessariamente que a criança compreende que o adulto tem a 

intenção de direcionar sua atenção, isto é, não necessariamente significa que a criança 

compreende a comunicação intencional do adulto. Com base nesta premissa, os autores 

questionaram se crianças que estão iniciando a aprendizagem da linguagem possuem uma 

compreensão de intenções comunicativas, expressadas especialmente em gestos. Para tanto, 

foi realizado um estudo com bebês de 14, 18 e 24 meses, sendo um total de 60 crianças, 20 

para cada faixa etária. A situação ocorreu por meio de um jogo de esconder e achar, em que 

um brinquedo desejado era escondido em um de dois frascos opacos e depois o 

experimentador indicava a sua localização através de uma dica comunicativa – apontando ou 

fixando o olhar para a localização correta.  

Foi questionado se as crianças nestas diferentes idades iriam compreender que isto 

era uma dica comunicativa que visava beneficiá-las e que era relevante à situação. A hipótese 

foi de que as crianças, pelo menos no grupo mais velho, iriam utilizar as dicas comunicativas 
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para se guiarem na busca pelo brinquedo escondido. Os materiais utilizados foram uma caixa 

que serviu como mesa e dois frascos idênticos e opacos usados como uma possibilidade de 

esconderijo. Numa fase subsequente, um novo par de frascos foi utilizado, cada um com cores 

diferentes, material e forma. Um par para fixação do olhar e um par para o ato de apontar.  

Através das filmagens realizadas, foram codificados os seguintes comportamentos: 

se a criança escolhesse o frasco que o experimentador apontou ou no qual fixou o olhar, isto 

seria medido como resposta correta. Apenas tocar o recipiente sem movê-lo não contou como 

uma escolha, porque poderia indicar um interesse no frasco e não no objeto que estava em seu 

interior.  

Os resultados sugeriram que a ordem entre apontar e fixar não afetou o desempenho 

da criança. As crianças nas três idades escolheram a localização correta procurando o 

brinquedo escondido, indicando que eles utilizaram a dica comunicativa. As crianças em 

todas as idades utilizaram os dois tipos de dicas para identificar a localização correta do 

esconderijo. Não houve efeito no tipo de dica, mas houve interação significativa entre a idade 

e o tipo de dica: o crescimento aconteceu mais cedo no ato de apontar que na fixação. Em 

todas as idades, as crianças tiveram um desempenho significativo nos dois tipos de dicas para 

encontrar o brinquedo escondido. Os autores reforçam o fato de que as crianças seguiram o 

ato de apontar dos adultos ou a direção da fixação para o objeto e quando dada a oportunidade 

de procurar o brinquedo escondido, eles se aproximaram do frasco que estavam há pouco 

tempo olhando.  

A fim de checar se a performance das crianças simplesmente refletiu esta orientação, 

um segundo estudo foi realizado. Este teve o objetivo de explorar o desempenho da criança, 

sem que o adulto fornecesse nenhuma dica comunicativa. Participaram 40 novas crianças, 

sendo 20 aos 14 meses e 20 aos 18 meses. Os mesmos materiais foram utilizados. A única 

diferença foi o tipo de dica fornecida durante as tentativas experimentais. O experimentador 
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produziu comportamentos em uma maneira não comunicativa (expressão facial neutra e olhos 

não fixados). Os resultados evidenciaram que a ordem das dicas não exerceu nenhum efeito 

na escolha correta.  

De modo geral, pode-se concluir que crianças a partir de 14 meses compreendem que 

algumas ações dos adultos podem expressar intenções comunicativas. Para obter sucesso em 

seus desempenhos, as crianças precisaram corresponder à dica comunicativa do adulto, 

identificar o referente e inferir sua relevância para o contexto do jogo. Os resultados 

evidenciam que a habilidade infantil de inferir uma intenção comunicativa não se restringe às 

interações linguísticas, visto que as crianças foram capazes de inferir comunicação intencional 

quando expressada não verbalmente.  

Para Tomasello (2000), em conjunto com a compreensão de intenções 

comunicativas, o enunciado é uma característica única da espécie homo sapiens. Quando as 

crianças começam a compreender as ações dos outros como intencionais, de forma geral, elas 

também começam a compreender essas ações no sentido de que têm uma atenção diretiva. De 

acordo com este autor, as intenções comunicativas só podem ser compreendidas se forem 

experimentadas em um contexto já familiar, o qual serve como uma base funcional.  

As crianças fazem uso dos enunciados quando começam a compreender as ações 

intencionais. Elas assim agem em contextos intersubjetivos – formatos de atenção conjunta – 

que constituem o meio pelo qual as habilidades linguísticas e comunicativas funcionam e se 

desenvolvem.  

As crianças começam a aprender a linguagem de forma imitativa expressando 

intenções comunicativas, por exemplo, através de holofrases e outras expressões fixas. Ao 

compreenderem e reproduzirem os enunciados produzidos por falantes mais experientes, 

começam a discernir alguns padrões do uso da linguagem, o que as leva a construir diferentes 

tipos de categorias. De acordo com Tronick, Als e Adamson (1979), o objetivo de ambos os 
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parceiros que têm a intenção de se engajar na comunicação é manter a reciprocidade da 

intenção.  

Em síntese, geralmente as primeiras palavras que as crianças verbalizam se referem 

ao contexto com o qual interagem. A atenção conjunta é, pois, um fator primordial para a 

construção de significados, a partir das atividades compartilhadas e principalmente para a 

aquisição da linguagem, sendo um bom preditor do vocabulário da criança (Tomasello & 

Todd, 1983). 

Considerando que as crianças apresentam variações significativas nos ritmos e nos 

padrões de aquisição da linguagem (Bates, Dale & Thal, 1997), especificamente quando se 

tratam de crianças com desenvolvimento atípico, os estudos que visem investigar as 

interações mãe-criança com deficiência visual, analisando as estratégias maternas 

relacionadas aos comportamentos comunicativos infantis e verificando as ocorrências de 

episódios de atenção conjunta por meio de outras funções perceptivas que não a visão, são 

relevantes, pois, além de contribuírem em termos teóricos, podem favorecer o planejamento 

de ações interventivas.   

O presente estudo, além de outros objetivos, pretende identificar episódios 

interativos que destaquem cenas de atenção conjunta, e assim, discutir sobre a sua relação 

para com o desenvolvimento sociocognitivo da criança com deficiência visual. Com base no 

pressuposto de que, em interação, mãe e criança são membros ativos, isto é, o comportamento 

de um influencia as ações do outro e vice-versa, é relevante analisar como as crianças 

respondem aos comportamentos comunicativos maternos. É também fundamental verificar 

quais estratégias maternas favorecem  o uso da linguagem verbal de crianças com deficiência 

visual.  

Parte-se do pressuposto de que as oportunidades comunicativas dependem do 

engajamento mútuo estabelecido com um parceiro e concorda-se com Tomasello (2003) de 
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que a atenção conjunta tem seu início por volta dos oito e nove meses de vida, período este 

em que as interações deixam de ser diádicas e passam a envolver um terceiro evento ou 

objeto, além de ser um momento em que o bebê se mostra cada vez mais social, “aberto” às 

experiências sociais.  

Os significados atribuídos aos comportamentos infantis bem como as evidências 

dadas pela modificação dos padrões interacionais maternos decorrentes da resposta recebida 

pela criança, são fatores importantes para a compreensão das interações iniciais. Rosseti-

Ferreira (1979) assinala a relevância da interação entre mãe e criança a partir de aspectos 

como sintonia, sincronia e reciprocidade. Para tanto, a mãe necessita fazer com que a 

interação estabelecida com o filho possibilite que ele esteja interessado e a vontade, para que, 

desse modo, seja firmada uma situação com afetos positivos, que, por conseguinte, promoverá 

diversas aprendizagens e o estabelecimento da comunicação. Conforme já ressaltado, o 

surgimento da linguagem oral e comunicacional estará relacionado às trocas interativas e ao 

contexto social e linguístico que a criança faz parte.  

A responsividade materna é um dos fatores que possibilita o engajamento entre a 

díade. As mães assim deveriam se relacionar, sendo responsivas às vocalizações pré-

linguísticas dos seus filhos e aos discursos. Mães que frequentemente respondem verbalmente 

às brincadeiras e vocalizações dos filhos promovem mais input linguístico do que mães que 

assim não agem. Há, portanto, uma relação positiva entre a responsividade verbal e o 

desenvolvimento da linguagem (Hoff, 2006). Quanto mais o ato de falar estiver presente e 

quanto mais complexa e diversificada for esta fala, maior será o vocabulário linguístico das 

crianças.  

A responsividade materna diz respeito, de acordo com Zamberlan (2002), a um estilo 

afetivo e emocional que indica a presença de uma alta afeição, de um reforço positivo e de 

uma sensibilidade acurada das necessidades das crianças. São duas as dimensões da 
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responsividade materna, quais sejam: a dimensão qualitativa, a qual apresenta características 

mais afetivas e a dimensão temporal, que concerne aos aspectos contingenciais das respostas 

maternas. Rogoff e Chavajay (1995) apontam para a utilidade de vincular a responsividade 

materna a uma teoria sobre o desenvolvimento infantil, posto que parte-se do princípio de que 

a maneira pela qual a mãe atende às necessidades da criança pode ter repercussões diretas no 

desenvolvimento social, lingúistico e afetivo.    

Chalhub (2004) advoga que o estabelecimento do processo comunicativo diádico 

está relacionado a dois componentes principais do comportamento materno, isto é, tanto em 

relação à habilidade de interpretar os sinais apresentados pela criança, quanto no fornecimento 

de respostas adequadas. Há, portanto, implícita a noção de sintonia e sincronia apontada por 

Rossetti-Ferreira (1979). 

Destarte, a responsividade materna apresenta-se como uma característica das 

interações entre os adultos e as crianças, cuja origem é múltipla. Portanto, são relevantes as 

investigações que contemplem um sistema diversificado de variáveis associadas e de 

referenciais, e que também estejam associadas aos sentimentos maternos e concepções 

parentais, haja vista que estas percepções podem mobilizar nas mães formas diferenciadas de 

interação, relacionadas às mudanças nas habilidades adquiridas pelas crianças, a cada marco 

do desenvolvimento infantil. As próximas considerações dizem respeito às concepções 

maternas e a possível relação com as interações sociais estabelecidas. 

 

2.3 As concepções maternas sobre o desenvolvimento infantil: relevância para a compreensão 

das interações socialmente estabelecidas 

As interações diádicas entre mãe e filho são pautadas pelas concepções parentais, que 

consistem no conhecimento dos pais sobre o desenvolvimento infantil. De acordo com Seidl 

de Moura et al. (2004), o conhecimento acerca do desenvolvimento infantil está diretamente 
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relacionado ao sistema de crenças parentais, influenciando de forma decisiva na interação 

estabelecida entre os pais e os filhos. O conhecimento dos pais diz respeito às crenças sobre 

os períodos mais indicados para a aquisição de determinadas habilidades, como as habilidades 

motoras, perceptivas e cognitivas.  

A dimensão cultural, através da compreensão sobre a natureza infantil, sobre a 

estrutura e o significado do comportamento humano, está relacionada ao emprego atual do 

conceito de crença sobre o desenvolvimento infantil (Sachetti, 2009). No entanto, de acordo 

com Ribas, Seidl de Moura e Ribas Junior (2003), não há um consenso sobre a melhor forma 

de definir as cognições parentais e as crenças. O que se sabe é que essas crenças e cognições 

são mediadores que influenciam as práticas de assistência e cuidado às crianças. Logo, quanto 

mais conhecimento sobre as cognições sociais ligadas à criação e educação dos filhos, melhor 

será a compreensão sobre como lidar com estes e melhor será o entendimento sobre os 

processos relacionados ao desenvolvimento infantil.  

A relação entre a compreensão das crenças maternas e os cuidados que são 

estabelecidos com as crianças também está relacionada a alguns aspectos sociais, como a 

escolaridade materna. Segundo Ribas Junior, Seidl de Moura e Bornstein (2007), os estudos 

comprovam que esta é uma variável que está associada ao conhecimento materno sobre o 

desenvolvimento infantil. Portanto, mães que apresentam uma escolaridade mais completa, 

apresentam também mais conhecimentos sobre o desenvolvimento infantil e, 

consequentemente, tendem a estabelecer relações sociais mais favorecedoras ao 

desenvolvimento de forma geral. Para Sachetti (2009), a mãe é a pessoa que mais vínculo 

estabelece com a criança e com os cuidados no dia-a-dia, sendo fundamental o entendimento 

da forma com que ela pensa sobre as habilidades infantis, haja vista a possível relação que 

pode existir entre ambos.  
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Conforme ressaltado ao longo do presente estudo, quando se trata de uma criança 

com necessidades educativas especiais, o desenvolvimento irá percorrer um caminho diferente 

em relação às crianças com desenvolvimento típico, isto é, segue uma ordem própria (França-

Freitas & Gil, 2012). As diferenças na interação da mãe com a criança deficiente visual 

quando comparada com as mães de crianças com desenvolvimento típico podem ser 

resultantes do não conhecimento materno acerca do potencial da criança ou até mesmo pelo 

fato da mãe, no momento em que recebe o diagnóstico, passar por uma fase de desajuste 

emocional. Cunha e Enumo (2003) atentam para a importância de conhecer as representações 

que os pais e demais familiares têm sobre as dificuldades da criança, haja vista que essas 

representações influenciam a forma de interagir com a criança.  

Turiel (2010) relata que boa parte do tempo das crianças é transcorrido em interações 

familiares, sendo necessário compreender a influência familiar no desenvolvimento infantil, 

através de práticas de cuidado e proteção. Todavia, essa compreensão não é uma tarefa fácil, 

posto que com as experiências e mudanças culturais, as ideias dos pais sobre a forma de criar 

os filhos podem se modificar.  

Conforme visto, um motivo responsável pelo atraso no desenvolvimento da criança 

com deficiência visual diz respeito às condições familiares que não fornecem possibilidades 

aos deficientes visuais incrementarem seus potenciais. Para a criança com deficiência visual, a 

ausência da visão como função perceptiva responsável pela integração e formação de 

imagens, representações e conceitos, além de interferir no desenvolvimento motor, também 

influencia na relação estabelecida com o adulto. 

No caso de crianças com deficiência visual, concorda-se com Souza (2003) quando 

afirma que as mães precisam estar ainda mais atentas para as novas aquisições e os novos 

comportamentos, cientes da importância do seu papel no estabelecimento de oportunidades 

que possibilitem à criança o desenvolvimento de suas habilidades. Todavia, pela crença de 
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que a criança deficiente visual tem algumas limitações e características diferenciadas quando 

comparada à criança vidente, muitas das oportunidades que estas crianças precisariam para a 

aquisição das novas habilidades, deixam de ser propiciadas, e o atraso no desenvolvimento 

acaba acontecendo, não estando, portanto, diretamente relacionado à ausência visual.  

De acordo com Hekavei e Oliveira (2009), o conhecimento das percepções maternas, 

considerando o fato da mãe ser a principal cuidadora da criança nos primeiros anos, é 

relevante para o planejamento de intervenções socioeducativas com crianças com 

necessidades educativas especiais, sendo importante atuar junto às mães no que diz respeito 

aos valores que possuem. Portanto, é fundamental compreender como acontece o 

desenvolvimento das habilidades infantis em crianças com deficiência visual, especialmente 

quando se considera a interação estabelecida com a mãe, cuja atuação verbal e não verbal será 

primordial para a aquisição motora, linguística e social da criança.  

Ademais, as interações iniciais são o ponto de partida através das quais serão 

organizadas as relações subsequentes. Para os pais de crianças com deficiência, 

especificamente as crianças deficientes visuais, serão relevantes os programas de intervenção 

que visem facilitar a comunicação inicial adulto-criança com deficiência visual, a partir de 

estratégias que demonstrem as reais capacidades infantis e a importância do estabelecimento 

de condições que favoreçam o pleno desenvolvimento, através de ações que permitam a 

exploração do ambiente e as constantes trocas interativas. De acordo com Chalhub (2004), as 

crianças com sentimentos de segurança e de independência apresentam maiores capacidades 

de explorar o ambiente, acarretando, assim, em novas competências nos aspectos sociais, 

cognitivos, emocionais e linguísticos.   

Faz-se necessário estudar o desenvolvimento da criança com deficiência visual, 

especificamente os comportamentos comunicativos, considerando que há, dentro dessa 

população, variáveis responsáveis pela grande heterogeneidade no que diz respeito ao 
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diagnóstico, às causas e sobretudo à forma com que o adulto interage com a criança, 

facilitando ou dificultando o aprimoramento das suas habilidades. De acordo com Valmaseda 

(2004), as características do desenvolvimento das crianças com deficiência visual (cegueira) 

bem como o planejamento de intervenções educacionais são dependentes das trocas entre a 

criança e os contextos nos quais está inserida, o que, por conseguinte, promove o seu 

desenvolvimento e a sua aprendizagem.  

Diante destas considerações, são expostos os objetivos do presente estudo e logo em 

seguida são caracterizados os aspectos metodológicos, com ênfase no tipo de estudo, na 

caracterização dos participantes, nos instrumentos utilizados bem como nos procedimentos de 

coleta e análise dos dados, além dos preceitos éticos adotados.  
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OBJETIVOS 

 

Geral:  

- Analisar, longitudinalmente, a interação mãe-criança com deficiência visual e identificar o 

desenvolvimento linguístico infantil a partir das habilidades sociocomunicativas das crianças, 

incluindo o vocabulário expressivo. 

 

Específicos: 

- Identificar os comportamentos comunicativos maternos na situação de brincadeira livre e na 

situação de brincadeira estruturada; 

- Identificar as estratégias comunicativas maternas presentes na situação de brincadeira livre e 

na situação de brincadeira estruturada; 

- Verificar e analisar os comportamentos comunicativos infantis; 

- Analisar a ocorrência de episódios interativos, através da identificação de cenas de atenção 

conjunta; 

- Apreender as concepções maternas sobre o desenvolvimento da criança com deficiência visual.  
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CAPÍTULO IV 

MÉTODO 

4.1 Tipo de estudo 

Esta pesquisa trata de dois estudos de caso com delineamento descritivo-analítico, 

através dos quais foram realizadas observações sistemáticas, por meio de filmagens. Foram 

investigados aspectos específicos de cada díade, buscando o que há de mais particular nas 

interações sociais estabelecidas, mas também o que há em comum. De acordo com Valsiner 

(1997), optar por estudo de casos individuais é uma maneira de compreender o 

desenvolvimento enquanto processo de mudança.  

Os estudos de casos são realizados quando o pesquisador tem por objetivo responder 

a questões do tipo “como” e “porque”, sendo considerados também estudos descritivos, haja 

vista que o pesquisador não faz nenhuma intervenção nas situações, mas sim as descreve da 

maneira mais fidedigna possível, tentando retratar ao máximo a realidade. Nos estudos de 

casos, a estratégia consiste em investigar o fenômeno em sua profundidade, no intuito de que 

uma descrição detalhada e minuciosa possibilite a compreensão mais abrangente do mesmo. 

Em conjunto com pesquisas longitudinais, os estudos de caso se tornam uma opção positiva 

para compreender o desenvolvimento infantil e suas mudanças.  

Por se tratar de estudos de casos do tipo descritivo-analíticos, a postura do 

pesquisador será de questionar os resultados a serem obtidos, buscando compreender a razão 

dos dados aparecerem de uma maneira e não de outra. De acordo com Yin (2005), estes 

questionamentos fazem com que as teorias possam ser reformuladas, o que servirá para 

futuros estudos. De fato, para a realização de estudos de casos, é fundamental que se tenha 

uma teoria bem formulada para subsidiar a análise dos dados, evidenciando os fatores 

investigados relevantes para o objetivo da pesquisa. 
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Sendo assim, a fim de investigar as habilidades sociocomunicativas de duas crianças 

com deficiência visual durante as situações interativas com a mãe e assim, identificar os 

comportamentos comunicativos e as mudanças no transcorrer do tempo, esta investigação 

também se caracteriza como longitudinal, haja vista que as díades foram acompanhadas 

durante seis momentos distintos, com intervalo entre os momentos de dois meses. Nesse 

sentido, a pesquisa longitudinal se distingue por realizar-se durante um período de tempo, em 

que se observam os mesmos aspectos no início e suas transformações durante o transcorrer do 

estudo. A abordagem longitudinal possibilita que seja traçada uma trajetória evolutiva sobre o 

desenvolvimento infantil, tendo em vista uma descrição detalhada e minuciosa das 

observações obtidas, tanto no que diz respeito às modificações intra-individuais quanto em 

relação às mudanças interindividuais (Lavelli, Pantoja, Hsu, Messinger, & Fogel, 2004).  

Tendo como busca a compreensão do objeto de forma mais contundente, este estudo 

também é qualitativo, pois, conforme indica Minayo (1982), busca o entendimento de um 

fenômeno em sua profundidade, indo além das descrições numéricas.  

4.2 Participantes 

Participaram deste estudo duas díades mãe-criança com deficiência visual (cegueira 

total) com idades na faixa etária entre os 36 e 48 meses de vida, com o diagnóstico da 

deficiência visual, sem outras alterações neurológicas e/ou motoras. Optou-se por incluir 

crianças nessa faixa etária a fim de verificar o avanço linguístico, através das habilidades 

sociocomunicativas das crianças, incluindo o vocabulário expressivo. Para as mães, o critério 

de inclusão foi de que fossem maiores de 18 anos e que permanecessem com a criança por 

pelo menos um turno do dia.  

O acesso às díades participantes aconteceu por meio de instituições especializadas 

em atender crianças com necessidades educativas especiais, entre as quais, as crianças com 

deficiência visual. Através de um contato inicial por telefone, em que a pesquisadora 
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explanou sobre o objetivo do estudo, as mães foram convidadas a participar e, com o 

consentimento delas, fez-se uma primeira visita à residência domiciliar. 

Em visitas e conversas informais com os profissionais de instituições de referência 

ao atendimento de crianças com deficiência visual, foi relatada a dificuldade em encontrar 

crianças unicamente diagnosticadas com a deficiência visual. Isto porque é comum a presença 

de outras deficiências associadas, seja em termos de atrasos cognitivos ou problemas motores 

e mesmo linguísticos. De fato, pesquisadores da área (Colus, 2012; Medeiros & Salomão, 

2012) retratam que as crianças com deficiência visual geralmente apresentam outras 

dificuldades, o que limita o número dos participantes dos estudos.   

Nobre, Gagliardo, Carvalho, Botega e Sampaio (1998) também retratam algo 

explanado pelas profissionais de instituições de referência ao atendimento de crianças com 

deficiência visual na Paraíba. Os autores afirmam que os pais de crianças com deficiência 

visual geralmente não procuram os serviços de intervenção, ou seja, não buscam as 

instituições porque não recebem orientação para fazer esta procura. Aliado à falta de 

esclarecimento, muitos dos médicos também não têm o conhecimento suficiente sobre a 

importância da intervenção precoce como meio de evitar a cegueira total. Assim, as crianças 

chegam tardiamente a estes serviços e quando o procuram, geralmente é porque apresentam 

outras deficiências, como atraso motor. Isso resulta no diagnóstico e tratamento tardio das 

alterações. 

 No que diz respeito ao número crescente de crianças que apresentam a deficiência 

visual associada a uma deficiência neurológica, deve-se considerar que um dos fatores pode 

ser decorrente da melhora nos cuidados neonatais, o que favoreceu a diminuição da 

mortalidade de neonatos, mas, por outro lado, aumentou o número de lactentes em situação de 

risco que sobrevivem com múltiplas deficiências. Os pesquisadores supracitados afirmam 

ainda que as crianças com múltiplas deficiências são encaminhadas para avaliações 
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oftalmológicas, nas quais é feito somente o exame de fundo de olho, o qual, apesar de 

importante, muitas vezes pode não detectar alterações visuais de origem central.  

Destaca-se, pois, a dificuldade da pesquisadora em encontrar as crianças com 

diagnóstico de uma deficiência visual total (cegueira) e a ausência de outros 

comprometimentos, o que corrobora com as afirmações supracitadas e com os demais estudos 

realizados na área.   

4.3 Local do estudo 

Este estudo foi realizado nas residências das díades participantes com o 

consentimento prévio tanto das mães quanto dos pais das crianças. A escolha pelas 

residências justifica-se por se tratar de um estudo que visa apreender o comportamento mãe-

criança, em uma situação que se aproxime da realidade contextual na qual a díade está 

inserida.   

4.4 Instrumentos 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas (Apêndice A) com objetivo de 

apreender as concepções maternas sobre o desenvolvimento dos filhos e compreender a 

percepção das mães sobre a deficiência visual da criança. A entrevista possibilitou a 

caracterização dos participantes, a partir do fornecimento de dados sociodemográficos, como 

idade, sexo, escolaridade, entre outros e atuou enquanto rapport, facilitando o contato da 

pesquisadora com as mães, antes da realização das filmagens.  As entrevistas foram realizadas 

utilizando-se um gravador digital e um roteiro de perguntas (com questões referentes ao 

desenvolvimento infantil).  

No que diz respeito às observações, elas foram realizadas em duas situações, a cada 

dois meses, quais sejam:  

- Observação em Situação de Brinquedo Livre: a situação de brinquedo livre se 

caracteriza por solicitar à mãe que brinque com a criança como normalmente o faz no dia a 
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dia, tentando tornar a situação o mais natural possível, mesmo com a presença da câmera de 

vídeo digital e da pesquisadora.  

- Observação em Situação Estruturada: a situação estruturada aconteceu por meio da 

sugestão da pesquisadora no uso de brinquedos, escolhidos de acordo com a faixa etária e 

com a condição visual da criança. Por se tratar de duas crianças com cegueira total, foram 

fornecidos às mães alguns brinquedos, os quais continham características específicas, como 

texturas e formas diversas, além de apresentarem diferentes propósitos. Nesta situação, a 

pesquisadora fez a seguinte instrução: “Hoje eu trouxe este brinquedo para a senhora brincar 

com seu filho (a). O objetivo é (...) [instrução dada de acordo com a característica do 

brinquedo], mas faça da maneira que a senhora achar melhor. Se tiver alguma dúvida, sinta-se 

a vontade para perguntar”. 

Para a realização das filmagens, foi utilizada uma câmera de vídeo digital e um 

cronômetro, que definiu o tempo de 20 minutos de duração em cada filmagem. Schermann 

(2001) afirma que a metodologia observacional é fundamental para estudos que envolvam 

mães e crianças, visto que comporta diferentes enfoques, possibilitando ao pesquisador a 

escolha no que tange ao aspecto metodológico propriamente dito e aos aspectos técnicos. A 

observação também possibilita que novas questões sejam formuladas a partir daquilo que foi 

vivenciado no ambiente, sendo uma das técnicas em que muitas lacunas não seriam 

respondidas caso fossem utilizados outros meios.  

As habilidades sociocomunicativas foram apreendidas através das situações de 

observações já descritas, buscando identificar os comportamentos comunicativos das díades. 

A averiguação do desenvolvimento linguístico das crianças também foi obtida através do 

acesso ao vocabulário expressivo, o qual foi adquirido por meio da Lista de Avaliação do 

Vocabulário Expressivo (LAVE), adaptado no Brasil por Capovilla e Capovilla (1997), 

instrumento este que consta de duas partes, sendo a primeira referente a um questionário, com 
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perguntas sobre a criança e sua família. A segunda parte solicita que a mãe assinale, diante de 

uma lista de 309 palavras, distribuídas em 14 categorias semânticas, quais palavras a criança 

já consegue expressar espontaneamente. O vocabulário expressivo corresponde ao léxico que 

pode ser apresentado pela criança e avaliado pelo número de palavras que a criança é capaz de 

pronunciar.  

O objetivo da LAVE (Apêndice B) é averiguar a linguagem expressiva a partir de 14 

categorias semânticas, que foram escolhidas tendo por base os estudos realizados envolvendo 

o desenvolvimento lexical e a frequência alta na língua portuguesa. Faz parte da LAVE as 

seguintes categorias: comida, brinquedos, ambiente, animais, partes do corpo, lugares, ações, 

casa, objetos, pessoas, roupas, veículos, modificação do ambiente e outros. Este instrumento 

possibilita a detecção de atrasos na emissão oral e possibilita também o acesso à extensão 

frasal da criança, através da identificação dos pais de quantas palavras a criança utiliza em 

frases e quais frases ela já consegue formular.  

De acordo com Rescorla (1989), há indícios de atraso de linguagem quando a criança 

apresenta uma produção inferior a 50 palavras das 309 apresentadas e quando a criança não 

consegue justapor as palavras, já aos dois anos de idade. Para Isotani Azevedo, Chiari e 

Perissinoto (2009), em crianças brasileiras com desenvolvimento típico, o mesmo critério 

pode ser utilizado.  

As alterações na linguagem expressiva podem comprometer tanto o desenvolvimento 

linguístico da criança como também as relações interpessoais e mesmo a sua escolarização. 

Logo, é fundamental detectar a presença de um possível distúrbio de linguagem oral, a fim de 

se pensar em estratégias de intervenção. De acordo com Ferracini, Capovilla, Dias e Capovilla 

(2006), em âmbito nacional, faltam instrumentos válidos e precisos que avaliem a linguagem 

em crianças de três a cinco anos de idade. 
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Em se tratando de crianças com desenvolvimento atípico, entre as quais, as crianças 

com deficiência visual, observa-se que são escassos os instrumentos que fornecem dados 

sobre o vocabulário expressivo e sobre o desenvolvimento linguístico de um modo geral. 

Considera-se que quanto mais informações forem obtidas sobre os comportamentos 

comunicativos infantis, maior será a possibilidade de uma intervenção. 

4.5 Procedimentos para coleta dos dados 

Os dados foram coletados nas residências, dando preferência por um momento do dia 

em que estivessem presentes somente a díade participante e a pesquisadora, a fim de evitar 

possíveis interrupções. No primeiro contato da pesquisadora com as díades foi realizada a 

entrevista semiestruturada a qual possibilitou o acesso às características das díades 

participantes, mas principalmente a compreensão da concepção materna sobre o 

desenvolvimento infantil. Nesta visita foi entregue o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice C), contendo os objetivos da investigação, o anonimato dos 

participantes e a liberdade em contribuir com a pesquisa. Houve espaço para tirar dúvidas 

sobre os procedimentos do estudo. 

A realização das observações aconteceu durante um período de aproximadamente um 

ano, em seis momentos distintos, com intervalos de dois meses, nos quais se realizaram uma 

observação em situação de brincadeira livre e uma situação estruturada. Ao total foram 

realizadas doze observações de cada díade, cada uma com duração de 20 minutos, sendo seis 

observações do tipo brincadeira livre e seis do tipo estruturada. As observações possibilitaram 

a verificação dos comportamentos comunicativos das crianças e a participação das mães em 

relação a estes comportamentos, através das diferentes estratégias por elas utilizadas e da sua 

participação enquanto mediadora responsável por promover o engajamento da criança.  

Para a situação estruturada, os brinquedos utilizados foram designados considerando 

a idade das crianças, além da condição visual. Portanto, por serem crianças na faixa etária dos 
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três e quatro anos de idade, além de crianças cegas, os brinquedos utilizados consistiram em 

montar e encaixar, além de apresentarem diferentes formas, texturas e tamanhos.  

Na primeira etapa das observações foi utilizada também a LAVE, a fim de obter, de 

forma quantitativa, quantas palavras a criança consegue expressar espontaneamente. Este 

procedimento foi repetido na última etapa, para acompanhar, por meio da frequência das 

palavras, o desenvolvimento do vocabulário expressivo da criança.  

4.6 Procedimentos para análise dos dados 

A análise das entrevistas semiestruturadas foi feita por meio da análise de conteúdo 

categorial temática proposta por Bardin (2007), com categorias que foram definidas 

posteriormente. A análise de conteúdo é uma técnica bastante utilizada em pesquisas 

qualitativas, através da qual se faz a descrição do conteúdo das mensagens, por meio de 

inferências. Todavia, o foco deste estudo foi analisar as interações das mães com as crianças 

com deficiência visual. Logo, as entrevistas foram analisadas de forma não exaustiva e com o 

intuito de fornecer a percepção materna sobre o desenvolvimento infantil e a deficiência 

visual, mas sem que tenham sido aprofundadas outras questões. 

O processo de análise das observações teve início com a transcrição manual e literal 

de 10 minutos intermediários dos 20 minutos filmados de cada filmagem, que foram 

posteriormente digitados e arquivados no sistema CHAT do programa computacional 

CHILDES (Child Language Data Exchange System). O CHAT (Codes for human analysis 

transcripts) consiste em um sistema de transcrição dos dados, que permite que o pesquisador 

obtenha níveis precisos. Para a contagem das frequências dos comportamentos comunicativos 

apresentados pela díade foi utilizado o CLAN (Computorized Language Analysis) que 

também faz parte do CHILDES e que possibilita a obtenção de níveis crescentes na precisão 

de codificação dos dados (Salomão, 1996).   
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As observações realizadas com cada díade foram analisadas separadamente, já que se 

trata de estudos de casos. A análise dos comportamentos comunicativos maternos e infantis, 

além da identificação dos episódios interativos foi feita por meio de uma análise minuciosa. A 

análise minuciosa possibilita a apreensão do tempo de duração dos episódios interativos, os 

processos de trocas interativas, as estratégias de mediação entre mãe e criança e uma 

descrição detalhada dos contextos situacionais.  

O contexto, neste estudo, é caracterizado através da estrutura da atividade do adulto e 

da criança, no caso, da mãe. Parte-se do pressuposto de que a análise dos dois contextos 

situacionais, isto é, a situação de brinquedo livre e a situação estruturada, possibilita a 

apreensão dos aspectos que podem promover o avanço linguístico infantil, além da 

identificação dos tipos de estilos comunicativos que surgiram em determinada situação.  

Para a análise da Lista de Avaliação do Vocabulário Expressivo, a LAVE, foi 

realizado um levantamento das frequências das palavras expressas pela criança no início e fim 

das observações, com o intuito de apreender o avanço das crianças na aquisição linguística 

expressiva.  

4.7 Considerações Éticas 

Esta investigação está ciente da importância em considerar a Resolução do 

Ministério da Saúde 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, de que as pesquisas no âmbito 

da Psicologia e demais Ciências que lidam com seres humanos, devem ser submetidas à 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. Logo, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética 

do Hospital Universitário Laureano Wanderley (HULW), tendo sido aprovado sob o número 

do protocolo 644/10 (Apêndice D). O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido contendo 

os objetivos da pesquisa, a não obrigatoriedade em participar da mesma e o anonimato dos 

participantes foi entregue e assinado pelas mães.  
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Antes de apresentar os resultados obtidos em cada um dos dois estudos de caso, a 

seguir serão descritas as categorias de análise elaboradas. Inicialmente serão apresentadas as 

categorias formuladas para análise da entrevista e, posteriormente, as categorias 

observacionais, que tiveram como subsídio o objetivo do estudo, as pesquisas consultadas e 

dois protocolos de observação, isto é, um protocolo da situação de brincadeira livre e um 

protocolo da situação de brincadeira estruturada.  
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CATEGORIAS DE ANÁLISE 

Categorias de Análise das Entrevistas 

O processo inicial para a construção das categorias de análise das entrevistas 

aconteceu através da transcrição manual e literal e posteriormente por meio de uma leitura 

flutuante das verbalizações maternas. Ademais, teve-se por base estudos anteriores (Hueara 

et. al., 2006; Medeiros & Salomão, 2012) e o objetivo de apreender as concepções maternas 

sobre o desenvolvimento infantil e a percepção sobre a deficiência visual da criança.  

Com o intuito de realizar uma análise de conteúdo categorial temática proposta por 

Bardin (2007), as categorias foram formuladas a posteriori, obtendo-se a classe temática 

Deficiência Visual e suas respectivas categorias e subcategorias. 
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Tabela 1 

Apresentação das unidades temáticas 
Categoria Subcategorias Unidades Temáticas 

Diagnóstico 

Momento da 

Descoberta 

(...) já era esperado antes dela sair da UTI (...) Quando 
ele tinha seis meses, minha cumade percebeu que ele 

não acompanhava os objetos. 

Reações frente 

à descoberta 

(...) bom, foi difícil, né? (...) Quando assim, no momento 

em que ela falou que essa toxoplasmose poderia ter sido 
a causadora desse problema...você se sente assim, uma 

pessoa inútil, sabe? 

Habilidades e 

Comprometimentos 

Aprendizado e 

evolução 

(...) Às vezes tem que ensinar tudo e quando tá 
aprendendo é até uma satisfação prá mãe ver o 

aprendizado, mas, no caso dela, é difícil, porque a gente 

tem que viver mais prá eles (...) Cada dia que se passava, 
ele foi se desenvolvendo, assim, cada dia era mais um 

dia de vitória, assim, mais um dia de graça. 

Aspectos 

linguísticos, 

físicos e sociais 

(...) Na questão motora, ela tá com um desenvolvimento 

na coordenação motora ótimo, ela pega, tudo ela leva 
prá boca (...) As primeiras palavras dele, ele já demorou 

também. Ele já tinha uns três anos quando ele começou 

a dizer. Ele, ele assim, ele já gaguejava coisas assim, 
que a gente não entendia. (...)“E ela, se relaciona assim 

com as pessoas como sendo uma criança normal. Ela 

(pausa) atende a todos os chamados. Você chega, brinca, 
ela começa a rir” 

Avaliação geral (...)“É uma criança normal, prá mim ela é uma criança 

normal. (...)“Ah, hoje eu vejo esse desenvolvimento 
dele, eu dou graças a Deus, porque é uma graça muito 

grande, é uma vitória que eu alcancei assim, que eu não 

esperava. 

Tratamento 

Intervenção 

Precoce 

 

(...) Faz, com a fono, faz com a fisioterapeuta e, depois, 

vai prá o psicólogo, quando ela tiver com a parte mais 

avançada, que já tiver entendendo alguma coisa. (...) 
Quando eu fui fazendo a fisioterapia, eu já fui vendo que 

ele já foi ficando mais espertinho. 

Atividades de 

preferência 

Brincar 
(...) Eu dou boneca prá ela brincar.  (...) Ele brinca, ele 

acorda muito cedo. 

Ouvir música 

(...)É interessante que quando ele acorda, ele diz rádio. 

Ele pede ou para ouvir rádio ou para ouvir dvd. O 

negócio dele é ter música, prá ele tá ouvindo.  

Expectativas 

Preocupação 
(...) É uma parte difícil, né? Porque, criança tem 
liberdade, né? (...) Aí, é mais difícil né? 

Visão positiva 

(...) Só queria acrescentar que nenhuma mãe deve se 

desesperar porque o filho tem uma deficiência, porque é 
uma criança normal igual a qualquer outra. (...) É saber 

lidar com o problema e saber cuidar adequadamente.  

 

 

 Conforme se verifica na Tabela 1, a classe temática Deficiência Visual obteve cinco 

categorias, sendo estas: Diagnóstico; Habilidades e comprometimentos; Tratamento; 

Atividades de preferência e Expectativas. Para a categoria Diagnóstico, obtiveram-se as 

subcategorias momento da descoberta e reações frente à descoberta. Já para a categoria 

Habilidades e comprometimentos, emergiram as subcategorias: aprendizado e evolução; 

aspectos linguísticos, físicos e sociais; e avaliação geral. Na categoria Tratamento emergiu a 

subcategoria intervenção precoce, enquanto que na categoria Atividades de preferência 
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foram obtidas as subcategorias brincar e ouvir música. A última categoria intitulada 

Expectativas contempla as subcategorias preocupação e visão positiva. 

Nesta seção apenas serão expostas as unidades temáticas, conforme exposto na Tabela 

1, das referidas categorias e subcategorias, para, em um momento posterior, analisá-las e 

discuti-las à luz da literatura.  

Categorias interativas de análise das observações 

A fim de verificar as características, as variações e a participação individual da mãe e 

da criança nas vinte e quatro observações realizadas com as duas díades participantes do 

estudo, foram feitas várias leituras dos vídeos obtidos, buscando identificar os fluxos 

interativos e assim, compreender a participação da mãe na interação e as estratégias utilizadas 

para promover a participação da criança. Os comportamentos comunicativos maternos e 

infantis foram identificados através do uso de diferentes gestos comunicativos; expressões 

verbais e ações que indicaram um comportamento intencional.  

Através de novas leituras dos protocolos, foram feitas revisões das transcrições com a 

finalidade de iniciar a construção das categorias comportamentais. As categorias foram 

formuladas com base nas observações: uma díade mãe-criança em situação de brincadeira 

livre e uma díade mãe-criança em situação de brincadeira estruturada; nos estudos da área 

(Bosa, 2002; Braz & Salomão, 2002; Medeiros, 2010) e nos objetivos da pesquisa. Procurou-

se identificar os comportamentos comunicativos maternos e infantis, além de episódios 

interativos com destaque para cenas de atenção conjunta.  

A utilização das filmagens mostrou-se de grande relevância, posto que possibilitou a 

verificação direta na construção das categorias. A demarcação do tempo estabelecido foi de 

segundo a segundo, caracterizando o início e o término de um episódio interativo, o 

engajamento direto entre a díade, além da finalização de uma atividade proposta. Portanto, 
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fez-se uma análise minuciosa das interações sociais, sobretudo por considerar a singularidade 

das díades participantes.  

Estilos de Fala Materna 

a) Diretivos (DIR): quando a mãe tende a dirigir a atenção e/ou as ações da criança. Podem 

ser apresentados como um comando ou ordem.   

- Diretivos de instrução precisa (DIR: IP): enunciado explícito da mãe do que deseja 

da criança, relacionado especialmente ao que esta deve fazer. 

*MOT: Solte esse aqui e pegue outro bonequinho. 

 - Diretivos de instrução imprecisa (DIR: INP): enunciado materno não muito 

específico do que deseja da criança.  

*MOT: Então, encaixa aí, vai. 

- Diretivos de solicitação de atenção (DIR: AT): enunciados utilizados pela mãe para 

chamar a atenção da criança, usualmente apresentando um brinquedo ou pedindo que 

direcione a atenção para algo.   

*MOT: É, assim, olha! 

-Diretivos de repetição (DIR: REP): a mãe pede que a criança repita aquilo que 

enunciou.  

*MOT: diga: consigo. 

 - Diretivos de controle do comportamento (DIR: CCOMP): a mãe controla o 

comportamento da criança ou expressa a sua objeção diante destes.  

*MOT: não, fica aqui. Num vai embora não.  

b) Requisições (RQ): quando a mãe solicita respostas verbais ou não verbais por parte da 

criança a objetos, situação ou ação. A sua principal finalidade é promover a participação da 

criança na interação.  
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- Solicitação de resposta (RQ: SR): quando a mãe pergunta algo a criança relativo a 

uma atividade ou situação, esperando por uma resposta verbal ou não verbal da mesma. Pode 

ser:  

 . Resposta Geral (RQ: SR/GE): quando a mãe faz uma solicitação não muito 

específica. 

*MOT: encontrou?  

  . Resposta Específica (RQ: SR/ESP): quando a mãe especifica para a criança 

aquilo que deseja. 

*MOT: Por que tu num quer brincar de bola?  

- Solicitação de sugestão (RQ: SU): quando a mãe propõe algo, sugerindo à criança 

uma ação.  

*MOT: Então pega a pecinha aqui, esse aqui. 

 - Solicitação de esclarecimento (RQ: ESC): quando a mãe solicita que a criança 

esclareça o comportamento comunicativo apresentado.  

*MOT: é prá mamãe apanhar?   

 c) Feedback (FED): quando a mãe aprova ou não ações e comportamentos da criança. É 

também um pedido materno de clarificação dos enunciados da criança ou de suas ações. Pode 

ser verbal ou não verbal. 

- Aprovação (FED: AP): quando a mãe aprova o comportamento comunicativo da 

criança.  

*MOT: sim, muito bem. 

- Desaprovação (FED: DES): quando a mãe desaprova o comportamento 

comunicativo da criança.  

*MOT: Esse aí não, deixa esse aí.  

Carol
Realce

Carol
Realce



102 

 

 - Reformulação (FED: REF): quando a mãe captura o significado básico da fala da 

criança e a modifica, corrigindo-a ou complementando-a. 

*MOT:  não, criança, é bola e não boila.   

 - Resposta à Questão (FED: RES/QUE): quando a mãe responde a uma pergunta 

elaborada pela criança. 

*MOT: vai, o caracolzinho toma banho também.  

 - Continuação (FED: CONT): quando a mãe dá continuidade à fala da criança. 

*MOT: é, tá lindo.  

 - Repetição (FED: REP): quando a mãe repete o enunciado da criança. 

*MOT:  oiii.  

d) Comentários (COM): comentários que a mãe faz dirigidos ora a criança ora de forma 

geral, apenas com o intuito de verbalizar. Podem ser comentários de atribuição de 

intencionalidade às ações da criança ou comentários generalizados sobre o seu estado físico e 

emocional. Exemplos: 

*MOT: ouxe, tu num quer brincar só. 

*MOT: eita, que hoje ele tá com preguiça.  

e) Assertivos (ASSER): enunciados maternos que visam nomear e caracterizar objetos e 

pessoas; descrever situações e ações na tentativa de fornecer informações à criança sobre 

propriedades, localizações e possessões:  

*MOT: Assim vai arrebentar, tá certo? 

Comportamentos não verbais maternos dirigidos às crianças 

a) Contato Físico (CF) – quando a mãe se aproxima da criança e lhe toca, seja no sentido de 

lhe ajudar em alguma atividade, seja para chamar a atenção da mesma, podendo ocorrer por 

meio do contato com as mãos da mãe ou através de objetos compartilhados.   
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- Contato físico corporal – toque e movimento (CFC: TOQ/MOV): a mãe toca partes 

do corpo da criança, como modo de interação e/ou o movimenta.  

*MOT:   

%act:  mexe as mãos junto com a mão da criança.  

- Contato físico “chamando a atenção” com a utilização de objetos (CFC: COBJ): 

quando a mãe utiliza objetos para estabelecer o contato físico com a criança, aproximando-os 

do corpo da mesma.  

*MOT: aí, vai procurar outra pecinha que tem que desencaixar. E esse aqui tem outra.  

%act:  toca na peça que a criança está segurando. 

b) Gestos comunicativos (GE) – formas gestuais utilizadas pela mãe para interagir com a 

criança e para complementar a linguagem verbal: 

- Gestos convencionais com e/ou sem linguagem verbal. Constituem os gestos de: 

. Aproximar: a mãe aproxima um determinado objeto (GE: AP); 

. Pegar – a mãe pega um objeto (GE: OP); 

. Entregar – a mãe entrega um objeto para a criança (GE: JEN); 

. Organizar objetos – a mãe organiza objetos próximos à criança (GE: OOBJ);  

 . Estender os braços – a mãe chama a criança e estende-lhe os braços (GE: EBR); 

 . Solicitar objetos – a mãe solicita à criança um objeto, utilizando as mãos (GE: 

SOBJ). 

 . Afastar objetos ou afastar a si mesma (GE: AFOBJ) – a mãe afasta os objetos 

próximos à criança ou afasta-se da criança.  

. Gesto de aprovação (GE: A): quando a mãe aprova um determinado comportamento 

da criança, através de gestos não verbais como afirmar com a cabeça de forma positiva, para 

cima e para baixo.  
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.Gesto de desaprovação (GE: DA): quando a mãe não aprova um determinado 

comportamento da criança e o faz apresentando algum sinal que não utiliza apenas a 

linguagem verbal, como movimentar a cabeça para os lados. 

*MOT:  não, tá errado o lado. 

%act:  movimenta a cabeça para os lados e afasta o brinquedo de perto da criança. 

c) Demonstração de afeto (DAF): quando a mãe demonstra carinho para com a criança, seja 

abraçando-a ou beijando-a. 

*MOT:  

%act:  dá um beijo no rosto da criança.  

d) Atividades de Cuidado (AC): quando a mãe realiza atividades do tipo pegar a criança no 

colo, nos braços, amarrar o sapato, dentre outros.  

*MOT:  deixa mamãe ajeitar o teu tênis. 

%act:  amarra o tênis da criança.  

e) Observação (OBS): quando a mãe observa a criança, seja quando ela está se dirigindo a 

alguma atividade, seja quando não há nenhum outro elemento e a criança “apenas” se mostra 

presente.  

*MOT: ein? 

%act:  observa a criança.  

Comportamentos Comunicativos Infantis 

 Os comportamentos comunicativos infantis são caracterizados pelos comportamentos 

verbais e não verbais.  

 A categoria verbalização, que diz respeito aos comportamentos comunicativos verbais 

das crianças, subdivide-se em três subcategorias, a saber: 

a) Vocalizações (VC): enunciados da criança que podem ser incompreensíveis em uma 

primeira instância, mas apresentam uma função comunicativa.  
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*CHI:  ta ta ti ta ta tá.  

b) Fala espontânea (F:ESP): corresponde a qualquer comportamento comunicativo verbal da 

criança que não está relacionado à imitação ou repetição da fala materna.  

*CHI:  fala. 

%act:  entrega a mãe o telefone. 

c) Fala ininteligível (F: IN): corresponde aos enunciados da criança que não são 

compreensíveis e não possibilitam apreender a intenção comunicativa.  

*CHI:  fala ? 

d) Resposta à solicitação materna (RES: SM): quando a criança responde a um pedido da 

mãe, de forma verbal e/ou não verbal.  

- Adequada verbal (RES: SM/AV): responde de modo “apropriado” e através de 

vocalização, isto é, de acordo o com solicitado: 

*MOT: quem é no telefone? Quem foi que te trouxe esse telefone? 

%act: olha em direção à câmera e depois olha para criança.   

*CHI:  tia Carol.  

%act:  segura o telefone próximo ao ouvido. 

-Adequada não verbal (RES: SM/ANV): quando a criança responde, através de ações, 

de modo apropriado ao solicitado pela mãe: 

*MOT: brinca com o carro, bota no chão. 

%act:  coloca o carro ao lado da criança. 

*CHI: 

%act:  pega o carro e o aproxima ainda mais de si.  

- Inadequada verbal (RES: SM/INV): quando a criança responde de forma 

inadequada ao solicitado pela mãe.  

*MOT:  a galinha? 
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%act:  aproxima a mão da criança da galinha. 

*CHI:  cainho (carrinho). 

- Inadequada não verbal (RES: SM/INNV): quando a criança responde aquilo que a 

mãe lhe solicitou de forma não apropriada, isto é, contrário ao que lhe foi solicitado e de 

forma não verbal: 

*MOT: eita, brinca com a cocó também. Oh a cocó. 

%act:  movimenta a galinha de plástico ao lado da criança. 

*CHI: 

%act:  estende o braço e alcança o carro. Segura o carro.  

e) Demonstração de afeto (D:AFT): quando a criança demonstra carinho ou desejo de 

receber carinho, através da aproximação corporal com a mãe ou através da emissão de sorriso 

e risadas.  

*CHI: 

%act:  sorrir, se aproxima da mãe e a abraça.  

f) Demonstração de desagrado (D:DA): quando a criança demonstra desaprovação, através 

do choro, por exemplo.   

*CHI:  

%act: vira o corpo de costas para a mãe e ameaça chorar.  

g) Iniciativa da criança (I:CÇ): quando a criança toma a iniciativa durante a interação, seja 

dirigida somente à mãe, seja dirigida a um objeto ou a ambos.  

*CHI: 

%act: solta a galinha que a mãe lhe entregou e segura um carro que está em sua frente, 

aproximando-o da boca.  

h) Gestos comunicativos (GEST: COM): quando a criança apresenta gestos que são 

indicativos de alguma intenção. Podem ser:  
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. Tocar/manipular objetos: a criança toca objetos e/ou os manipula, a fim de conhecer 

as suas propriedades físicas (GEST: COM/TOBJ); 

. Tocar a mãe: a criança toca-lhe a face; a cabeça ou o seu corpo (GEST: COM/TM); 

. Estender os braços: a criança estende os braços para a mãe no intuito de por ela ser 

levantada ou pega no colo (GEST: COM/EBR); 

. Afastar com a mão um objeto ou a parte do corpo da mãe: a criança demonstra querer 

se distanciar de um objeto ou mesmo da mãe (GEST: COM/AOBJM); 

. Bater palmas durante uma canção: a criança bate palmas somando à atividade de 

cantar (GEST: COM/BP). 

*CHI: 

%act:  bate palmas.   

Excluem-se: sons vegetativos, como tosse, espirros, barulhos externos, dentre outros.  

Episódios Interativos  

Um episódio interativo define-se através da realização da atividade conjunta entre dois 

participantes diante de um objeto ou evento. O início do episódio interativo acontece quando 

um dos parceiros em interação dirige um comportamento comunicativo ao outro e a resposta 

para este comportamento acontece no máximo de cinco segundos, conforme proposta de Seidl 

de Moura (2009). O fim do episódio acontece quando há mudança de foco de interesse para 

outro objeto ou evento por um dos membros da díade.  

Ademais, serão descritos quatro episódios interativos que foram identificados durante 

as observações realizadas com as díades. Esta descrição será feita a partir da estrutura a 

seguir, e toma por base dois critérios: continuidade e descontinuidade.  
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Figura 1 

Estrutura dos episódios interativos 

 

O esquema permite observar o olhar adotado no presente estudo sobre as 

configurações dos episódios interativos. Desse modo, inicialmente procurou-se apreender 

quem início o processo interacional, para depois compreender como este processo fluiu e/ou 

se houve uma quebra, acarretando em uma descontinuidade. Os comportamentos 

comunicativos maternos e infantis possibilitaram a identificação dos episódios interativos, 

atentando para possíveis cenas de atenção conjunta presentes no interjogo das interações. 

A identificação dos processos interacionais contínuos toma por base a sequência aos 

tópicos de fala e ação, isto é, quando tanto a fala/ação materna quanto a fala/ação infantil 

voltam-se para uma mesma atividade, diz-se que há uma continuidade na interação. Em 

contrapartida, nos episódios descontínuos observam-se primeiramente como houve a quebra 

na interação, ou seja, a mudança de foco, para posteriormente apreender as estratégias 

utilizadas que possibilitaram o retorno à continuidade da interação. Especificamente, 

procurou-se identificar as estratégias maternas que promoveram a participação da criança 
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durante a cena interativa. Ao final do episódio, atenta-se para a realização e finalização de 

uma atividade em comum.  

A partir destas categorias de análise, os comportamentos comunicativos maternos e 

infantis e a identificação dos episódios interativos foram analisados e serão apresentados no 

próximo capítulo, o qual traz separadamente os resultados e a discussão do Estudo de Caso 1, 

e posteriormente os dados obtidos nos Estudo de Caso 2.  
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo serão apresentados e analisados os dados obtidos com cada díade. 

Inicialmente serão descritas algumas das características sociodemográficas, como a idade dos 

pais da criança, o nível de escolaridade, a ocupação social, dentre outros aspectos. As 

características das crianças serão apresentadas através da identificação do diagnóstico da 

deficiência visual; da idade; além de dados sobre o desenvolvimento inicial. Tais dados foram 

obtidos através da entrevista realizada com as mães, no início do estudo. A entrevista 

possibilitou o acesso à concepção das mães sobre a criança e o seu desenvolvimento, 

especificamente nos aspectos linguísticos, motores e sociais. Também foi possível apreender 

aspectos gerais como aprendizado e evolução; tratamento; atividades de preferência e 

expectativas em relação ao futuro da criança. 

Posteriormente, serão apresentados os dados obtidos através da aplicação da LAVE, 

a qual fornece as frequências das palavras que as crianças já conseguem expressar 

verbalmente. Este instrumento se mostra útil porque possibilita verificar o nível linguístico 

em que as crianças se encontram, através da solicitação de que as mães assinalem quais 

palavras as crianças conseguem expressar espontaneamente. 

As observações realizadas foram analisadas e discutidas, com foco nos 

comportamentos comunicativos maternos e infantis e, sobretudo na identificação de episódios 

interativos, destacando-se os contextos de atenção conjunta. Todos os procedimentos de 

descrição e análise dos dados foram realizados de forma separada, isto é, os dados das duas 

díades foram minuciosamente explorados, denominados de Estudo de Caso 1 e Estudo de 

Caso 2. 
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ESTUDO DE CASO 1 

 

Descrição dos dados sociodemográficos 

 Antes da realização da entrevista, a qual possibilitou o estabelecimento do rapport 

entre a díade participante e a pesquisadora, e o acesso à concepção materna sobre o 

desenvolvimento da criança, alguns dados sociodemográficos foram obtidos. O roteiro 

elaborado continha questões iniciais sobre a idade dos pais, a escolaridade, a renda familiar, o 

número de filhos, dentre outros aspectos. Consequentemente, também foi possível apreender 

informações gerais sobre o contexto social em que a criança e seus familiares estão inseridos. 

A criança, sexo feminino, tinha três anos de idade no início do estudo, é natural de 

Campina Grande (PB) e residia em um bairro da periferia da cidade, morando em residência 

própria com o pai, a mãe e o irmão mais velho. Nasceu prematura, com 26 semanas de 

gestação (seis meses) e apresentou algumas dificuldades, o que resultou em uma internação 

hospitalar até os quatro meses de vida. Foi diagnosticada como apresentando a retinopatia da 

prematuridade, através do deslocamento da retina, causada pelo excesso de oxigênio da 

incubadora da unidade de tratamento intensivo neonatal (UTIN). Trata-se de uma criança que 

teve um nascimento marcado por muitas dificuldades, haja vista que logo nos primeiros dias 

apresentou parada respiratória, meningite, hemorragia gástrica e até morte aparente, duas 

vezes. De acordo com a mãe, apesar dos problemas iniciais, a criança apresenta um 

desenvolvimento considerado satisfatório, sendo a presença da deficiência visual (cegueira) a 

razão pela qual o desenvolvimento da criança é considerado atípico. 

O pai da criança tem 46 anos de idade, terminou o ensino fundamental e como 

profissão se intitula autônomo, desenvolvendo trabalhos de pedreiro e outros serviços gerais. 

A mãe tem 36 anos, é dona de casa, também apresenta o ensino fundamental completo e é 

quem cuida da criança, na maior parte do tempo. O casal tem, além da criança do estudo, um 
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filho de 13 anos que está cursando o sétimo ano do ensino fundamental. A renda da família é 

de aproximadamente um salário mínimo e meio.  

 Para complementar as informações já obtidas e com o objetivo principal de apreender 

a concepção materna sobre o desenvolvimento infantil, no próximo tópico serão discutidos os 

resultados da entrevista semiestruturada realizada com a mãe da criança.  

Análise de conteúdo da entrevista 

 Com a transcrição literal da entrevista realizada, a qual teve duração média de 20 

minutos, efetivou-se um estudo criterioso de todos os seus conteúdos, a partir do qual foram 

formuladas algumas categorias e subcategorias, conforme exposto anteriormente na Tabela 1. 

Na categoria Diagnóstico, especificamente na subcategoria momento da descoberta, a 

mãe da criança relatou que a deficiência visual já era esperada por parte dos médicos, tendo 

em vista a criança ter necessitado da incubadora (oxigenoterapia), em decorrência do 

nascimento prematuro, como pode ser visto na fala abaixo: 

Já era esperado antes dela sair da UTIN, porque ela passou dois meses entubada e os médicos 

diziam que ela podia ficar com uma deficiência visual ou até mesmo perder a visão pelo longo 

tempo que ela ficou. (...) quando ela veio prá casa, eu notei que ela tinha uma deficiência no 

fundo do olho. Aí, eu fui e levei ela no médico, aí cheguei lá e o médico disse que realmente 

ela tinha uma deficiência visual (pausa), o olho direito dela era completamente perdido e o 

esquerdo se ele seria comprometido só ia saber com o tempo. 

De acordo com a verbalização materna, evidencia-se que o diagnóstico da deficiência 

visual „já era esperado‟, uma vez que já no hospital os médicos informaram que a criança 

poderia vir a apresentar alguma sequela neste aspecto. A esse respeito, é importante atentar 

para a importância do diagnóstico precoce, tendo em vista que ele pode auxiliar nos 

tratamentos que a criança irá receber, os quais podem, em alguns casos, ser do tipo cirúrgico, 

possibilitando a reversibilidade do funcionamento visual. 

No que diz respeito à subcategoria reações frente à descoberta, a mãe mencionou que 

no início foi difícil aceitar a deficiência visual, destacando principalmente a presença da 

criança no hospital, a qual ficou na UTIN durante o período de quatro meses:  
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Bom, foi difícil, né? Eu sempre pensava que ela num ia sair dali, mas também eu me pegava 

muito com Deus. Tem um Deus que é maior do que tudo. Eu pensava, um dia eu tiro ela daqui 

e ela saiu. 

Considera-se que a fala materna vai além das reações frente ao diagnóstico da 

deficiência visual, já que a mãe se refere, sobretudo, a presença da criança no hospital por um 

tempo considerável. Neste sentido, estudos realizados com crianças deficientes visuais 

(Amiralian, 1997; Batista, 2004) mencionam a presença de outros fatores que causam prejuízo 

ao desenvolvimento infantil. Entres estes fatores, encontra-se a qualidade das relações sociais 

que são estabelecidas com a criança, já que a ausência do retorno visual pode resultar na 

ausência de trocas interativas. No presente caso, a permanência prolongada da criança no 

hospital pode ter dificultado o vínculo inicial entre a díade.  

Através da entrevista também foi possível obter o relato materno referente à categoria 

Habilidades e Comprometimentos, dentro da qual foram obtidas três subcategorias, quais 

sejam: aprendizado e evolução; aspectos linguísticos, físicos e sociais e avaliação geral.  

Na primeira subcategoria, intitulada aprendizado e evolução, a verbalização materna 

focou a percepção sobre como a deficiência visual está associada ao desenvolvimento da 

criança e assim, a mãe relatou que a criança requer alguns cuidados extras quando a compara 

com uma criança que apresenta a visão: 

Às vezes tem que ensinar tudo e quando tá aprendendo é até uma satisfação prá mãe ver o 

aprendizado, mas, no caso dela, é difícil, porque a gente tem que viver mais prá eles, tem que 

prestar mais atenção, tem que ensinar tudo, tem que ensinar ela a pegar, ensinar a ouvir, ela 

procurar com a audição, ela procurar com o tato. 

Com base nas palavras da mãe, evidencia-se que a criança com deficiência visual 

necessita de cuidados a mais quando comparada com uma criança com desenvolvimento 

típico. Apesar de ressaltar a satisfação que se obtém quando a criança cega apresenta algum 

progresso, é possível verificar que a ausência da visão requer da mãe uma postura mais atenta 

e de maior assistência, o que pode acarretar, em algumas situações, em momentos de cansaço, 

estresse e até mesmo depressão.  
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Este dado torna-se relevante diante da elaboração de programas de intervenção que 

visem trabalhar com a díade mãe-criança deficiente visual. Isto porque é possível, com tal 

informação, elaborar estratégias que possam facilitar ou mesmo fortalecer o papel materno 

diante do desenvolvimento infantil. Estratégias como permitir que a mãe relate como se sente, 

através de rodas de diálogo, por exemplo, em que ela expõe os seus sentimentos e compartilha 

com outras mães que estão em uma situação semelhante, podem tornar-se benéficas para a 

relação estabelecida com a criança e com os demais membros da família (Kreutz, 2010). 

Na subcategoria aspectos linguísticos, físicos e sociais, a fala materna se deteve em 

mencionar aspectos positivos de progressão nestas três áreas, conforme se percebe nos 

exemplos que se seguem: 

Ela atende os chamados, ela entende quando o pai dela chega, quando a tia dela chega, ela já 

percebe quem é, fica chamando minha irmã de Teté (...) Na questão motora, ela tá com um 

desenvolvimento na coordenação motora ótimo, ela pega, ela ta se desenvolvendo bem, até na 

questão da visão também que prá ela num vai fazer quase falta, né? Porque ela nunca viu, né? 

Porque passou muito tempo trancada numa incubadora, nem a visão tinha. 

  

No trecho acima, a mãe menciona aspectos relacionados tanto à linguagem quanto ao 

desenvolvimento motor, ambos caracterizados com adjetivos positivos, indicando que a 

criança tem apresentado progresso. Apesar de estudos (Amiralian, 1997; Batista, 1997) 

considerarem que a criança deficiente visual pode apresentar atrasos em relação ao 

desenvolvimento linguístico inicial, considera-se de extrema importância atentar para o 

contexto em que esta criança está inserida e as relações sociais que se estabelecem, 

identificando, por conseguinte, o papel que os adultos com os quais convive a ela atribuem. 

Isto porque é importante compreender a linguagem em seu aspecto interacional, e, desse 

modo, verificar também como os pais concebem a criança enquanto capaz de fazer uso dos 

recursos linguísticos. Este aspecto é importante, pois parte-se do pressuposto de que a 

concepção que a mãe tem sobre a criança e o seu desenvolvimento pode indicar como esta 

mãe irá interagir com a criança, e assim, fornecer subsídios diversos para que a linguagem 
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seja adquirida e utilizada. Tal aspecto também pode ser estendido para o aspecto motor, 

embora se saiba que a locomoção motora em crianças cegas requer cuidados diversos, já que 

estas crianças tendem a ter a noção de espaço e causalidade prejudicada.  

Em relação ao aspecto social, a mãe assinalou que: 

E ela, se relaciona assim com as pessoas como sendo uma criança normal. Ela atende a todos 

os chamados. Você chega, brinca, ela começa a rir. 

  

A verbalização materna referente à socialização da criança é bem breve e direta, 

evidenciando que a criança apresenta um relacionamento positivo com as pessoas com as 

quais convive e tem contato. A mãe ressalta, inclusive, a demonstração de afeto por parte da 

criança, o que dá a ideia de que a criança interage com os demais, por meio de brincadeiras, 

por exemplo.  

Na última subcategoria intitulada avaliação geral, a fala materna evidencia que a 

criança está se desenvolvendo de forma satisfatória: 

É uma criança normal, prá mim ela é uma criança normal. É, você ver assim, é como uma 

criança normal, muita gente olha e diz: não, essa menina não tem nada, isso é conversa, ela 

não é deficiente visual. Porque quem ver de fora diz assim: não, ela é uma criança normal. 

 

O trecho destacado ressalta que a criança é normal igual a qualquer outra, 

especificamente a uma criança que apresenta a percepção visual. Dessa forma, pode-se inferir 

que a mãe considera que a cegueira da criança não a impede de desenvolver as habilidades 

necessárias para o seu crescimento. Esta visão eminentemente positiva da mãe em relação ao 

desenvolvimento da criança pode ser considerada como benéfica, se levar a mãe a estabelecer 

com a criança atividades rotineiras em que ela desenvolva autonomia e independência, 

evitando, por conseguinte, uma superproteção e possibilitando maior exploração do ambiente. 

Por outro lado, o fato da mãe considerar a criança como uma criança normal, como qualquer 

outra, pode acarretar uma postura materna mais passiva, podendo levar a criança a apresentar, 

posteriormente, atraso em algum aspecto do desenvolvimento. Destaca-se, portanto, a 
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importância do uso de outros recursos, como o sistema tátil e auditivo para a apreensão de 

informações, por meio da estimulação.  

Além da obtenção de dados a respeito da percepção materna sobre o desenvolvimento 

da criança, também foi obtida informação sobre os tratamentos que a criança recebeu e ainda 

recebe. Na categoria Tratamento, através da qual foi nomeada a subcategoria intervenção 

precoce, a mãe relata os tipos de profissionais que atendem a criança: 

Faz, com a fono; faz com a fisioterapeuta e, depois, vai prá o psicólogo, quando ela 

tiver com a parte mais avançada, que já tiver entendendo mais coisa.  

Em relação à intervenção precoce, estudos (Anaute & Amiralian, 2007; Gagliardo & 

Nobre, 2001) têm mostrado a sua importância para o desenvolvimento infantil. Portanto, a 

presença da criança frente aos profissionais mencionados diz respeito tanto à necessidade dela 

ter um acompanhamento fonoaudiológico para um desempenho linguístico satisfatório, como 

também o atendimento com fisioterapeuta, decorrente, especificamente, da deficiência 

respiratória que a criança apresentou nos primeiros meses de vida e que a fez necessitar de 

fisioterapia respiratória. Acredita-se que a mãe menciona o atendimento psicológico como 

sendo algo que a criança irá necessitar posteriormente para que ela possa compreender a si 

mesma de modo mais contextualizado, incluindo a sua percepção diante da cegueira que 

apresenta.  

A categoria Atividades de preferência obteve duas subcategorias, quais sejam: brincar 

e ouvir música. Nestas, o relato materno menciona o gosto da criança pelo ato de brincar: 

Ela brinca no quarto dela, eu dou boneca prá ela brincar. Tudo que ela percebe que tá ao 

alcance dela, ela pega, ela brinca, ela morde. Bota tudo na boca. 

 

De fato, estudos têm evidenciado que a brincadeira é fundamental para o 

desenvolvimento infantil (Queiroz, Maciel & Branco, 2006; Macarini & Vieira, 2006; Souza 

& Batista, 2008) e que uma das preferências de criança deficientes visuais é o ato de ouvir 

músicas, já que a audição, assim como o tato, torna-se um dos principais recursos de 
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aquisição de informações. Na fala materna fica evidente também a iniciativa da criança de 

aproximar objetos da boca e mesmo de pegar aqueles objetos que estão próximo do seu 

campo tátil. Considera-se que a mãe pode apresentar o papel de facilitadora e de mediadora 

frente à exploração destes objetos pela criança e mesmo diante de brincadeiras diversas, 

possibilitando que a criança explore e manuseie as propriedades dos materiais, através da 

identificação de diferentes configurações, isto é, formas, texturas e tamanhos. 

Ademais, a última categoria diz respeito às Expectativas e contempla duas 

subcategorias: preocupação, com menção as dificuldades iniciais e visão positiva, 

considerando tanto o desenvolvimento atual da criança como o seu desenvolvimento futuro: 

É uma parte difícil, né? Porque, criança tem liberdade, né? A gente pede paciência pra Deus, 

pede força, dá prá ir suportando e chega lá. 

 Apesar da mãe já ter ressaltado, em outros trechos, que a criança está se 

desenvolvendo de forma satisfatória, neste relato há indícios de preocupação em relação ao 

futuro da criança, tendo em vista que a mãe menciona a necessidade de recorrer à força 

divina, além de ter que suportar a situação. Todavia, no final da verbalização a mãe mais uma 

vez demonstra que há possibilidades, ao referir-se ao fato de conseguir chegar até a meta 

desejada. Este aspecto é revelado na subcategoria visão positiva, na qual o relato materno 

evidencia a maneira pela qual a criança com deficiência visual está se desenvolvendo:  

Só queria acrescentar que nenhuma mãe deve se desesperar porque o filho tem uma 

deficiência, porque é uma criança normal igual a qualquer outra. É saber lidar com o problema 

e saber cuidar adequadamente (...) É, ela tá melhorando bem. Porque a gente nunca esperava 

um avanço desse, né?   

O recorte materno mostra-se otimista em relação ao desenvolvimento da criança. A 

mãe ressalta que apesar da criança apresentar a cegueira, ela tem se desenvolvido de modo 

positivo e tem avançado. Destaca-se que é comum a ambivalência na fala de mãe de crianças 

atípicas, tendo em vista que elas tendem a apresentar expectativas em relação ao 

desenvolvimento da criança, mas também demonstram incertezas e inseguranças quanto às 
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reais possibilidades de desenvolvimento, especificamente neste caso, em que o recurso visual 

não se faz presente. O papel materno diante desta especificidade torna-se de suma 

importância, já que a mãe pode assumir a postura de promover a participação da criança na 

aprendizagem de novas habilidades, bem como pelo fato da mãe ser a principal cuidadora da 

criança, orientando-a a como fazer uso dos outros recursos disponíveis. 

De um modo geral, os trechos das verbalizações maternas obtidas através da entrevista 

semiestruturada possibilitam compreender a concepção geral que a mãe tem sobre a criança, a 

cegueira e as implicações que esta traz ao desenvolvimento infantil. É importante atentar para 

a visão materna referente ao seu papel enquanto cuidadora da criança, responsável por 

possibilitar que esta avance e se desenvolva de modo positivo, através da oferta de 

oportunidades enriquecedoras que possibilitem a apreensão das informações sociais.  

Conforme já ressaltado, o presente estudo teve por objetivo geral analisar 

longitudinalmente a interação mãe-criança com deficiência visual, com foco no 

desenvolvimento linguístico e nas habilidades sociocomunicativas infantis. Para tanto, além 

da entrevista, foi utilizada a LAVE, instrumento este que fornece informações referentes ao 

vocabulário expressivo da criança. O próximo tópico irá se debruçar especificamente sobre 

este instrumento.  

Lista de Avaliação do Vocabulário Expressivo (LAVE) 

Posteriormente à realização da entrevista, foi aplicada a Lista de Avaliação do 

Vocabulário Expressivo (LAVE), com o intuito de obter uma ideia geral de quantas palavras a 

criança consegue expressar de forma espontânea diante de uma lista de 309, distribuídas em 

14 categorias semânticas.  

As palavras assinaladas pela mãe, no início do estudo, revelam que a criança 

expressa um total de 263 palavras, com a predominância das palavras referentes às 
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categorias: ambiente (chuva, flor); veículos (moto, avião) e modificadores (acabou, feliz), 

com diferença de uma palavra não expressada do total exposta nas categorias.  

Destaca-se a importância deste instrumento, pois possibilita verificar o nível 

linguístico em que a criança se encontra no momento em que a mãe assinala as palavras que 

as crianças já conseguem expressar verbalmente. Verifica-se que, através da percepção da 

mãe, a criança apresenta um vocabulário expressivo considerado satisfatório, sendo capaz de 

formular frases com até quatro palavras, como por exemplo: eu tô com fome.  

Na última etapa da coleta de dados, a LAVE foi mais uma vez aplicada e a mãe 

assinalou que a criança expressa 297 palavras, número este que quando comparado com a 

aplicação realizada na primeira etapa demonstra um avanço de 34 palavras. Também foi 

identificado que a criança já formula frases com mais de cinco palavras, como: eu quero 

vestir o short jeans.  

Retoma-se aqui a afirmação de Rescorla (1989), segundo a qual os atrasos na 

linguagem são considerados quando a criança a partir dos dois anos de idade apresenta uma 

produção inferior ao total de 50 palavras das 309 presentes na LAVE. Desse modo, pode-se 

afirmar que a criança apresenta uma linguagem considerada adequada para a sua faixa etária, 

apesar do instrumento não fornecer dados suficientes para afirmar com precisão os aspectos 

qualitativos da linguagem que está sendo utilizada pela criança. Esta informação foi possível 

de se obter através da análise das observações realizadas, as quais possibilitaram a apreensão 

dos comportamentos comunicativos e dos episódios interativos que a criança estabeleceu com 

a mãe. Trata-se do tópico seguinte.   

Análise das observações  

A análise que se segue refere-se à obtenção descritiva das frequências alcançadas nos 

seis períodos de observação realizados com esta díade. As frequências foram obtidas através 

da ferramenta Clan do sistema computacional Childes. Esta análise é útil porque nos fornece 
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dados quantitativos precisos, subsidiando uma análise qualitativa, que será feita, sobretudo na 

descrição dos episódios interativos e na discussão geral.  

1ª Etapa 

Estilos de Fala Materna 

Os dados da Tabela 2 apresentam os estilos de fala materna utilizados durante a 

primeira etapa, na situação de brincadeira livre e na situação estruturada. A situação de 

brincadeira livre aconteceu por meio do uso de bonecos de plástico, que quando apertados, 

apresentavam sons. O contexto de brincadeira estruturada foi configurado pelo uso de peças 

de plástico cujo objetivo consistiu em formar uma corrente, através da justaposição das 

mesmas.  

Tabela 2 

Categorias e subcategorias dos estilos de fala materna na primeira etapa 

Estilos de fala materna 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias e subcategorias  f % f % 

Diretivos   

Instrução Precisa 12 20.3% 20 32.2% 

Instrução Imprecisa 16 27.1% 15 24.1% 

Atenção  18 30.5% 23 37% 

Repetição            02                         3.5%             -                             - 

Controle do Comportamento 11 18.6% 04 6.5% 

Total 59 100% 62 100% 

Requisições     

Solicitação Geral 24 36.4% 13 46.4% 

Solicitação Específica 34 51.5% 14 50% 

Sugestão 07 10.6% 01 3.6% 

Esclarecimento 01 1.5% - - 

Total 66 100% 28 100% 

Feedbacks     

Aprovação 02 4% 06 13% 

Desaprovação 04 8% 08        17.4% 

Reformulação 02 4% - - 

Resposta à questão 38 76% 26 56.5% 

Continuação - - 03 6.5% 

Repetição 04 8% 03 6.5% 

Total 50 100% 46 100% 

Comentários 02 100% 04 100% 

Assertivos 20 100% 05 100% 

 

 Na brincadeira livre a mãe fez uso, sobretudo das requisições (f=66), sendo a 

requisição de solicitação específica a mais utilizada (f=34), com 51.5%. Este estilo 
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comunicativo é utilizado quando a mãe solicita a criança uma resposta específica, seja verbal 

ou através da realização de ações. Considera-se que o uso dos bonecos de plástico pode ter 

influenciado o uso das requisições por parte da mãe. Seguido do uso das requisições, verifica-

se que na situação de brincadeira livre os diretivos foram o segundo tipo de estilos de fala 

mais utilizados (f=59), prevalecendo os diretivos de atenção (f= 18), com 30.5%. 

Os diretivos sobressaíram na situação de brincadeira estruturada, especificamente os 

diretivos de atenção com a frequência de 23 enunciados e uma porcentagem de 37%. Este 

dado pode ser justificado pelo fato de que na situação de brincadeira estruturada a mãe foi 

instruída pela pesquisadora a realizar uma determinada atividade com uso de um brinquedo 

que foi sugerido, o que pode ter demandado da participante um maior uso de ordens e 

instruções, os quais caracterizam o uso dos diretivos de um modo geral.  

Estudos realizados (Aquino & Salomão, 2005; Fonsêca & Salomão, 2005) evidenciam 

que a presença de diretivos de atenção, em contextos como o aqui descrito, justifica-se porque 

estes estilos de fala materna são propiciadores no que diz respeito à participação infantil 

durante o processo interacional. Também se verifica que os diretivos de atenção podem 

favorecer o desenvolvimento linguístico de crianças que apresentam habilidades 

sociocomunicativas menos desenvolvidas, conforme se observa em muitas crianças com 

desenvolvimento atípico (Coutinho, 2012; Medeiros, 2010), entre as quais, as crianças com 

deficiência visual.  

Apesar das controvérsias quanto às funções dos diretivos para com o desenvolvimento 

linguístico infantil, considera-se que os diretivos são utilizados como uma tentativa materna 

em adequar o estilo de fala ao nível linguístico da criança, à idade e ao nível de compreensão. 

Em crianças com deficiência visual, por exemplo, os diretivos podem ser utilizados com o 

intuito de compensar as poucas iniciativas da criança durante o processo interacional.   
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Percebe-se, portanto, que nas duas situações contextuais o uso dos diretivos apresentou 

uma frequência aproximada, com uma diferença de 59 para 62 ocorrências. Especificamente, 

na situação de brincadeira livre destaca-se também o uso dos diretivos de instrução imprecisa 

(f=16), com 27.1%, e diretivos de controle do comportamento, com 11 ocorrências (18.6%).  

Na situação estruturada os dados revelam que após o uso acentuado dos diretivos de 

atenção, os diretivos de instrução precisa foram bastante utilizados, com uma frequência de 

20 ocorrências, que corresponde a 32.2%. Verifica-se também um número pequeno dos 

diretivos de controle do comportamento (f=4), isto é, 6.5%, quando comparados com a 

situação de brincadeira livre. Este último dado revela que a situação de brincadeira livre por 

ser considerada mais natural e por não ter previamente uma atividade ou estrutura a ser 

seguida, pode ter influenciado o comportamento materno de tentar guiar o comportamento da 

criança.  

No que diz respeito ao uso dos feedbacks, percebe-se que houve uma proporção nas 

duas situações em relação às ocorrências destes enunciados maternos. Todavia, a frequência 

no uso dos feedbacks de resposta à questão denota o número de 38 enunciados na situação de 

brincadeira livre, que corresponde a 76% para 26 enunciados na situação estruturada 

(56.5%), o que revela uma diferença entre as duas situações. Esta diferença pode ser em 

decorrência da estrutura dos dois contextos situacionais, isto é, na brincadeira livre, assim 

como a mãe solicitou à criança um maior controle sobre o seu comportamento, também foi 

utilizado um maior número de feedbacks frente as suas respostas, tenham sido estas de 

aprovação ou não.  

Outro dado que nos chama atenção é o uso dos assertivos. Na situação de brincadeira 

livre o uso dos assertivos foi bem mais acentuado que na situação de brincadeira estruturada, 

com uma diferença de 20 para cinco ocorrências. Assim como o uso dos demais estilos de fala 

materna, o uso dos assertivos esteve relacionado ao contexto. Logo, na situação estruturada 
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parece-nos que houve uma preocupação materna em direcionar a atenção da criança e de 

instruí-la para o êxito na execução da atividade proposta, com um número considerável de 

feedbacks, mas com um número pequeno de assertivos, os quais poderiam ter sido utilizados 

com o mesmo propósito de inserir a criança na atividade a ser realizada. 

De um modo geral, os dados revelam que nesta primeira etapa a mãe fez uso dos 

estilos de fala materna de modo diversificado, embora alguns tenham prevalecido em relação 

a outros, o que torna necessário investigar e descrever de modo minucioso a configuração dos 

episódios, descrição esta que será feita posteriormente. A descrição do contexto é importante 

porque torna possível compreender as estratégias maternas que estariam possibilitando o uso 

dos diferentes estilos de comunicação enquanto suporte de apoio. 

Para melhor compreender a dinâmica interativa das situações observadas, os 

comportamentos comunicativos não verbais maternos também foram identificados. A Tabela 

a seguir apresenta as frequências obtidas nas duas situações, durante a primeira etapa 

realizada.  
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Comportamentos comunicativos não verbais maternos 

Os dados expostos na Tabela 3 evidenciam as frequências dos comportamentos 

comunicativos não verbais maternos nas situações de brincadeira livre e na situação 

estruturada. Nas duas situações, verifica-se que houve o predomínio do uso da observação 

(f=41) e (f=33), respectivamente, comportamento este que pode resultar na adoção de uma 

postura mais passiva, já que a mãe tende a apenas observar o comportamento da criança.  

Tabela 3 

Categorias e subcategorias dos comportamentos comunicativos não verbais maternos na primeira 

etapa 

Comportamentos não verbais maternos 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias e subcategorias  f % f % 

Contato Físico   

Toque/movimento 15 65.2% 06 26% 

Com uso de objetos 08 34.8% 17 74% 

Total 23 100% 23 100% 

Gestos Comunicativos   

Aproximar objeto 08 25% 08 38% 

Pegar objeto 05 15.6% 04 19% 

Entregar objeto 13 40.6% 04 19% 

Organizar objeto - - 02 9,5% 

Estender os braços 03 9.4% -                                        - 

Solicitar objeto - - -                                        - 

Afastar objeto 01 3.2% 02 9,5% 

Aprovação 02 6.2% 01 5% 

Desaprovação - - -  

Total 32 100% 21                                  100% 

Demonstração de afeto 02 100% -                                        - 

Atividade de cuidado 03 100% -                                        - 

Observação 41 100% 33                                  100% 

 

 Posteriormente, verifica-se, na situação de brincadeira livre, que a mãe utilizou um 

maior número de gestos comunicativos (f=32), sobretudo o gesto de entregar objetos (f=13), e 

aproximar objetos (f=08), com 40.6% e 25%, respectivamente, seguido do contato físico de 

toque/movimento (f=15). Embora em proporção significativamente menor, além dos 

comportamentos acima, a mãe também demonstrou afeto (f=2) e realizou atividades de 

cuidado (f=3), comportamentos estes que estiveram ausentes na situação de brincadeira 

estruturada.  
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 Em relação à situação de brincadeira estruturada, os dados revelam que além da 

observação prevaleceu o comportamento do contato físico com uso de objetos (f=17), que 

corresponde a 74%, seguido do uso dos gestos comunicativos como o de aproximar objetos 

(f=8), com o mesmo número de ocorrências identificadas na situação de brincadeira livre, mas 

com uma porcentagem de 38%.   

 Considera-se que nas duas situações o comportamento não verbal materno de observar 

prevaleceu, seguido do uso dos gestos comunicativos (situação de brincadeira livre) e do 

contato físico (situação estruturada). Por configurarem-se como duas situações distintas, e 

uma vez que a segunda situação exigiu da mãe uma atividade a ser realizada em conjunto com 

a criança, provavelmente justifique o uso maior do contato físico com uso de objetos, tendo 

em vista que a atividade foi realizada em conjunto e assim, a díade esteve em contato físico na 

maior parte do tempo observado. Atenta-se para o uso do contato físico enquanto uma 

estratégia materna de suporte de apoio, isto é, o fato da mãe estabelecer contato com a 

criança, seja através do toque ou do compartilhamento de objetos, pode ser uma forma 

utilizada para inserir a criança na situação interacional e, assim, facilitar a identificação dos 

objetos.  

 Um dado que nos chama atenção é a pouca prevalência da demonstração de afeto nesta 

primeira etapa, com ausência total deste comportamento na segunda situação contextual. 

Estudos evidenciam (Mendes, 2009; Ribas & Seidl de Moura, 2007) que a demonstração de 

afeto, através de carinho, beijos e abraços favorece a relação entre mãe e filho e, 

consequentemente, pode auxiliar na interação socialmente estabelecida.  

 De acordo com Bowlby (2002), principal representante da Teoria do Apego, nos 

primeiros anos, o contexto em que as trocas afetivas acontecem será fundamental para a 

formação do apego nos bebês e consequentemente, para o desenvolvimento socioemocional.  

A esse respeito, a troca de afetos dá abertura para interações de prazer entre a díade, e o 
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sorriso enquanto uma das formas de manifestar o afeto também está presente em bebês cegos, 

já a partir do segundo mês de vida, decorrente, geralmente, da reação à voz ou ao toque 

materno (Trevarthen, 1979).   

É, portanto, de suma relevância que a mãe, enquanto principal cuidadora da criança, 

possa promover situações que propiciem a troca de afetos, já que o desenvolvimento afetivo 

infantil também estará atuando em outras dimensões, como, por exemplo, as esferas cognitiva 

e social. Por outro lado, é importante mencionar que a situação de observação por meio da 

filmagem pode ter influenciado a baixa incidência de demonstração de afeto por parte da 

díade, o que torna necessária uma análise criteriosa de todas as possíveis influências 

relacionadas aos comportamentos comunicativos.  

A seguir serão expostos os dados obtidos sobre os comportamentos comunicativos 

infantis na primeira etapa, nas duas situações contextuais. Analisar os dados da criança 

possibilita melhor compreender a configuração da interação que fora estabelecida com a mãe 

e, dessa maneira, no momento em que for feita a descrição minuciosa de dois episódios 

interativos, obter-se-á uma visualização mais precisa de como a díade se comunica e interage.  

Comportamentos Comunicativos Infantis 

Os comportamentos comunicativos infantis apresentados na Tabela 4 mostram que na 

situação de brincadeira livre houve a prevalência do comportamento comunicativo verbal, 

com destaque para a verbalização, com 58 ocorrências, prevalecendo a fala espontânea, com 

uma frequência de 52 ocorrências (89.6%). Em relação aos comportamentos não verbais, 

verifica-se que através dos gestos comunicativos, o qual obteve 56 ocorrências, houve o 

predomínio do comportamento de tocar/manipular objetos (80.3%). Logo em seguida 

verifica-se que a resposta à solicitação materna do tipo adequada verbal obteve a frequência 

de 34 enunciados (60.7%) e a iniciativa da criança apresentou uma frequência de 40 

Carol
Realce

Carol
Realce



127 

 

ocorrências. Verifica-se, ainda, que a demonstração de afeto obteve quatro ocorrências, 

sobressaindo-se em relação ao comportamento materno observado nesta mesma situação.  

Tabela 4 

Categorias e subcategorias dos comportamentos comunicativos infantis na primeira etapa 

Comportamentos comunicativos infantis 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias e subcategorias  f % f % 

Verbalização   

Vocalização 01 1.8% 01 1.8% 

Fala Espontânea 52 89.6% 34 60.7% 

Fala Ininteligível 05   8.6% 21 37.5% 

Total            58                        100%            56                        100% 

Resposta à solicitação materna     

Adequada verbal 34 60.7% 19 36.5% 

Adequada não verbal 16 28.5% 24 46.2% 

Inadequada verbal 02 3.8% 07 13.5% 

Inadequada não verbal 04 7.1% 02 3.8% 

Total  56 100% 52 100% 

Demonstração de afeto 04 100% 01 100% 

Demonstração de desagrado - - - - 

Iniciativa da criança 40 100% 23 100% 

Gestos comunicativos     

Tocar/manipular objeto 45 80.3% 35 79.5% 

Tocar a mãe 08 14.3% 03 6.8% 

Estender os braços 01 1.9% 03 6.8% 

Afastar objeto/mãe 02 3.5% 03 6.8% 

Bater palmas  - - - - 

Total  56 100% 44 100% 

 

 Na situação de brincadeira estruturada verifica-se também o predomínio da 

verbalização (f=56), prevalecendo a fala espontânea (f=34), que corresponde a 60.7%, 

seguida da resposta à solicitação materna (f=52), prevalecendo a resposta adequada não 

verbal (f=24), isto é, 46.2%. A categoria gestos comunicativos obteve a frequência de 44 

ocorrências, com predomínio do comportamento de tocar/manipular objeto (79.5%). 

Diferentemente da situação de brincadeira livre, nesta situação a criança demonstrou afeto 

uma única vez, embora seja necessária uma análise mais aprofundada do tempo de duração 

deste comportamento, a fim de atentar para as particularidades em cada contexto.  

 Portanto, os comportamentos comunicativos infantis nas duas situações não se 

diferenciam muito em relação aos dados apresentados. Destaca-se que assim como a fala 

espontânea apareceu com uma frequência significativa nas duas situações, também os gestos 
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comunicativos de tocar/manipular objetos, o que, por se tratar de uma criança cega, pode ser 

considerado um comportamento que favorece a identificação por parte da criança do objeto 

presente na situação contextual, haja vista a necessidade de manipulá-lo para melhor 

identificá-lo. O ato de tocar os objetos e explorar as suas dimensões e diferentes estruturas, 

além da sua localização, assume, na criança cega, o papel do recurso visual, isto é, o toque 

assume o estatuto do olhar, conforme assinala Fonte (2011). 

 A seguir serão expostos os dados obtidos em relação ao número de episódios 

interativos identificados na primeira etapa, nas duas situações observacionais. 

Episódios Interativos 

Os dados na Tabela 5 possibilitam verificar que não houve uma diferença muito 

grande em relação ao número de ocorrências dos episódios interativos nas duas situações, 

tendo obtido uma frequência de 28 episódios na situação de brincadeira livre e 25 na situação 

de brincadeira estruturada.  

Tabela 5 

Frequência dos episódios interativos contínuos e descontínuos na primeira etapa 

Episódios Interativos 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias f %            f   % 

Contínuos           18                       64.3%          17                              68% 

Descontínuos           10        35.7%          08      32% 

Total            28        100%          25      100% 

 

 Especificamente, pode-se observar que nas duas situações houve o predomínio dos 

episódios interativos contínuos, ou seja, (f=18) e (f=17), que corresponde a 64.3% e 68%, 

respectivamente. Trata-se de um dado importante, pois possibilita inferir que a interação entre 

a díade nas duas situações possibilitou que tanto a mãe quanto a criança estivessem mais 

engajadas e respondessem aos comportamentos comunicativos uma da outra de forma 

contingente, favorecendo, por conseguinte, o transcorrer da interação.  

 Ademais, conforme os estudos realizados e a literatura consultada (Aquino & 

Salomão, 2011; Garton, 1992; Pine, 1994; Snow, 1997; Tomasello, 2003) pode-se destacar 
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que a presença dos episódios interativos contínuos favorece a configuração de episódios de 

atenção conjunta, caracterizados como pilares essenciais para a formação sociocognitiva 

infantil. Considera-se que a continuidade da interação é um critério que possibilita evidenciar 

que os membros em interação podem estar compartilhando o foco atencional para um 

determinado objeto e/ou evento. Logo, quanto mais episódios interativos contínuos presentes 

na interação entre a díade, provavelmente maior será a chance de serem observadas cenas de 

atenção conjunta.  

 Conforme ressaltado anteriormente, após a apresentação e discussão dos dados 

quantitativos obtidos nas seis etapas deste estudo, dois episódios interativos serão 

minuciosamente descritos e analisados, e assim, será possível discutir de forma mais profunda 

a presença dos contextos de atenção conjunta e a sua importância para o desenvolvimento 

linguístico e sociocomunicativo infantil.  

 A seguir serão discutidos os dados obtidos na segunda etapa do presente estudo. Os 

procedimentos serão os mesmos realizados na primeira etapa, ou seja, primeiramente serão 

descritos os dados em relação aos estilos de fala materna, posteriormente os comportamentos 

comunicativos não verbais maternos, além dos comportamentos comunicativos infantis e por 

fim os episódios interativos. 
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2ª Etapa 

Estilos de Fala Materna 

Nesta segunda etapa, a situação de brincadeira livre e a situação estruturada 

ocorreram, respectivamente, através do uso de brinquedos de plástico de montar e por meio da 

sugestão da pesquisadora em fazer uso de um brinquedo também de plástico, que contêm 

orifícios em sua estrutura com formatos diferenciados, a fim de que peças possam ser nele 

encaixadas.  

Tabela 6 

Categorias e subcategorias dos estilos de fala materna na segunda etapa 

Estilos de fala materna 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias e subcategorias  f % f % 

Diretivos   

Instrução Precisa 22 29% 14 25% 

Instrução Imprecisa 14 18.4% 10 18% 

Atenção  35 46% 24 42.8% 

Repetição             -                              -             -                             - 

Controle do Comportamento 05 6.6% 08 14.2% 

Total 76 100% 56 100% 

Requisições     

Solicitação Geral 23 50% 13 37.1% 

Solicitação Específica 16 34.8% 20 57.1% 

Sugestão 07 15.2% 02 5.8% 

Esclarecimento - - - - 

Total 46 100% 35 100% 

Feedbacks     

Aprovação 01 2.3% 05 9.6% 

Desaprovação 15 34% 11 21.1% 

Reformulação 01 2.3% - - 

Resposta à questão 16 36.4% 29 55.8% 

Continuação 03 6.8% 03 5.8% 

Repetição 08 18.1% 04 7.7% 

Total 44 100% 52 100% 

Comentários 01 100% 01 100% 

Assertivos 09 100% 13 100% 

 

 Os dados expostos na Tabela 6 permitem observar que nas duas situações houve um 

predomínio no uso dos diretivos (f=76) e (f=56), com destaque para o uso dos diretivos de 

atenção, com 35 (46%) e 24 ocorrências (42.8%), respectivamente. É importante ressaltar 

que o uso dos diretivos de atenção, assim como os demais estilos linguísticos, toma por base o 

comportamento comunicativo da criança, mas também está relacionado ao próprio estilo 

Carol
Realce

Carol
Realce



131 

 

materno. Isto significa dizer que uma mãe mais diretiva tende a antecipar o comportamento da 

criança, mas também uma criança que apresenta um comportamento mais lento pode 

demandar da mãe um comportamento de anteceder as suas ações e suas respostas.  

No entanto, há controvérsias em relação ao uso dos diretivos (Salomão & Conti-

Ramsden, 1994; Sigolo, 2000). Comumente, em crianças com desenvolvimento atípico, a 

literatura tem apontado (Fonsêca & Salomão, 2005, Snow, 1997) que as mães têm uma 

tendência maior em apresentar comportamentos diretivos, a fim de facilitar a participação da 

criança no processo interacional. Isto porque se observa uma frequência em menor número de 

iniciativas da criança quando comparada com as crianças com desenvolvimento típico.  

 No que diz respeito à segunda maior frequência dos estilos de fala materna, observa-se 

que na situação de brincadeira livre as requisições predominaram (f=46), especificamente as 

requisições de solicitação geral, com 50%, seguido do uso dos feedbacks (f=44), sobretudo 

os feedbacks de resposta à questão (36.4%) e os feedbacks de desaprovação, com 34%. 

Logo, a brincadeira de montar peças de plástico demandou da mãe a diretividade; a 

solicitação de respostas e em consequência, o uso dos feedbacks, embora tenham prevalecido 

aqueles que se caracterizam como resposta a uma solicitação da criança, que nesta observação 

se apresentou principalmente através de perguntas sobre a execução correta da atividade por 

parte da mesma.  

 De modo inverso, na situação de brincadeira estruturada, após o predomínio dos 

diretivos, percebe-se que houve uma alta incidência no uso dos feedbacks (f=52), através do 

uso dos feedbacks de resposta à questão (55.8%). O uso das requisições também foi bastante 

utilizado, mas, diferentemente da primeira situação, prevaleceu a solicitação de resposta 

específica, com o total de 20 ocorrências, que equivale a 57.1%.  

 Estes dados possibilitam inferir que a situação de brincadeira estruturada, alicerçada 

pelo uso de um brinquedo de encaixar, levou a mãe a solicitar da criança respostas específicas 
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relacionadas ao uso dos materiais (diferentes formas que compõem o brinquedo), assim, o uso 

das requisições se justifica pelo próprio brinquedo utilizado. Também se justifica pela 

necessidade da criança de ter os objetos especificados e de questionar à mãe a melhor forma 

de encaixá-los, além da aprovação ou não de como esta atividade estava sendo realizada. Este 

último comportamento comunicativo foi, portanto, observado através do uso dos feedbacks de 

aprovação e desaprovação, além dos feedbacks de resposta à questão, utilizados pela mãe.  

 Tendo por base o princípio da bidirecionalidade, verifica-se que ambos os integrantes 

da interação, isto é, a mãe e a criança têm os seus comportamentos influenciados um pelo 

outro, já que se considera a participação ativa de cada um. Este é o olhar adotado neste estudo 

e nos demais que tomam por base a Perspectiva da Interação Social dos Estudiosos da 

Linguagem. Ademais, o comportamento comunicativo da criança será melhor analisado 

posteriormente  e assim, será possível compreender e discutir a configuração da interação.  

 Em relação aos outros estilos de fala materna, os dados da tabela revelam ainda que 

nas duas situações contextuais houve poucos comentários e uma frequência relativamente 

pequena no uso dos assertivos, com nove e 13 ocorrências, respectivamente. Os assertivos se 

caracterizam por fornecer dados sobre as características dos objetos ou situações, e a ausência 

destes ou o pouco uso deste estilo linguístico pode dificultar a compreensão por parte da 

criança no manuseio dos objetos, sobretudo quando se trata de uma criança cega. Trata-se de 

um dado de fundamental importância para os programas de intervenção que visem esclarecer 

aos pais de crianças deficientes visuais a melhor forma de comunicar-se com elas.  

 A seguir serão discutidos os dados relativos aos comportamentos comunicativos não 

verbais maternos.  
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Comportamentos comunicativos não verbais maternos 

A Tabela abaixo apresenta os dados obtidos em relação aos comportamentos 

comunicativos não verbais maternos na segunda etapa do estudo. Na situação de brincadeira 

livre e na situação de brincadeira estruturada prevaleceu o uso dos gestos comunicativos, 

(f=43) e (f=31), respectivamente. Dentro desta categoria, houve o predomínio, na situação de 

brincadeira livre, do uso dos gestos de aproximar objeto, com 17 ocorrências (39.5%). Já na 

situação de brincadeira estruturada prevaleceram os gestos de entregar objeto (f=11), que 

equivale a 35.5%.  

Tabela 7 

Categorias e subcategorias dos comportamentos comunicativos não verbais maternos na segunda 

etapa 

Comportamentos não verbais maternos 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias e subcategorias  f % f % 

Contato Físico   

Toque/movimento 05 22.7% 03 15.8% 

Com uso de objetos 17 77.3% 16 84.2% 

Total 22 100% 19 100% 

Gestos Comunicativos   

Aproximar objeto 17 39.5% 05 16.2% 

Pegar objeto 04 9.3% 06 19.3% 

Entregar objeto 11 25.6% 11 35.5% 

Organizar objeto 11 25.6% 07 22.6% 

Estender os braços - - - - 

Solicitar objeto - - - - 

Afastar objeto - - 02 6.4% 

Aprovação - - - - 

Desaprovação - - - - 

Total 43 100% 31 100% 

Demonstração de afeto 01 100% 02 100% 

Atividade de cuidado - - - - 

Observação 36 100%  28 100% 

 

Segundo Fonte (2011), os gestos são fundamentais para a comunicação com a criança 

cega, haja vista que na ausência da visão, o gesto de tocar, por exemplo, pode proporcionar 

experiências positivas no que diz respeito à exploração do ambiente e de objetos nele 

presentes. Logo, o fato da mãe aproximar e/ou entregar objetos à criança se torna uma 

estratégia benéfica para que a criança explore as propriedades destes, permitindo que ela 

identifique diferentes formas, tamanhos, texturas e perceba se os objetos apresentam 
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movimentos ou sons. Através destes gestos, a díade comunica-se e a criança consegue, por 

sua vez, explorar o meio que acerca.  

Logo em seguida, tanto na primeira quanto na segunda situação, prevaleceu o 

comportamento de observação (f=36) e (f=28), seguido do comportamento de estabelecer 

contato físico com a criança, sobretudo o contato físico com uso de objetos, com o total de 17 

ocorrências (77.3%) na situação de brincadeira livre e 16 (84.2%) na situação de brincadeira 

estruturada.  

Assim como na primeira etapa, evidencia-se a baixa ocorrência de comportamentos de 

afeto, o que pode ser considerado como desfavorável para a interação entre a díade, uma vez 

que se sabe que a troca de afeto, sobretudo nos primeiros anos de vida da criança, é essencial 

para o seu desenvolvimento socioafetivo e para a formação de um senso de segurança e 

independência, promovendo, por conseguinte, o desenvolvimento autônomo. No entanto, 

considera-se que a situação de estar sendo filmada e de estar na presença da pesquisadora 

pode ter influenciado a baixa demonstração de afeto por parte da mãe, a qual, por sua vez, 

mostrou-se mais interessada em demonstrar a participação da criança no processo 

interacional. 

Destarte, os comportamentos comunicativos não verbais maternos nesta segunda etapa 

demonstram uma maior participação da mãe, posto que predominou o uso dos gestos e não da 

observação, comportamento este verificado na primeira etapa do estudo.  

Conforme já ressaltado, este estudo estará analisando a interação entre a díade ao 

longo de seis etapas e assim, será possível identificar as estratégias maternas que favoreceram 

a participação da criança na interação, além da influência destas no comportamento 

comunicativo infantil. Logo, é importante que já neste momento sejam ressaltadas as 

peculiaridades de cada etapa ou mesmo os aspectos em comum, a fim de identificar as 

mudanças nos comportamentos comunicativos dos participantes. 
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 A seguir serão destacados os comportamentos comunicativos infantis, e logo em 

seguida a frequência dos episódios interativos desta segunda etapa.  

Comportamentos Comunicativos Infantis 

Os dados da Tabela 8 mostram que na situação de brincadeira livre houve o 

predomínio da resposta à solicitação materna (f=69), com maior incidência da resposta 

adequada não verbal, totalizando 30 ocorrências (43.5%). Posteriormente, predominaram os 

gestos comunicativos com 43 ocorrências, com destaque para o gesto comunicativo de 

tocar/manipular objetos (f=38), equivalente a 88.4%. Em seguida predominou a iniciativa da 

criança, com 29 ocorrências e por fim, o comportamento comunicativo da verbalização, com 

destaque para a fala espontânea, que obteve 25 ocorrências (92.6%). 

Tabela 8 

Categorias e subcategorias dos comportamentos comunicativos infantis na segunda etapa 

Comportamentos comunicativos infantis 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias e subcategorias  f % f % 

Verbalização   

Vocalização - - - - 

Fala Espontânea 25 92.6% 51 85% 

Fala Ininteligível 02 7.4% 09 15% 

Total            27                       100%            60                       100% 

Resposta à solicitação materna     

Adequada verbal 25 36.2% 29 54.7% 

Adequada não verbal 30 43.5% 17 32% 

Inadequada verbal 09 13% 03 5.7% 

Inadequada não verbal 05 7.3% 04 7.5% 

Total  69 100% 53 100% 

Demonstração de afeto - - 02 100% 

Demonstração de desagrado - - - - 

Iniciativa da criança 29 100% 36 100% 

Gestos comunicativos     

Tocar/manipular objeto 38 88.8% 32 91.3% 

Tocar a mãe 01 2.3% 01 2.9% 

Estender os braços 04 9.3% 01 2.9% 

Afastar objeto/mãe - - 01 2.9% 

Bater palmas  - - - - 

Total  43 100% 35 100% 

 

 Na segunda situação observa-se que predominou a verbalização (f=60), com destaque 

para a fala espontânea (f=51), que equivale a 85% e, posteriormente, a resposta à solicitação 

materna (f=53), do tipo adequada verbal (f=29), isto é, 54.7%. Destaca-se, neste contexto de 
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brincadeira estruturada, a alta incidência do comportamento intitulado iniciativa da criança 

com uma frequência de 36 ocorrências enquanto que na brincadeira livre este mesmo 

comportamento apareceu 29 vezes. Em seguida aparece a categoria gestos comunicativos, 

com 35 ocorrências, na qual se destaca o comportamento de tocar/manipular objeto (f=32), 

isto é, 91.3%. 

Pode-se inferir que o comportamento infantil esteve direcionado tanto para a 

apresentação de comportamentos verbais como também não verbais, nas duas situações 

observadas. Poyares e Goldfeld (2008) assinalam que a criança cega demonstra a necessidade 

em fazer uso da linguagem verbal para descrever situações e também faz uso do tato para 

manusear os objetos e reconhecê-los. Trata-se da relação entre o referente linguístico e a ação 

gestual, os quais juntos favorecem a identificação de objetos, além da nomeação dos mesmos.  

A seguir serão descritas as ocorrências dos episódios interativos, as quais tiveram por 

base, assim como na etapa anterior, o critério de continuidade e descontinuidade.  

Episódios Interativos 

A Tabela 9 possibilita verificar que a brincadeira estruturada obteve mais episódios 

interativos que a brincadeira livre, com o total de 41 e 35 ocorrências, respectivamente. No 

entanto, em ambas as situações prevaleceram os episódios interativos do tipo contínuos, com 

a frequência de 23 (65.7%) na situação de brincadeira livre e 25 (61%) na situação de 

brincadeira estruturada.  

Tabela 9 
Frequência dos episódios interativos contínuos e descontínuos na segunda etapa  

Episódios Interativos 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias            f %           f % 

Contínuos         23                          65.7%         25                            61% 

Descontínuos         12         34.3%         16                              39% 

Total          35         100%         41         100% 

 

Observa-se que houve mais episódios interativos descontínuos na situação de 

brincadeira estruturada (f=16). Em contrapartida, ao se fazer a diferença entre o número de 
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episódios interativos em cada uma das situações, percebe-se que houve uma proporção, já que 

na primeira situação a diferença entre os episódios contínuos e descontínuos é de 11 e na 

brincadeira estruturada esta diferença é de nove ocorrências. Portanto, pode-se afirmar que 

nesta segunda etapa houve uma equivalência em relação ao número de episódios interativos, o 

que também foi verificado na etapa anterior.  

A presença de episódios interativos do tipo contínuo, conforme já ressaltado, pode 

resultar em cenas de atenção conjunta, que se caracterizam, entre outros aspectos, pelo 

compartilhamento da atenção de cada um dos membros da díade para um terceiro elemento ou 

evento. Autores como Lampreia (2008) e Tomasello (2003) argumentam que as cenas de 

atenção conjunta possibilitam a inserção da criança no mundo dos símbolos linguísticos, de 

modo a envolvê-la na comunicação. Este dado torna-se, pois, fundamental para compreender 

e verificar o desenvolvimento linguístico da criança ao longo das etapas realizadas. Quando se 

trata de crianças cegas, a atenção conjunta será mediada por outra via que não a visual, qual 

seja, a percepção tátil, por exemplo.  

 Seguem-se os dados obtidos na terceira etapa deste estudo.  
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3ª Etapa 

Estilos de Fala Materna 

Nesta terceira etapa a brincadeira livre entre a mãe e a criança teve como configuração 

o uso de diversos brinquedos, entre os quais, um laptop de plástico, que ao ser manuseado 

apresentou diferentes sons. Também foi utilizada uma banheira de plástico com bonecos de 

diferentes formas que a compunha. 

Tabela 10 

Categorias e subcategorias dos estilos de fala materna na terceira etapa 

Estilos de fala materna 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias e subcategorias  f % f % 

Diretivos   

Instrução Precisa 14 21% 21 34% 

Instrução Imprecisa 09 13.4% 11 17.7% 

Atenção  25 37.3% 20 32.2% 

Repetição             -                            -             -                            - 

Controle do Comportamento 19 28.3% 10 16.1% 

Total 67 100% 62 100% 

Requisições     

Solicitação Geral 10 27.8% 11 58% 

Solicitação Específica 20 55.5% 05 26.3% 

Sugestão 06 16.7% 03 15.8% 

Esclarecimento - - - - 

Total 36 100% 19 100% 

Feedbacks     

Aprovação 02 7.7% 06 26% 

Desaprovação 05 19.2% 07 30.4% 

Reformulação - - -            - 

Resposta à questão 11 42.3% 09 39% 

Continuação 04 15.4% - - 

Repetição 04 15.4% 01 4.6% 

Total 26 100% 23 100% 

Comentários 03 100% - - 

Assertivos 08 100% 03 100% 

 

 O transcorrer da interação versou, sobretudo pelo uso destes brinquedos e assim, 

conforme exposto na Tabela, verifica-se que a mãe fez maior uso dos diretivos (f=67), 

especialmente dos diretivos de atenção, com uma frequência de 25 ocorrências (37.3%). 

Destaca-se também o uso das requisições (f=36), em que sobressaíram as requisições do tipo 

solicitação específica (f=20), isto é, 55.5%, que se caracterizam pela solicitação materna de 

que a criança esclareça de modo mais detalhado algo que verbaliza ou realiza, seja 
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eminentemente para fazer uso da linguagem verbal seja para ter algo atendido. Os feedbacks 

de resposta à questão também foram utilizados durante o processo interacional (f=11), ou 

seja, 42.3%, e serviram como forma de dar continuidade a participação da criança na cena 

interativa, além de manter o engajamento da díade.  

 Nesse sentido, os três tipos de estilos de fala acima mencionados, em conjunto, podem 

favorecer o contato da mãe com a criança e, desse modo, possibilita que ela seja ativa durante 

o momento observacional. Fazer uso dos diretivos de atenção, através de comandos e ordens, 

por exemplo, e das requisições, por meio de perguntas específicas dirigidas à criança, além 

dos feedbacks de resposta à questão, denotam que a díade agiu de forma responsiva. Atenta-

se, portanto, para o efeito facilitador que o input materno adequado à característica da criança 

pode promover para com o desenvolvimento linguístico infantil.  

Em relação à situação de brincadeira estruturada, assim como as realizadas nas etapas 

anteriores e nas que se seguem, houve a sugestão de um brinquedo pela pesquisadora, 

previamente selecionado e com um propósito específico. Trata-se do uso de um telefone de 

plástico, com continhas ao seu lado e com botões que ao serem apertados emitiam sons.  

 Os dados expostos na Tabela possibilitam verificar que a mãe fez maior uso dos 

diretivos (f=62), sobretudo os diretivos de instrução precisa (f=21), ou seja, 34% e dos 

diretivos de atenção (f=20), que corresponde a 32.2%. Logo em seguida foram também 

utilizados os feedbacks, com o número de 23 ocorrências, com destaque para os feedbacks de 

resposta à questão (f=09), isto é, 39%. As requisições apresentaram o total de 19 ocorrências, 

com uso principalmente das requisições do tipo solicitação geral (f=11), ou em termos 

percentuais, 58%. 

 Portanto, verifica-se que as duas situações apresentam os mesmos tipos de falas 

maternas mais utilizadas, embora em ordem diferenciada. Assim, enquanto que no contexto 

de brincadeira livre houve o predomínio dos diretivos de atenção, na situação estruturada 
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observa-se o maior uso dos diretivos de instrução precisa, que serve para melhor instruir a 

criança na execução de uma determinada atividade. É possível verificar também que na 

primeira situação foram utilizadas requisições de solicitação específica e na situação de 

brincadeira estruturada prevaleceram as requisições de solicitação geral. Este dado é 

importante, pois, com base na configuração da cena interativa, se esperava que na segunda 

situação a mãe fizesse uso de solicitações específicas em número maior, haja vista que a díade 

tinha uma tarefa a cumprir, isto é, fazer uso do objeto sugerido pela pesquisadora e, assim, 

para promover a participação da criança, o uso das solicitações específicas em maior número 

poderia ter facilitado o engajamento desta.   

 Os dados da Tabela ainda destacam o uso reduzido dos assertivos nas duas situações 

com frequências de oito ocorrências na brincadeira livre e apenas três na brincadeira 

estruturada. Conforme já ressaltado, é importante atentar para a função dos assertivos nas 

interações sociais, isto é, o uso deste estilo de fala materna serve, por exemplo, para esclarecer 

para a criança as propriedades dos objetos ou da situação, atuando enquanto um recurso 

linguístico favorável para a participação infantil. 

 A seguir serão discutidos os dados obtidos sobre os comportamentos não verbais 

maternos durante a terceira etapa deste estudo.  
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Comportamentos comunicativos não verbais maternos 

Com base nos dados expostos na Tabela 11, observa-se que na situação de brincadeira 

livre e na situação de brincadeira estruturada sobressaiu o comportamento materno de 

observar a criança (f=45) e (f=42), respectivamente. 

Tabela 11 

Categorias e subcategorias dos comportamentos não verbais maternos na terceira etapa 

Comportamentos não verbais maternos 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias e subcategorias  f % f % 

Contato Físico   

Toque/movimento 08 30.8% 04 17.4% 

Com uso de objetos 18 69.2% 19 82.6% 

Total 26 100% 23 100% 

Gestos Comunicativos   

Aproximar objeto 04 13.8% 04 17.4% 

Pegar objeto 15 51.7% 07 30.4% 

Entregar objeto 04 13.8% 09 39.2% 

Organizar objeto 06 20.7% 02 8.7% 

Estender os braços - - - - 

Solicitar objeto - - - - 

Afastar objeto - - - - 

Aprovação - - 01 4.3% 

Desaprovação - - - - 

Total 29 100% 23 100% 

Demonstração de afeto 01 100% 02 100% 

Atividade de cuidado - - 04 100% 

Observação 45 100% 42 100% 

 

 A observação é um comportamento que embora não exija da mãe esforço em interagir 

com a criança, não deve ser considerado como eminentemente passivo. Isto porque o fato da 

mãe observar a criança pode ser uma estratégia por ela utilizada para permitir que a criança 

tome iniciativa durante o processo interacional ou mesmo persista em conseguir êxito com 

determinado brinquedo e/ou atividade.  

 Na brincadeira livre destaca-se, após o comportamento de observação, o uso dos 

gestos comunicativos (f=29), com ênfase nos gestos de pegar objeto (f=15), que corresponde 

a 51.7%. Há também o uso acentuado do contato físico através do uso de objetos, com 18 

ocorrências (69.2%). De forma conjunta, verifica-se que a mãe primeiramente observou o 

comportamento infantil, depois ofereceu objetos à criança e, por conseguinte, estabeleceu 
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contato físico com ela, compartilhando os objetos presentes na cena interativa. Desse modo, é 

possível inferir que a díade esteve engajada não apenas diadicamente, mas por meio do uso de 

objetos terceiros, o que pode resultar em cenas de atenção conjunta, discussão esta que será 

realizada na descrição dos episódios interativos.  

 No que diz respeito à brincadeira estruturada, observa-se que, um pouco diferente da 

situação anterior, após o comportamento de observar, a mãe tanto fez uso dos gestos 

comunicativos (f=23), sobretudo os gestos de entregar objeto (f=09), que equivale a 39.2%, 

como também do contato físico, com o mesmo número de ocorrências, isto é, a frequência de 

23, com destaque para o uso de objetos (f=19), isto é, 82.6%.   

 Em ambas as situações, o comportamento materno esteve permeado pelo contato com 

a criança, através do compartilhamento dos objetos que compuseram a cena interativa. 

Verifica-se que este é um comportamento positivo e que pode facilitar o engajamento da 

criança, especificamente da criança cega, já que ela necessita não apenas da linguagem verbal 

para orientar-se, mas também de mais apoio através do contato físico para melhor apreender 

as características dos objetos que a rodeiam. 

 Os comportamentos comunicativos da criança nesta terceira etapa serão discutidos 

adiante e assim, será possível obter uma descrição mais detalhada sobre a sua participação nas 

duas situações.  
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Comportamentos comunicativos infantis 

O comportamento comunicativo infantil na situação de brincadeira livre nesta terceira 

etapa esteve pautado na resposta à solicitação materna (f=53), sobretudo a resposta adequada 

não verbal (f=26), com 49% e a resposta adequada verbal (f=24), com 45.3%. Pode-se 

inferir que enquanto a criança realizava uma determinada atividade e a mãe lhe solicitava 

respostas, fossem estas verbais ou através de ações, a criança respondeu da forma esperada, 

evidenciando um compartilhamento da atenção entre a díade. 

Tabela 12 

Categorias e subcategorias dos comportamentos comunicativos infantis na terceira etapa 

Comportamentos comunicativos infantis 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias e subcategorias  f % f % 

Verbalização   

Vocalização - - 03 16.7% 

Fala Espontânea 28 82.4% 11 61.1% 

Fala Ininteligível 06 17.6% 04 22.2% 

Total            34                        100%            18                        100% 

Resposta à solicitação materna     

Adequada verbal 24 45.3% 04 11.1% 

Adequada não verbal 26 49% 30 83.4% 

Inadequada verbal 02 3.8% - - 

Inadequada não verbal 01 1.9% 02 5.5% 

Total  53 100% 36 100% 

Demonstração de afeto 07 100% 09 100% 

Demonstração de desagrado - - - - 

Iniciativa da criança 42 100% 23 100% 

Gestos comunicativos     

Tocar/manipular objeto 20 71.4% 26 74.3% 

Tocar a mãe 01 3.6% 05 14.3% 

Estender os braços 02 7.1% 04 11.4% 

Afastar objeto/mãe 05 17.9% - - 

Bater palmas  - - - - 

Total  28 100% 35 100% 

 

Os dados também indicam uma alta frequência no comportamento infantil de tomar 

iniciativa (f=42), isto é, a criança comportou-se de forma independente da ação materna e 

assim, pode ter iniciado os processos interacionais, levando a mãe a seguir o seu 

comportamento, fazendo as solicitações já destacadas. É, portanto, fundamental um olhar 

bidirecional, uma vez que se toma por base a ideia de que ambos os integrantes são agentes 

ativos e o comportamento de um vai influenciar o comportamento do outro. Em relação ao 
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comportamento verbal, observa-se uma frequência considerada (f=34), com ênfase na fala 

espontânea (f=28), isto é, 82.4%, a qual se caracteriza pela fala que não é precedida por uma 

solicitação materna específica. Em relação à emissão de gestos comunicativos, observa-se o 

predomínio do comportamento de tocar/manipular objeto, com 20 ocorrências, que 

corresponde a 71.4%.  

 Na segunda situação o comportamento infantil que mais se destacou foi também o de 

resposta à solicitação materna (f=36), com ênfase na resposta adequada não verbal (f=30), 

ou 83.4%. Posteriormente, a categoria gestos comunicativos, do tipo tocar/manipular objetos 

obteve a frequência de 26 ocorrências (74.3%), seguido da iniciativa da criança (f=23). O 

comportamento comunicativo verbal obteve 18 ocorrências, com prevalência da fala 

espontânea (f=11), isto é, 61.1%.  

 Verifica-se ainda que houve um índice considerável de demonstração de afeto por 

parte da criança nas duas situações, com frequências de sete e nove ocorrências, 

respectivamente. Este é um dado importante, pois o mesmo comportamento não foi observado 

na mãe, a qual apenas respondeu frente ao mesmo, mas não tomou a iniciativa de demonstrar 

carinho para com a criança.  

A seguir serão expostos os dados relativos ao número de episódios interativos 

identificados nas duas situações observacionais, durante a terceira etapa do estudo. 
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Episódios Interativos 

Verifica-se, na Tabela 13, que nas duas situações observacionais houve uma proporção 

na frequência dos episódios interativos, com 29 ocorrências para a situação de brincadeira 

livre e 33 para a situação de brincadeira estruturada.  

Tabela 13 

Frequências dos episódios interativos contínuos e descontínuos na terceira etapa 
Episódios Interativos 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias           f %            f % 

Contínuos          18                           62%           18                        54.5% 

Descontínuos          11 38%           15 45.5% 

Total           29 100%           33 100% 

 

Nas duas situações também se destacam os episódios interativos do tipo contínuos 

(f=18), com 62% e 54.5%, respectivamente. Houve também uma proporção em relação aos 

episódios interativos descontínuos, com onze ocorrências (38%) na primeira situação e 

quinze ocorrências (45.5%) na situação de brincadeira estruturada.   

 Estes dados possibilitam inferir que embora as duas situações tenham sido alicerçadas 

por objetos diferenciados e até mesmo propósitos distintos, posto que a situação de 

brincadeira estruturada exigiu da díade a consecução de uma determinada atividade, no caso, 

a brincadeira por meio do uso de um telefone de plástico, houve uma semelhança em relação à 

quantidade de episódios.  

Pode-se afirmar que a díade esteve engajada, comportamento este fundamental para o 

estabelecimento de cenas de atenção conjunta, pilares na formação sociocognitiva infantil. 

Bruner (1997) atenta para a aquisição convencional dos símbolos linguísticos, por parte da 

criança, a partir das rotinas sociais que estabelece com o adulto. Para ele, primeiramente a 

criança participa da interação de forma não linguística e através do compartilhamento de 

experiências, a criança vai gradativamente avaliando diferentes significados sociais.  
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Ademais, conforme já ressaltado, a descrição minuciosa de alguns episódios 

interativos será realizada posteriormente, o que possibilitará uma compreensão mais fidedigna 

da cena interativa e mesmo a identificação da atenção conjunta no processo interacional.  

 Seguem-se os dados relativos à quarta etapa do presente estudo.  

4ª Etapa 

Estilos de Fala Materna 

Os dados da Tabela 14 mostram que em comparação com as etapas anteriores, os 

diferentes estilos de fala materna foram bastante utilizados, uma vez que a frequência de cada 

categoria e subcategoria mostra-se consideravelmente alta. 

Tabela 14 

Categorias e subcategorias dos estilos de fala materna na quarta etapa 

Estilos de fala materna 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias e subcategorias  f % f % 

Diretivos   

Instrução Precisa 23 24.2% 17 15.6% 

Instrução Imprecisa 25 26.3% 22 20.1% 

Atenção  43 45.3% 62 57% 

Repetição            01                             1%              -                            - 

Controle do Comportamento 03  3.2% 08 7.3% 

Total 95 100% 109 100% 

Requisições     

Solicitação Geral 15 55.5% 11 38% 

Solicitação Específica 03 11.2% 05 17.2% 

Sugestão 09 33.3% 13 45% 

Esclarecimento - - - - 

Total 27 100% 29 100% 

Feedbacks     

Aprovação 09 25% 06 12% 

Desaprovação 03 8.3% 13 26% 

Reformulação - - 02 4% 

Resposta à questão 23 64% 27 54% 

Continuação  01 2.8% - - 

Repetição - - 02 4% 

Total 36 100% 50 100% 

Comentários - - 02 100% 

Assertivos 04 100% 07 100% 

 

 Nas duas situações observa-se equivalência quanto à prevalência dos diretivos, 

especificamente os diretivos de atenção. Na situação de brincadeira livre obteve-se o total de 

95 diretivos, sendo 43 ocorrências do tipo diretivos de atenção (45.3%). Posteriormente, 
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destaca-se a incidência dos feedbacks (f=36), nos quais predominaram os feedbacks de 

resposta à questão (f=23), isto é, 64%.  

 Esta situação interacional esteve pautada no uso de uma boneca e de um brinquedo de 

plástico que encaixa peças de diferentes formas, o que pode ter demandado da mãe um maior 

uso de diretivos, cuja intenção provavelmente foi de facilitar a inserção da criança na 

interação. O uso dos feedbacks de resposta à questão também se mostra como um estilo 

linguístico positivo para promover a continuidade da interação, pois remete a afirmação de 

que a mãe estava atenta àquilo que a criança estava lhe comunicando ou requisitando.  

 O mesmo comportamento comunicativo foi verificado na situação de brincadeira 

estruturada, embora com uma frequência maior. No que diz respeito à configuração da cena, 

esta foi caracterizada pelo uso também de um brinquedo de plástico com peças de encaixar. 

Os diretivos foram em sua maioria utilizados, com frequência de 109 ocorrências, sendo 62 

(57%) relacionadas aos diretivos de atenção. Assim como na situação anterior, os feedbacks 

também foram bastante utilizados (f=50), prevalecendo os feedbacks de resposta à questão 

(f=27), ou 54%. Atenta-se ainda para o uso dos feedbacks de desaprovação, com 13 

ocorrências (26%), o que mostra um número consideravelmente alto, quando comparado com 

as situações já descritas. 

Por ser a situação de brincadeira estruturada uma situação mais “rígida”, já que a díade 

é instruída a realizar uma atividade em conjunto, enquanto que na situação de brincadeira 

livre não há nenhuma orientação, além de que a díade se comporte da maneira mais natural 

possível, o uso dos feedbacks de desaprovação provavelmente deve ter sido uma estratégia 

materna de mostrar a criança que ela estava fazendo algo diferente do desejado e a fim de 

alcançar êxito, necessitou, portanto, de um maior direcionamento, além de feedbacks de 

respostas as suas questões, sejam relacionadas à ação, ou mesmo para obter informações 

sobre as propriedades dos objetos e suas localizações.  
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Para melhor compreender a dinâmica interativa e os comportamentos comunicativos 

maternos, seguem-se os dados relacionados aos comportamentos não verbais da mãe nesta 

quarta etapa.  

Comportamentos comunicativos não verbais maternos 

Na situação de brincadeira livre o comportamento não verbal materno foi, sobretudo 

de observar a criança (f=49), mas também de estabelecer contato físico (f=37), através do uso 

de objetos, com 30 ocorrências (81%). Posteriormente, os dados da Tabela mostram que a 

mãe fez uso dos gestos comunicativos (f=21), com ênfase nos gestos de entregar objeto 

(f=10), isto é, 47.6%. Nesta situação houve ainda a presença de comportamentos de afeto, 

embora em número reduzido de três ocorrências. 

Tabela 15 

Categorias e subcategorias dos comportamentos comunicativos não verbais maternos na quarta etapa 

Comportamentos não verbais maternos 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias e subcategorias  f % f % 

Contato Físico   

Toque/movimento 07 19% 09 21% 

Com uso de objetos 30 81% 34 79% 

Total 37 100% 43 100% 

Gestos Comunicativos   

Aproximar objeto 01 4.8% 11 31.4% 

Pegar objeto 03 14.3% 09 25.7% 

Entregar objeto 10 47.6% 04 11.4% 

Organizar objeto 03 14.3% 08 22.9% 

Estender os braços 01 4.8% - - 

Solicitar objeto - - - - 

Afastar objeto 02 9.4% 03 8.6% 

Aprovação 01 4.8% - - 

Desaprovação -             - - - 

Total 21 100% 35 100% 

Demonstração de afeto 03 100% 01 100% 

Atividade de cuidado - - 02 100% 

Observação 49 100% 24 100% 

 

Considera-se que a mãe esteve inicialmente atenta para o comportamento da criança e 

posteriormente estabeleceu contato físico com ela, através do uso de objetos, os quais foram 

entregues à criança e, concomitantemente, houve a troca de carinho e afeto. Este dado 
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também foi verificado na etapa anterior, demonstrando uma consistência e uniformidade no 

modo como a mãe interage com a criança.  

 Em contrapartida, a situação de brincadeira estruturada apresenta resultados diferentes 

das etapas anteriores e da situação de brincadeira livre. O contato físico foi o comportamento 

não verbal materno que mais sobressaiu (f=43), com destaque para o uso de objetos, com 34 

ocorrências (79%), seguido do uso de gestos, com o total de 35 ocorrências, especialmente do 

gesto de aproximar objetos (f=11), ou 31.4%. O comportamento de observar a criança 

aparece em terceira instância com o total de 24 ocorrências. Há, portanto, uma alternância na 

ordem dos comportamentos não verbais maternos quando se comparam as duas situações 

realizadas nesta quarta etapa.  

Na brincadeira estruturada a mãe se mostrou mais ativa, estabelecendo primeiro o 

contato físico com a criança, através da aproximação dos objetos e assim, observando o 

comportamento infantil. Pode-se inferir que esta também é outra estratégia materna útil para 

promover a participação da criança no processo interacional, em que a mãe baseia-se no 

comportamento da criança para compreender como melhor com ela se relacionar.  

Como realizado nas etapas anteriores e com o propósito de compreender a participação 

da criança, seguem-se os dados obtidos a respeito dos comportamentos comunicativos 

infantis.  
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Comportamentos comunicativos infantis 

As frequências dos comportamentos comunicativos infantis expostas na Tabela 16 

mostram semelhanças em relação à situação de brincadeira livre e a situação de brincadeira 

estruturada. Nos dois contextos observa-se que predominou a resposta à solicitação materna 

(f=64) e (f=62), principalmente a resposta adequada não verbal, com 43 ocorrências em cada 

situação, sendo 67.2% e 69.4%, respectivamente.   

Tabela 16 

Categorias e subcategorias dos comportamentos comunicativos infantis na quarta etapa 

Comportamentos comunicativos infantis 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias e subcategorias  f % f % 

Verbalização   

Vocalização 01 1.6% 01 1.9% 

Fala Espontânea 49 79% 47 88.7% 

Fala Ininteligível 12 19.4% 05  9.4% 

Total            62                        100%            53                        100% 

Resposta à solicitação materna     

Adequada verbal 15 23.4% 13 21% 

Adequada não verbal 43 67.2% 43 69.4% 

Inadequada verbal 04 6.3% 02 3.2% 

Inadequada não verbal 02 3.1% 04 6.5% 

Total  64 100% 62 100% 

Demonstração de afeto 05 100% - - 

Demonstração de desagrado - - - - 

Iniciativa da criança 28 100% 33 100% 

Gestos comunicativos     

Tocar/manipular objeto 17 85% 46 94% 

Tocar a mãe 02 10% 01 2% 

Estender os braços 01 5% 01 2% 

Afastar objeto/mãe - - 01 2% 

Bater palmas  - - - - 

Total  20 100% 49 100% 

 

 Na situação de brincadeira livre, os dados evidenciam que seguido da resposta à 

solicitação materna, as frequências foram maiores na verbalização (f=62), com destaque para 

o comportamento comunicativo da fala espontânea (f=49), ou 79%. Logo em seguida surge o 

comportamento infantil de tomar iniciativa, com 28 ocorrências. Os gestos comunicativos 

apareceram com 20 ocorrências, prevalecendo o comportamento de tocar/manipular objetos 

(f=17), ou 85%. 
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A presença destes comportamentos na situação de brincadeira livre mostra que a 

criança tanto esteve atuando de forma não verbal quanto verbal, isto é, através de 

comportamentos de ação que não foram precedidos por uma solicitação materna, conforme se 

verifica na frequência da categoria iniciativa da criança e comportamentos verbais 

evidenciados na categoria fala espontânea. Verifica-se também a resposta da criança frente 

aquilo que a mãe solicitou durante o momento observacional, o que demonstra uma sintonia 

entre os comportamentos da díade.  

Em relação à situação de brincadeira estruturada, assim como na situação anterior, 

observa-se que predominaram os comportamentos comunicativos infantis de verbalização 

(f=53), com ênfase na fala espontânea, que apresentou 47 ocorrências (88.7%). Todavia, de 

modo diferenciado, na situação estruturada a criança apresentou gestos comunicativos com 

maior frequência (f=49), sobretudo do tipo tocar/manipular objetos (f=46), o que equivale a 

94%. Conforme já discutido nas situações anteriores, a situação de brincadeira estruturada 

provavelmente fez exigir da díade um contato maior com os objetos, ou seja, por ser uma 

situação em que a pesquisadora sugere o uso de um brinquedo específico, provavelmente a 

novidade do brinquedo ou mesmo a solicitação de que ele seja utilizado na observação tenha 

influenciado o comportamento infantil, levando a criança a estar, na maior parte do tempo, em 

contato com o objeto.  

Os dados mostram ainda que a criança quase não esteve em contato tátil com a mãe, já 

que foram obtidas apenas duas ocorrências (10%) na primeira situação e uma ocorrência 

(2%) na situação estruturada. No entanto, através do olhar bidirecional adotado neste estudo e 

com objetivo de verificar as trocas interativas entre os participantes, ao se discutir os dados 

relacionados aos comportamentos não verbais maternos foi verificado que a mãe apresentou 

sete ocorrências de tocar a criança na situação de brincadeira livre e nove ocorrências na 

brincadeira estruturada. Isto significa dizer que não é possível afirmar que a díade não estava 
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em contato físico durante os momentos observados, mas sim de que estes comportamentos 

foram iniciados, sobretudo pela mãe. A esse respeito, Fonsêca e Salomão (2005) ressaltam o 

papel do adulto diante das interações sociais estabelecidas com a criança. O adulto é 

considerado o participante responsável por compreender e responder aos sinais que a criança 

apresenta, tanto por meio dos gestos, dos movimentos corporais e por meio do uso da 

linguagem verbal.  

A seguir são discutidos os dados relacionados às frequências dos episódios interativos, 

finalizando, por conseguinte, a quarta etapa do estudo.  

Episódios Interativos 

A Tabela 17 indica que a situação de brincadeira estruturada apresentou mais 

episódios interativos que a situação de brincadeira livre, (f=30) e (f=24), respectivamente. 

Todavia, as duas situações apresentaram mais episódios interativos do tipo contínuos que do 

tipo descontínuos, com 14 ocorrências (58.3%) na primeira observação e 18 na segunda 

(60%). 

Tabela 17 

Frequências dos episódios interativos contínuos e descontínuos na quarta etapa 

Episódios Interativos 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias          f %           f % 

Contínuos         14                          58.3%          18                           60% 

Descontínuos         10 41.7%          12 40% 

Total          24 100%          30 100% 

 

Pode-se inferir que nesta quarta etapa, assim como nas anteriores, a díade apresentou 

comportamentos contingentes, ou seja, mãe e criança estiveram em sintonia durante a maior 

parte do tempo, o que pode ter favorecido a comunicação durante a situação de brincadeira 

livre e, de modo específico, na realização da atividade proposta durante a brincadeira 

estruturada.  

De acordo com Tomasello (2003), muitos estudos experimentais já comprovaram que 

crianças pequenas, a partir dos dois anos de idade, aprendem novos vocábulos através das 
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diferentes situações sociointerativas as quais tem contato. Assim, as palavras novas são 

adquiridas não apenas a partir da nomeação de objetos por parte dos adultos, mas, sobretudo 

por meio das interações sociais em que ambos, adulto e criança, apresentam determinados 

papéis e mutuamente influenciam um ao outro. Através dos fluxos interacionais, será possível 

à criança identificar as intenções comunicativas do adulto e dessa forma, os recursos 

linguísticos serão aprimorados.  

A configuração dos episódios interativos será detalhada posteriormente, e possibilitará 

a verificação de como a interação transcorreu, com ênfase nas estratégias da mãe em 

promover o comportamento da criança e ainda em como esta respondeu frente ao 

comportamento materno. A seguir, os dados obtidos na quinta etapa. 

5ª Etapa 

Estilos de Fala Materna 

Nesta quinta etapa do estudo, a situação de brincadeira livre aconteceu por meio do 

uso de um laptop de plástico, o qual ao ser manuseado apresentava diferentes atividades com 

sons específicos. A situação de brincadeira estruturada, por sua vez, teve como sugestão o uso 

de um jogo que continha: massa de modelar, peças de plástico para encaixar a massinha, além 

de um livro com imagens da história - O lobo mau e os três porquinhos. A mãe foi instruída a 

construir juntamente com a criança os bonequinhos, usando para isso a massa de modelar e 

posteriormente, caso ela se sentisse à vontade, sugeriu-se que contasse a história dos três 

porquinhos à criança. 

Carol
Realce

Carol
Realce



154 

 

Tabela 18 
Categorias e subcategorias dos estilos de fala materna na quinta etapa 

Estilos de fala materna 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias e subcategorias  f % f % 

Diretivos   

Instrução Precisa 22 37.3% 20 22% 

Instrução Imprecisa 05 8.5% 12 13% 

Atenção  27 45.7% 41 44.5% 

Repetição             -                             -              -                             - 

Controle do Comportamento 05 8.5% 19 20.6% 

Total 59 100% 92 100% 

Requisições     

Solicitação Geral 12 30.8% 11 48% 

Solicitação Específica 23 59% 08 35% 

Sugestão 04 10.2% 04 17.3% 

Esclarecimento - - - - 

Total 39 100% 23 100% 

Feedbacks     

Aprovação 01 2.8% 03 5.8% 

Desaprovação 04 11.1% 16 30.8% 

Reformulação 01 2.8% 01 2% 

Resposta à questão 22 61.1% 24 46.1% 

Continuação  02 5.5% 03 5.8% 

Repetição 06 16.7% 05 9.6% 

Total 36 100% 52 100% 

Comentários 01 100% - - 

Assertivos 14 100% 08 100% 

 

 Em relação à primeira situação, os dados da Tabela indicam que a mãe fez uso dos 

diretivos (f=59), predominando os diretivos de atenção (f=27), ou 45.7%, seguido do uso das 

requisições, com 39 ocorrências, sobretudo as requisições de solicitação específica (f=23), 

isto é, 59%. Posteriormente, predominaram os feedbacks (f=36), com destaque para os 

feedbacks de resposta à questão (f=22), equivalente a 61.1%. Em comparação com as etapas 

anteriores, observa-se que houve um aumento no uso dos assertivos, com 14 ocorrências, o 

que pode ser considerado como um fator positivo para a comunicação com a criança, tendo 

em vista que os assertivos se caracterizam por explicitar à criança propriedades dos objetos ou 

esclarecer-lhes informações importantes. Estes estilos de fala materna se mostram ainda mais 

pertinente na comunicação com uma criança cuja visão não se faz presente.  

 Outras características positivas para a comunicação entre o adulto e a criança é a 

modificação da fala, isto é, a adequação à compreensão infantil em termos lexicais, tonais e 

sintáticos. A fala do adulto torna-se, portanto, mais simples, com pausas, repetitiva e está 
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semanticamente adequada ao nível de compreensão da criança (Bates, Dale & Thal, 1997). 

Estes aspectos devem ser considerados ao analisar as interações comunicativas entre adulto e 

criança. Ademais, na comunicação com crianças cegas, outras estratégias utilizadas pelos 

adultos devem ser observadas, como o uso do contato físico e a qualidade da linguagem 

utilizada, já que esta é a principal via de acesso das crianças ao ambiente que as rodeia. O 

presente estudo toma por princípio estas considerações e considera relevante um olhar mais 

profundo das interações e dos comportamentos comunicativos da díade mãe-criança cega.  

Em relação à situação de brincadeira estruturada, de um modo geral, foram 

apresentados mais estilos de fala materna que na situação de brincadeira livre, embora 

também tenham prevalecido os diretivos (f=92), com predomínio dos diretivos de atenção 

(f=41), ou 44.5%. De modo inverso à situação anterior, os feedbacks foram utilizados em 

segunda instância, com o total de 52 ocorrências, mas também com o maior número de 

frequência nos feedbacks de resposta à questão (f=24), isto é, 46.1%. As requisições de 

solicitação obtiveram 23 ocorrências, com maior frequência na solicitação do tipo geral 

(f=11), ou 48%. Os assertivos também apresentaram uma frequência maior (f=8), em 

comparação com as etapas anteriores, embora em menor proporção se comparados com a 

situação de brincadeira livre ocorrida nesta etapa.  

 Um dado importante observado nas duas situações é o uso das requisições de 

solicitação específica na situação de brincadeira livre em maior número e o uso das 

requisições de solicitação geral na situação de brincadeira estruturada. Seria provável de que 

na segunda situação a mãe também fizesse uso das solicitações específicas, posto que elas 

tendem a facilitar o entendimento da criança para aquilo que está sendo solicitado. No 

entanto, é importante mencionar que o uso do laptop na primeira observação pode ter 

demandado da mãe o uso deste estilo linguístico, em particular, a fim de promover a 

participação infantil.  
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Estes dados serão melhor elucidados a seguir, em que serão discutidos os 

comportamentos não verbais maternos, o que possibilitará verificar mais detalhadamente a 

configuração das interações socialmente estabelecidas nesta etapa. 

Comportamentos comunicativos não verbais maternos 

Nesta quinta etapa os dados obtidos na situação de brincadeira livre mostram que 

houve o predomínio no comportamento de observar a criança (f=37), seguido do contato 

físico (f=29), prevalecendo o contato físico com uso de objetos, com 26 ocorrências (89.6%). 

Os gestos comunicativos também foram utilizados com o total de 21 ocorrências, destacando 

os gestos de pegar e entregar objetos, cada subcategoria com oito ocorrências, equivalente a 

38% dos comportamentos.  

Tabela 19 

Categorias e subcategorias dos comportamentos comunicativos não verbais maternos na quinta etapa 

Comportamentos não verbais maternos 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias e subcategorias  f % f % 

Contato Físico   

Toque/movimento 03 10.4% 04 14.8% 

Com uso de objetos 26 89.6% 23 85.2% 

Total 29 100% 27 100% 

Gestos Comunicativos   

Aproximar objeto - - 16 34.8% 

Pegar objeto 08 38% 14 30.4% 

Entregar objeto 08 38% 06 13% 

Organizar objeto 02 9.5% 08 17.4% 

Estender os braços - - - - 

Solicitar objeto - - - - 

Afastar objeto 02 9.5% 02 4.3% 

Aprovação - - - - 

Desaprovação 01 5% - - 

Total 21 100% 46 100% 

Demonstração de afeto 03 100% 02 100% 

Atividade de cuidado 01 100% 02 100% 

Observação 37 100% 20 100% 

 

Na situação de brincadeira livre, a mãe apresentou além do comportamento verbal de 

fazer solicitações específicas à criança e direcionar a sua atenção, os quais foram discutidos 

anteriormente, a postura de observar a criança e de estar em contato com ela através do 
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compartilhamento de objetos. Para tanto, ela comumente apresentou o objeto à criança, 

pegando-o e/ou entregando-o em suas mãos.  

 Em relação à situação de brincadeira estruturada, o comportamento não verbal 

materno que prevaleceu foi o uso dos gestos comunicativos (f=46), com predomínio do uso 

dos gestos de aproximar objetos, com 16 ocorrências (34.8%). Bates et al. (1979) classificam 

os gestos de dar e os gestos de mostrar como comunicativos. Estes gestos são de suma 

relevância para a aquisição da linguagem, sendo bastante encontrados em cenas de atenção 

conjunta. A estrutura destes gestos acontece pela via visual, já que o olhar mostra-se presente 

em sua configuração. No entanto, em crianças cegas, os gestos supracitados serão 

estruturados por meio de outra via, qual seja, o uso do tato e da audição. Destarte, o contato 

físico (f=27) com uso de objetos aparece como o segundo comportamento mais utilizado pela 

mãe (f=23), isto é, 85.2%, seguido do comportamento de observar a criança, com 20 

ocorrências.  

 Diferentemente das situações anteriores em que a observação prevaleceu, na situação 

de brincadeira estruturada este mesmo comportamento apresenta-se com uma frequência 

consideravelmente menor, o que se torna um dado importante, pois possibilita compreender a 

singularidade da dinâmica interativa e assim, evidencia a relevância da presença de cada 

comportamento comunicativo no contexto situacional.   

 Seguem-se a análise referente aos comportamentos comunicativos infantis.  
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Comportamentos comunicativos infantis 

Os comportamentos comunicativos infantis presentes na Tabela 20 revelam que na 

situação de brincadeira livre prevaleceu a resposta à solicitação materna (f=48), com 

destaque para a resposta adequada verbal, com 23 ocorrências (47.9%). Logo em seguida há 

o maior número de ocorrências em relação à categoria verbalização (f=43), com predomínio 

da fala espontânea (f=41) ou 95.3%. Percebe-se, portanto, que a criança esteve a maior parte 

da filmagem utilizando a linguagem verbal, já que este comportamento aparece com maior 

frequência nestas duas categorias.  

Tabela 20 

Categorias e subcategorias dos comportamentos comunicativos infantis na quinta etapa 

Comportamentos comunicativos infantis 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias e subcategorias  f % f % 

Verbalização   

Vocalização - - - - 

Fala Espontânea 41 95.3% 42 75% 

Fala Ininteligível 02 4.7% 14 25% 

Total            43                       100%            56                       100% 

Resposta à solicitação materna     

Adequada verbal 23 47.9% 18 32.1% 

Adequada não verbal 17 35.4% 32 57.1% 

Inadequada verbal 07 14.6% 02 3.8% 

Inadequada não verbal 01 2% 04 7.1% 

Total  48 100% 56 100% 

Demonstração de afeto - - 01 100% 

Demonstração de desagrado - - - - 

Iniciativa da criança 33 100% 33 100% 

Gestos comunicativos     

Tocar/manipular objeto 25 89.3% 24 82.7% 

Tocar a mãe - - - - 

Estender os braços - - 01 3.5% 

Afastar objeto/mãe 03 10.7% 04 13.8% 

Bater palmas  - - - - 

Total  28 100% 29 100% 

 

 No que diz respeito aos comportamentos comunicativos não verbais infantis, há o 

destaque para a categoria iniciativa da criança, com o total de 33 ocorrências e que se 

caracteriza, de um modo geral, pelo comportamento da criança que não é decorrente de 

alguma solicitação materna. O uso dos gestos comunicativos aparece com 28 ocorrências, 
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prevalecendo, assim como nas etapas anteriores, o gesto de tocar/manipular objeto (f=25), 

isto é, 89.3% dos comportamentos.  

 Na situação de brincadeira estruturada predominou, de forma equivalente, as 

categorias resposta à solicitação materna e verbalização, cada uma com a frequência de 56 

ocorrências. Na categoria de resposta à solicitação materna prevaleceu a subcategoria 

adequada não verbal, com 32 ocorrências (57.1%) e na verbalização houve o predomínio da 

fala espontânea (f=42), ou 75%. Destaca-se também o comportamento iniciativa da criança, 

com 33 ocorrências e o uso dos gestos comunicativos (f=29), com predomínio do gesto de 

tocar/manipular objeto (f=24), o que equivale a 82.7%. 

 De um modo geral, nos dois contextos situacionais, prevaleceu o comportamento 

verbal, o que possibilita inferir o uso acentuado da linguagem oral, aspecto este positivo, 

tendo em vista que pode favorecer não apenas a socialização da criança e a sua participação 

no processo interacional, mas também demandar da mãe uma postura ainda mais contingente 

em relação ao comportamento infantil. 

 Sendo assim, os estudos com crianças cegas mostram divergências em relação a um 

possível atraso de linguagem. Teóricos como Pérez-Pereira (1991) e Ochaita e Rosa (2004) 

assinalam que não há diferenças em relação ao tempo em que as crianças cegas irão fazer uso 

das vocalizações, quando comparado com crianças com desenvolvimento típico. Por outro 

lado, algumas pesquisas já realizadas (Costa, 2005; Dias, 2005; Cobo, Rodrigues & Bueno, 

2003) concluíram que as mães de crianças cegas tendem a falar menos com seus filhos, o que 

pode ser um fator responsável por um possível atraso de linguagem.  

 Mesmo diante de tais divergências, destaca-se a importância das interações sociais 

para o desenvolvimento linguístico infantil. Isto porque através das diferentes configurações 

que serão estabelecidas com a criança cega, o adulto vai descobrindo formas de acesso 
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alternativas ao uso da visão, fazendo uso do contato tátil, por exemplo, para comunicar-se 

com a criança.  

A seguir será exposto o número de episódios interativos obtidos nesta etapa, para 

posteriormente discuti-los de forma minuciosa, momento em que será evidenciado, inclusive, 

o tempo de duração dos mesmos.   

Episódios Interativos 

Conforme se verifica na Tabela 21, a situação de brincadeira livre apresentou mais 

episódios interativos que a situação de brincadeira estruturada, com o total de 36 ocorrências. 

No entanto, nas duas situações observa-se o maior número de episódios interativos do tipo 

contínuo, com a frequência de 21 (58.3%) e 17 (65.4%) ocorrências, respectivamente. Este 

dado também foi observado nas situações anteriores, o que possibilita inferir que a díade 

esteve mais engajada e atuando mais em conjunto que de forma independente. 

Tabela 21 

Frequências dos episódios interativos contínuos e descontínuos na quinta etapa 

Episódios Interativos 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias             f %           f         % 

Contínuos          21                         58.3%          17                       65.4% 

Descontínuos          15 41.7%          09      34.6% 

Total           36 100%          26      100% 

 

Nesse sentido, é possível pensar nos contextos de atenção conjunta, já que estes se 

configuram, de modo geral, como a atuação coordenada da díade para um terceiro objeto ou 

evento. Tais contextos, conforme já discutido, são favorecedores para o desenvolvimento das 

habilidades sociocomunicativas infantis e consequentemente para a aquisição linguística 

propriamente dita. 

Alguns estudos realizados (Aquino & Salomão, 2011; Fonte, 2011) envolvendo a 

identificação de cenas de atenção conjunta entre díades concluíram que há algumas estratégias 

que podem promover e manter a atenção dos participantes. Manter a atenção da criança vai 
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favorecer o estabelecimento do seu foco, enquanto que o redirecionamento pode promover 

quebras e cortes no processo atencional, acarretando em novas configurações.  

Para manter a atenção da criança cega, a mãe pode fazer uso de estratégias diversas, 

como perguntar por objetos que a criança possa estar em contato físico, isto é, sobre as suas 

características e propriedades; fazer uso da nomeação e da descrição das qualidades e 

atributos físicos dos mesmos, além do uso de gestos comunicativos que facilitem a 

identificação da criança dos objetos que compõem a cena interativa, como, por exemplo, o 

gesto de entregar e/ou aproximar o objeto à criança. Em crianças com desenvolvimento típico, 

além de tais estratégias, o ato de apontar apresenta-se como uma ferramenta fundamental para 

a manutenção da atenção (Tomasello, 2003).  

Nas crianças cegas, o apontar será substituído pelo gesto comunicativo de aproximar a 

mão da criança do objeto referencial. De fato, quando a mãe interage com a criança cega, há 

uma tendência a usar termos como: „olha, olha aqui, oh’, em conjunto com o gesto de pegar a 

mão da criança para tocar um brinquedo. O toque assume, portanto, a função do olhar. 

Ademais, os dados obtidos na última etapa deste estudo serão expostos a seguir. 

Destaca-se que nesta última etapa, além das observações realizadas, também foi aplicada a 

Lista de Avaliação do Vocabulário Expressivo (LAVE), o mesmo instrumento utilizado no 

início do estudo, a fim de traçar um paralelo entre as frequências obtidas e assim, discutir o 

desenvolvimento linguístico expressivo da criança.  

6ª Etapa 

Estilos de Fala Materna 

Nesta última etapa a situação de brincadeira livre aconteceu por meio do uso de um 

balde de plástico, contendo peças de diferentes formas geométricas e diferentes tamanhos, 

com o objetivo de encaixe.  
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Tabela 22 

Categorias e subcategorias dos estilos de fala materna na sexta etapa  

Estilos de fala materna 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias e subcategorias  f % f % 

Diretivos   

Instrução Precisa 14 26.4% 08 15% 

Instrução Imprecisa 06 11.3% 15 27.7% 

Atenção  28 53% 23 42.5% 

Repetição             -                            -              -                            - 

Controle do Comportamento 05 9.4% 08 15% 

Total 53 100% 54 100% 

Requisições     

Solicitação Geral 14 54% 21 48.8% 

Solicitação Específica 10 38.4% 18 41.8% 

Sugestão 02 7.7% 04 9.3% 

Esclarecimento - - - - 

Total 26 100% 43 100% 

Feedbacks     

Aprovação 04 10% 04 12% 

Desaprovação 06 15% 14 41.1% 

Reformulação 01 2.5% 05 14.7% 

Resposta à questão 21 52.5% 02 5.8% 

Continuação  03 7.5% 01 3% 

Repetição 05 12.5% 08 23.5% 

Total 40 100% 34 100% 

Comentários - - 02 100% 

Assertivos 07 100% 03 100% 

 

  

Os estilos de fala materna utilizados nesta situação foram principalmente os diretivos 

(f=53), com predomínio dos diretivos de atenção, com 28 ocorrências (53%). Logo em 

seguida, a mãe fez uso dos feedbacks (f=40), com destaque para os feedbacks de resposta à 

questão (f=21), isto é, 52.5%. As requisições (f=26) do tipo solicitação geral também foram 

utilizadas, com o total de 14 ocorrências (54%). Em relação ao uso dos assertivos, obteve-se 

a frequência de sete ocorrências, o que se diferencia da brincadeira estruturada, a qual 

apresentou apenas três ocorrências.  

 Na situação de brincadeira estruturada, a pesquisadora sugeriu o uso de um “jogo” de 

faz de conta, composto por um bolo de plástico, que possibilita ser cortado e apresenta um 

som decorrente do velcro presente nas suas partes. Além do bolo, foram utilizados pratinhos 

de plástico, copinhos, talheres, quatro velas, e mesmo uma toalha de papel, simulando ao 

final, uma festa de aniversário.   
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Assim como na situação anterior, os diretivos também foram mais utilizados em 

relação aos demais estilos de fala materna, com frequência de 54 ocorrências, destacando-se 

os diretivos de atenção (f=23), o que equivale a 42.5%, mas também os diretivos de instrução 

imprecisa, com 15 ocorrências (27.7%). As requisições apresentaram o total de 43 

ocorrências, com prevalência das requisições de solicitação geral (f=21), ou seja, 48.8% dos 

comportamentos. Em seguida aparece o uso dos feedbacks (f=34), com destaque para os 

feedbacks de desaprovação, com 14 ocorrências (41.1%). A presença destes estilos de fala 

materna, especificamente dos feedbacks de desaprovação está estreitamente relacionada com 

o contexto situacional, posto que nesta situação, a díade foi instruída a realizar uma atividade 

em conjunto, com um determinado fim. Logo, a instrução dada pode ter influenciado o 

comportamento materno de desaprovar o comportamento da criança, a fim de que ela o 

realizasse corretamente, utilizando para tal, dos demais estilos de fala, como os diretivos de 

atenção e de instrução imprecisa, além das requisições de solicitação. Destaca-se nesta 

observação o uso reduzido do feedback de resposta à questão (f=2), o que equivale a 5.8% 

dos comportamentos. Este é um dado diferenciado em relação às etapas anteriores, o que 

demonstra mudança no comportamento comunicativo materno.  

Neste sentido, o presente estudo visa apreender os comportamentos comunicativos 

entre mãe e criança cega. Ao realizar as descrições dos estilos de fala materna utilizados nas 

duas situações contextuais, observa-se a importância das estratégias utilizadas que seguem o 

foco atencional da criança, tendo em vista que promovem a continuidade da interação. A esse 

respeito, Tomasello (2003) destaca que mães que fazem uso da linguagem para acompanhar a 

atenção dos filhos, tendem a ter filhos com vocabulários mais amplos quando comparados 

com as mães que utilizam a linguagem para direcionar a atenção da criança para um novo 

objeto ou um novo evento.  
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Estudos (Aquino & Salomão, 2011; Coutinho, 2012, Medeiros & Salomão, 2012) têm 

demonstrado que a continuidade na interação mostra-se favorável para a participação dos 

interagentes e, consequentemente, para a configuração de cenas de atenção conjunta. Estas e 

outras considerações serão retomadas na descrição e discussão dos episódios interativos. Os 

critérios de continuidade e descontinuidade subsidiaram a identificação não apenas dos 

episódios interativos, mas também de possíveis cenas de atenção conjunta. 

A seguir serão discutidos os comportamentos não verbais maternos.  

Comportamentos comunicativos não verbais maternos 

A Tabela 23 mostra que na situação de brincadeira livre o comportamento não verbal 

materno mais utilizado foi o de observar a criança (f=31), seguida do uso dos gestos 

comunicativos (f=28), prevalecendo os gestos de pegar objeto e entregar objeto, cada um com 

dez ocorrências (35.7%). Destaca-se também o uso do contato físico(f=19), sendo que deste 

total, 18 ocorrências foram do contato físico com uso de objetos, que em porcentagem 

corresponde a 94.8%.  

Tabela 23 

Categorias e subcategorias dos comportamentos comunicativos não verbais maternos na sexta etapa 

Comportamentos não verbais maternos 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias e subcategorias  f % f % 

Contato Físico   

Toque/movimento  01  5.2% 09 26.5% 

Com uso de objetos 18 94.8% 25 73.5% 

Total 19 100% 34 100% 

Gestos Comunicativos   

Aproximar objeto 04 14.3% 10 27% 

Pegar objeto 10 35.7% 07 19% 

Entregar objeto 10 35.7% 08 21.6% 

Organizar objeto 04 14.3% 07 19% 

Estender os braços - - - - 

Solicitar objeto - - - - 

Afastar objeto - - - - 

Aprovação - - 03 8% 

Desaprovação - - 02 5.4% 

Total 28 100% 37 100% 

Demonstração de afeto 01 100% 02 100% 

Atividade de cuidado - - 01 100% 

Observação 31 100% 41 100% 
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Em relação à situação de brincadeira estruturada, de um modo geral, os dados 

possibilitam verificar que os comportamentos não verbais maternos foram mais utilizados que 

na situação anterior. O comportamento de observar a criança, assim como na situação de 

brincadeira livre, prevaleceu, mas com o número de 41 ocorrências. O uso dos gestos foi 

bastante utilizado (f=37), com destaque para o gesto de aproximar objeto (f=10), isto é, 27% e 

entregar objeto (f=08), ou 21.6%. Além destes comportamentos, o contato físico também 

apresentou uma frequência alta, com 34 ocorrências, sendo 25 em relação ao contato físico 

com uso de objetos (73.5%) e nove ocorrências relacionadas ao uso do contato físico por 

meio do toque/movimento.  

Desse modo, nas duas situações realizadas, o comportamento não verbal materno 

seguiu uma ordem equivalente, com o predomínio do ato de observar a criança, seguido do 

uso dos gestos comunicativos e do estabelecimento do contato físico. Considera-se, ainda, a 

presença dos comportamentos de demonstração de afeto nas duas situações, embora em 

número reduzido de uma e duas ocorrências, respectivamente. O estudo realizado por Preisler 

(1995) concluiu que a iniciativa da mãe em interagir com a criança cega acarretava nesta 

última a apresentação de vocalizações, sorrisos e movimentos corporais, mostrando, portanto, 

a importância das interações para o desenvolvimento comunicativo infantil. No presente 

estudo, tanto a voz como o toque foram considerados comportamentos maternos que 

auxiliaram o processo comunicacional para com a criança. Trata-se de aspectos primordiais 

para o desenvolvimento das habilidades sociocomunicativas infantis.  

A fim de melhor compreender como a criança comunicou-se com a mãe durante esta 

última etapa do estudo, a seguir serão discutidos os comportamentos comunicativos infantis. 

Comportamentos comunicativos infantis 

Os comportamentos comunicativos infantis que mais se destacaram na situação de 

brincadeira livre foram os de resposta à solicitação materna (f=44), com prevalência das 
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respostas adequadas verbais, com 20 ocorrências (45.4%). Logo em seguida, aparece a 

categoria verbalização (f=37), sobretudo a subcategoria fala espontânea (f=30), isto é, 81%. 

A categoria gestos comunicativos obteve a frequência de 29 ocorrências, sendo 25 do tipo 

tocar/manipular objeto (86.2%). Estes dados revelam que a criança fez uso tanto da 

linguagem verbal como da linguagem não verbal, o que se verificou nas situações anteriores e 

que pode favorecer a participação infantil no processo interacional. 

 

 
Tabela 24 

Categorias e subcategorias dos comportamentos comunicativos infantis na sexta etapa 

Comportamentos comunicativos infantis 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias e subcategorias  f % f % 

Verbalização   

Vocalização - - 01 16.7% 

Fala Espontânea 30 81% 04 66.7% 

Fala Ininteligível 07 19% 01 16.7% 

Total            37                       100%            06                        100% 

Resposta à solicitação materna     

Adequada verbal 20 45.4% 31 44.3% 

Adequada não verbal 18 40.9% 25 35.7% 

Inadequada verbal 05 11.4% 07 10% 

Inadequada não verbal 01 2.3% 07 10% 

Total  44 100% 70 100% 

Demonstração de afeto 02 100% 04 100% 

Demonstração de desagrado - - - - 

Iniciativa da criança 18 100% 30 100% 

Gestos comunicativos     

Tocar/manipular objeto 25 86.2% 16 89% 

Tocar a mãe 02    7% 01 5.5% 

Estender os braços 01 3.4% 01 5.5% 

Afastar objeto/mãe 01 3.4% - - 

Bater palmas  - - - - 

Total  29 100% 18 100% 

 

 No que diz respeito à situação de brincadeira estruturada, também se verifica o 

destaque para o comportamento de resposta à solicitação materna (f=70), com prevalência do 

comportamento de resposta adequada verbal, com 31 ocorrências (44.3%). A categoria 

iniciativa da criança aparece em segundo lugar com 30 ocorrências, seguido do 

comportamento dos gestos comunicativos (f=18), no qual predominou o comportamento de 
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tocar/manipular objeto (f=16), ou seja, 89%. O destaque é dado pelo baixo número das 

verbalizações (f=6), sendo quatro ocorrências (66.7%) do tipo fala espontânea.  

 Os dados obtidos na situação de brincadeira estruturada evidenciam, portanto, que 

apesar do número pequeno de verbalizações, a criança fez uso da comunicação verbal através 

das respostas à solicitação materna. A participação ativa da criança também se destaca através 

do comportamento de tomar iniciativa e de manipular objetos, o que pode facilitar o seu papel 

no momento interacional. A criança cega faz, portanto, uso do toque para reconhecer os 

objetos presentes no contexto interativo e assim, o toque assume a função do olhar. Fonte 

(2011) ressalta os estudos realizados que indicam a importância das experiências táteis para a 

localização dos objetos.  

Seguem-se o número dos episódios interativos obtidos nas duas situações, durante a 

última etapa do estudo, além de uma discussão acerca dos mesmos. 

Episódios Interativos 

Os dados representados na Tabela 25 possibilitam verificar que nesta etapa os 

episódios interativos foram em maior número na situação de brincadeira estruturada, com o 

total de 38 ocorrências. 

Tabela 25 

Frequências dos episódios interativos contínuos e descontínuos na sexta etapa 

Episódios Interativos 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias           f          %           f         % 

Contínuos         20                        71.4%          26                       68.4% 

Descontínuos         08       28.6%          12      31.6% 

Total          28       100%          38       100% 

 

Assim como nas demais etapas, foram maiores os episódios interativos do tipo 

contínuos, com 20 (71.4%) e 26 (68.4%) ocorrências, na situação de brincadeira livre e na 

situação estruturada, respectivamente. Este dado possibilita inferir que houve um engajamento 

entre a díade e o objeto presente no contexto situacional e assim, é possível pensar na 
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presença de cenas de atenção conjunta, as quais são consideradas como fortes preditoras para 

com o desenvolvimento linguístico infantil, conforme já ressaltado. 

Estudos realizados (Bruner, 1987; Carpenter, Nagell & Tomasello, 1998; Tomasello, 

2003) concluíram que após a aquisição da linguagem, as crianças conseguem aprender novas 

palavras em cenas de atenção conjunta, sobretudo situações interativas que fazem parte da sua 

rotina diária, como o momento de alimentar-se, vestir-se, e de brincar. Em crianças cegas, a 

atenção conjunta será configurada por outra via, qual seja, o uso do tato e da audição que 

assumem o papel do olhar. O estudo realizado por Preisler (1995) possibilitou verificar que os 

pais das crianças cegas interpretaram a atenção tátil das crianças em direção aos brinquedos 

de maneira semelhante à interpretação dada por pais de crianças com desenvolvimento típico.  

De um modo geral, é importante assinalar que o uso da linguagem por parte do adulto 

para acompanhar o foco atencional da criança se mostra eficaz para que esta avance e 

desenvolva o seu vocabulário. A criança torna-se, então, habilitada a discernir as diversas 

intenções comunicativas presentes nas interações sociais.  

A descrição minuciosa dos episódios interativos identificados nas situações de 

brincadeira livre e brincadeira estruturada, com destaque para o tempo de duração, bem como 

as estratégias maternas utilizadas para manter a criança engajada, além de outros fatores será 

realizada a seguir, a fim de discutir de modo mais aprofundado como os processos 

interacionais e os comportamentos comunicativos dos participantes repercutem no 

desenvolvimento linguístico infantil.  
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Episódios Interativos 

Tabela 26 

Episódio interativo na situação de brincadeira livre 
Tema:Brincando de faz-de-conta Duração: 1 min e 34 segundos 

INÍCIO 
Quem inicia: A criança. 

Como: Sugere que a mãe dê comida aos bonecos. 

DESCONTINUIDADE 

Quem quebra: A criança 

Como: 
Inicia outro tópico de fala, ao propor à mãe que 

os bonecos “tomem banho”.  

ESTRATÉGIAS 

MATERNAS PARA 

ENGAJAR A CRIANÇA 

Como: 

Questiona a criança e responde as suas 

solicitações e atribui a ela o papel principal na 

brincadeira faz-de-conta. 

CONTINUIDADE 

Como: As questões são respondidas pela díade.  

Reação da criança: 

Propõe novas atividades, mas também toma 

iniciativa de finalizar a interação, 

movimentando-se. 

 

A situação aconteceu na sala de estar da casa da díade, durante o período da tarde. 

Para compor a cena interativa, a mãe optou pelo uso de poucos brinquedos, como: uma 

banheira de plástico com alguns bonecos também de plástico, os quais, quando apertados, 

apresentavam um barulho.  

A situação tem início com a díade sentada lado a lado no sofá da sala. A mãe solicita 

que a criança ajeite as pernas e coloca a banheira de plástico no meio das pernas da criança, a 

qual fica em contato direto com os bonecos de plástico que se encontram em seu interior. A 

criança toma iniciativa perguntando a mãe se ela “dá de comer” aos bonecos. A mãe responde 

que quem irá fazer isso é a própria criança, conforme pode ser visto no trecho do protocolo 

elaborado: 

*CHI:  tu dá de comer?  

%act:  tira os bichinhos da bacia e os segura.    

*MOT: Eu num vou dá de comer a eles agora não. Você que vai dá de 

comer prá ele. 

%act:  olha em direção à criança. 
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 Logo após, a criança pergunta pelo “caracolzinho” e fala: “tomar banho”. A mãe diz 

que o caracol vai tomar banho sim. Em um momento posterior, a mãe solicita que a criança dê 

banho em cada um dos bonecos e para isso, solicita que a criança identifique cada um dos 

objetos. A criança, na maior parte da filmagem, manuseia os bonecos e entrega-os à mãe, 

quando ela solicita. Em outro recorte, a criança diz “dá café” e a mãe responde que o jantar 

será mais tarde. Depois a mãe sugere colocar os bonecos para dormir e a criança pergunta 

pelo berço deles. A mãe diz que não tem berço e que os bonecos vão dormir no chão. A 

criança, então, joga um dos bonecos no chão. Posteriormente, a mãe diz para a criança que um 

dos bonecos foi passear na casa do cachorrinho. Ela pergunta à criança como é que o 

cachorrinho faz e a criança imita: “au au”. A criança finaliza a cena interativa quando tenta se 

levantar do sofá e dirige-se até a cozinha da casa.  

A cena interativa se constitui em torno da banheira e dos bonecos nela inseridos. 

Verificou-se que tanto a criança quanto a mãe tomam iniciativa em torno do faz-de-conta, ao 

simular a ideia de que os bonecos estão tomando banho ou que vão dormir. Para tanto, a díade 

participa em conjunto da atividade, observando, na maior parte do tempo, uma interação entre 

ambas.  

É importante atentar para o tempo de duração do episódio descrito. Em termos 

gerais, a mãe e a criança passaram em torno de 1min34seg focados na brincadeira de faz-de-

conta. Apesar de ser breve, observa-se que durante este recorte interativo foi possível 

apreender os comportamentos comunicativos da díade, atentando-se para as novas 

introduções realizadas pela criança, que ora sugere o ato de alimentar os bonecos, ora o ato de 

colocá-los para tomar banho. 

 A mãe segue o foco atencional da criança e mostra-se atenta às suas solicitações, 

além de deixar a criança livre para propor novas configurações. Percebe-se também a 

estratégia materna de perguntar sobre os objetos e suas funções [o que é o que o cachorrinho 
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faz?] O comportamento materno proporciona à criança oportunidade para que ela explore os 

objetos e os identifique, o que foi realizado pela criança através do toque e da manipulação. A 

esse respeito, Salomão (2012) enfatiza a relevância da continuidade da conversação, ou seja, 

quando as expressões verbais do adulto fornecem sequência aos tópicos de fala da criança, há 

um favorecimento em termos de maior participação infantil na interação. Desse modo, a 

criança mostrou-se atenta às requisições maternas, demonstrando participação ativa no 

episódio interativo. 

De acordo com Queiroz, Maciel e Branco (2006), a brincadeira faz de conta é uma 

atividade que possibilita a promoção da representação e da metarrepresentação no 

desenvolvimento da criança. É no ato de brincar que a criança se posiciona de forma ativa, 

exercendo diferentes papéis sociais e mesmo atribuindo sentidos diversos aos objetos com os 

quais está em contato. A brincadeira pode ser considerada como uma situação natural da 

criança, tendo em vista fazer parte do seu desenvolvimento, e, através da qual a criança 

constrói significados sociais e culturais, conforme preconiza Vygotsky (2007).  

O estudo realizado por Hueara et. al (2006) com quatro crianças deficientes visuais 

observou a interação entre elas e demonstrou o envolvimento das crianças em brincadeiras de 

faz-de-conta, através do reconhecimento tátil dos objetos, mas também por meio do 

reconhecimento prévio sobre os brinquedos. Em outras palavras, as informações que as 

crianças já dispunham sobre os brinquedos ajudaram na identificação e manipulação dos 

mesmos. Em se tratando da interação entre adulto e criança cega, o primeiro deveria, portanto, 

estimular a criança a verbalizar sobre as noções que apresenta em relação ao brinquedo, além 

de manipulá-lo. Para tanto, o adulto pode fazer uso de questionamentos diversos e instruções 

precisas que possibilitem a identificação do objeto pela criança. No episódio interativo aqui 

discutido, esta foi uma estratégia materna observada, qual seja, a de questionar à criança sobre 

os objetos, além de instruí-la a como fazer o correto uso dos mesmos.  
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Na brincadeira do tipo faz de conta, especificamente, é importante atentar para a 

sintonia entre a díade, isto é, é preciso que a mãe e a criança estejam atentas às solicitações e 

expectativas que apresentam. A análise de episódios interativos permite não apenas a 

identificação dos diferentes estilos comunicativos utilizados pela díade, mas também dos 

comportamentos de responsividade, os quais denotam que houve contingência entre os 

participantes (Bressani, Bosa & Lopes, 2007).  

Nesse sentido, é importante compreender que a estratégia da mãe em dar espaço à 

criança para iniciar a interação, a qual propõe a brincadeira de faz-de-conta, pode ser uma 

forma de favorecer a independência infantil. Todavia, ao recusar o papel social que a criança 

lhe atribui, sugerindo inclusive que a criança o assuma, a mãe pode promover 

descontinuidades na interação, isto é, quebras e interrupções, o que pode repercutir na 

finalização do episódio interativo, não sendo, pois uma estratégia positiva. Desta constatação 

decorre a importância de investigar a interação diádica a partir de um olhar bidirecional, uma 

vez que o comportamento materno influencia o comportamento infantil e vice-versa. A partir 

do recorte previamente discutido, evidenciou-se que a mãe esteve atenta às solicitações e 

sugestões da criança e esta, por sua vez, também demonstrou sintonia para com o 

comportamento comunicativo materno.  

Tabela 27 

Episódio interativo na situação de brincadeira estruturada 
Tema: A torre de plástico e suas peças. Duração: 2 min e 10 segundos 

 

 

INÍCIO 

Quem inicia: A mãe. 

Como: 
Aproxima a torre de plástico da criança, e as suas 

peças.  

ESTRATÉGIAS 

MATERNAS PARA 

ENGAJAR A CRIANÇA 
Como: 

A mãe questiona à criança sobre o correto 

manuseio das peças; faz uso dos diretivos de 

sugestão; utiliza feedbacks de aprovação e do 

suporte de apoio. 

CONTINUIDADE 

Como: 
A atenção da díade está voltada para o 

brinquedo. 

Reação da criança: 
Está atenta às sugestões maternas e consegue 

compreender o objetivo do brinquedo.  

DESCONTINUIDADE 

Como: 

 

A criança toma iniciativa em retirar as peças que 

já estão dentro da torre, mas a mãe não apoia a 

sugestão.  
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A descrição da situação estruturada toma por base o uso de um brinquedo de plástico, 

composto por uma torre com abertura em seus orifícios a fim de que peças de diferentes 

formas sejam nele encaixadas. Este brinquedo foi uma sugestão da pesquisadora a qual 

explicou a díade o correto manuseio do objeto.  

A situação inicia-se, portanto, com a díade sentada no chão da sala de estar da casa. O 

brinquedo encontra-se entre a mãe e a criança, as quais, juntas, vão tentando encaixar as 

peças. A estratégia utilizada pela mãe é de questionar a criança a identificação dos objetos, 

isto é, se se trata de um quadrado, círculo ou retângulo e para tanto, a mãe aproxima o objeto 

da mão da criança. A criança, por sua vez, a fim de identificar os objetos, faz uso do manuseio 

tátil, explorando as suas propriedades e fazendo questões para a mãe acerca dos mesmos. 

Neste recorte observa-se também a estratégia materna de facilitar a participação da criança na 

interação e na atividade proposta, ao direcionar o comportamento da criança, ou seja, a mãe 

sugere a criança o uso do dedo indicador como facilitador para a colocação dos objetos nos 

orifícios da torre de plástico, conforme se verifica no trecho a seguir: 

*MOT: olha, aqui o lugar do círculo, olha. Oh o indicador oh, prá 

procurar o lugar do círculo, olha, tá vendo? 

%act:  pega o dedo da criança e passa pelo local de encaixar o círculo. 

*CHI:  0. 

%act:  segura a peça e passa a mão pelo local de encaixar. 

 Outra estratégia materna observada é a de suporte de apoio, não apenas através do 

contato físico que é estabelecido entre a díade, mas também por meio de feedbacks de 

aprovação que incentivam a criança a continuar a atividade. Destaca-se que o comportamento 

materno de aproximar objetos da criança ou de aproximar a mão da criança dos objetos, além 

de fazer uso de indicações gerais de como a criança deve utilizar os recursos que dispõe, 
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possibilita que a criança identifique os objetos e suas localizações, e assim, atue de forma 

ativa no processo interacional. Estas estratégias são de suma relevância na interação mãe-

criança com deficiência visual, já que o uso do toque assume a função do olhar, tornando 

possível a apreensão das informações por parte da criança cega.  

A descontinuidade acontece em um momento posterior em que a criança solicita a 

retirada dos objetos que estão dentro da torre, mas a mãe direciona o seu comportamento para 

terminar de colocar todas as peças nos respectivos orifícios. Para tanto, a mãe utiliza da 

estratégia de segurar as mãos da criança e de aproximar ainda mais a torre e as peças do seu 

campo tátil. No entanto, a criança não retoma a atividade proposta e finaliza-se, aos 2min10 

seg., o episódio interativo.  

Destaca-se a importância do recurso da filmagem para a análise minuciosa do episódio 

interativo, uma vez que possibilita apreender, dentre outros aspectos, as falas e ações dos 

participantes e o momento preciso em que estas aconteceram. No período dos 2min10seg. em 

que o episódio aconteceu, foi possível identificar os comportamentos comunicativos da díade, 

atentando para as estratégias maternas apresentadas.  

De acordo com Silveira, Loguercio e Sperb (2000), é de suma importância a 

organização do ambiente em que a díade se encontra, a fim de que o ato de brincar seja 

melhor estruturado. Também é importante o papel do adulto neste processo, haja vista ser ele 

o principal responsável por promover a participação infantil. A esse respeito, Revuelta, 

Andres, Porrero e Perez (1992) assinalam que aspectos relacionados à segurança afetiva e ao 

apoio verbal apresentado pelo adulto diante das conquistas da criança deficiente visual são 

essenciais para que a criança demonstre interesse na brincadeira e, portanto, dê continuidade 

aos processos interacionais.  

Uma estratégia positiva para que a interação entre a díade seja consolidada é o uso da 

linguagem oral, uma vez que a linguagem será o principal veículo de comunicação entre os 
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participantes e possibilitará que a criança cega tenha acesso a dados que de outra forma não 

poderiam ser apreendidos.  

Destarte, apesar de estudiosos (Cobo, Rodrigues & Bueno, 2003; Costa, 2005) 

sustentarem a ideia de um possível atraso linguístico nas crianças deficientes visuais em 

decorrência da ausência visual enquanto forma de comunicação, é importante destacar que 

situações que possibilitem a criança questionar e fazer uso de solicitações, por exemplo, 

podem ser propiciadoras da sua participação no contexto interativo além de aprimorar ainda 

mais os recursos linguísticos que já dispõem (Galvão, 2004; Ochaita & Rosa, 2004).  

 Considera-se, portanto, a relevância dos processos mediacionais para o 

desenvolvimento da criança com deficiência visual. O adulto enquanto participante 

supostamente mais competente pode promover na criança com deficiência visual situações 

que lhe possibilite melhor apreender os objetos e os acontecimentos ao seu redor, através de 

experiências organizadas e estruturadas, e tendo a linguagem e o contato tátil enquanto 

suporte de apoio. 

 A seguir serão retomadas algumas das questões já discutidas nesta seção, mas 

acrescentam-se aspectos relacionados às mudanças percebidas nas estratégias maternas ao 

longo das interações, além de relacionar estes dados com o que foi obtido na entrevista e no 

que preconiza a literatura consultada. Serão também apresentadas algumas figuras (gráficos 

comparativos), com destaque para como a configuração dos comportamentos comunicativos 

da díade se modificou ao longo das seis etapas realizadas.  

 

Análise e discussão geral dos dados ao longo das seis etapas do estudo 

A análise dos dados obtidos através da entrevista semiestruturada possibilitou obter 

informações relevantes sobre o desenvolvimento da criança e a percepção materna acerca de 

questões relacionadas ao momento em que foi dado o diagnóstico da deficiência visual; as 
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reações que surgiram diante do mesmo e até mesmo questões sobre as habilidades, os 

comprometimentos, as expectativas, dentre outros aspectos relacionados ao desenvolvimento 

infantil e a relação para com a deficiência visual.  

Nesse sentido, de um modo geral, as verbalizações maternas permitiram identificar a 

forma como a mãe percebe a criança e as implicações que a cegueira pode vir a apresentar em 

relação ao desenvolvimento linguístico, cognitivo, motor e social. Considera-se que a mãe 

concebe a criança como sendo uma criança normal, mas que requer alguns cuidados, como 

auxílio para fazer uso de outras funções perceptivas. Também foi ressaltada a importância do 

atendimento recebido em instituições especializadas, dado este verificado também no estudo 

de Medeiros e Salomão (2012), no qual 10 mães de crianças com deficiência visual (cegueira 

e baixa visão) foram entrevistadas. As crianças tinham idade entre os dois e os sete anos e 

frequentavam instituições de atendimento precoce, através das quais eram realizados 

atendimentos individuais visando o desenvolvimento de vias alternativas ao uso da visão em 

situações cotidianas e educativas.  

O objetivo do estudo citado foi apreender as concepções maternas sobre o 

desenvolvimento da criança e os resultados mostraram que as mães estão cientes das 

limitações impostas pela ausência da visão. Por outro lado, as mães apresentaram 

verbalizações relacionadas às expectativas positivas em relação ao desenvolvimento dos 

filhos, sempre relatando a importância do tratamento que recebem em instituições 

especializadas. Estes dados corroboram com os dados apresentados na entrevista 

semiestruturada realizada no presente estudo, o que fortalece a importância de uma 

intervenção inicial para promover o desenvolvimento da criança com deficiência visual, tanto 

para que ela aprenda a lidar com a ausência da visão como para que os pais sejam instruídos, 

mas também ouvidos em relação a questões diversas sobre as estratégias utilizadas nas 

interações que possam promover o desenvolvimento da criança.  

Carol
Realce

Carol
Realce



177 

 

É necessário assinalar que parte-se do pressuposto que o acesso à concepção materna 

sobre o desenvolvimento da criança possibilita apreender, ainda que de forma indireta, o 

modo como a mãe interage com a criança, haja vista que alguns teóricos (Costa, Teixeira & 

Gomes, 2000; Kobarg & Vieira, 2008; Moinho, 2005) documentam a relação entre as crenças 

e/ou concepções, e as práticas parentais. Ademais, a entrevista foi fundamental não apenas no 

estabelecimento do rapport, mas também para acessar a percepção materna sobre o 

desenvolvimento infantil, o que, por conseguinte, pode fornecer indícios de como esta mãe 

interage com a criança e quais estratégias utiliza para promover a participação infantil.  

Tendo em vista que o objetivo geral desta tese é analisar, longitudinalmente, a 

interação mãe-criança com deficiência visual e assim identificar o desenvolvimento 

linguístico infantil a partir das habilidades sociocomunicativas infantis, incluindo o 

vocabulário expressivo, foi aplicada na primeira e última etapa do estudo a Lista de Avaliação 

do Vocabulário Expressivo (LAVE), na qual a mãe assinala diante de uma lista de 309 

palavras, àquelas que a criança consegue expressar espontaneamente. Logo, verificou-se que 

no início do estudo, a criança apresentava o número de 263 palavras, enquanto que na 

segunda aplicação houve um aumento de 34 palavras, ou seja, a criança estava expressando o 

total de 297 palavras diante das 309 presentes no instrumento.  

Considera-se que estes dados são limitados, pois não possibilitam apreender 

informações para além da quantidade de palavras que a criança expressa bem como porque 

não é possível afirmar que o acréscimo de 34 palavras no intervalo da primeira para a última 

etapa é o que se espera da criança na faixa etária dos três/quatro anos de idade. O fato deste 

instrumento basear-se no ponto de vista materno também pode influenciar na quantidade de 

palavras assinaladas como constituintes do vocabulário expressivo da criança. 

 O uso deste instrumento no presente estudo é apenas como modo de conhecer 

algumas palavras que fazem parte do vocabulário da criança, ciente de que o vocabulário da 
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criança pode ir além dos dados obtidos diante da lista utilizada. Ao considerar os padrões de 

desenvolvimento do vocabulário inicial, atenta-se também para as diferenças individuais, para 

a variação (Barrett, 1997; Bates, Dale & Thal, 1997) e para o contexto sociocultural em que a 

criança está inserida. Por volta dos dois aos dois anos e meio a maioria das crianças pode 

apresentar em torno de 500 palavras, ou até mais, além de combinarem pequenas frases 

(Barrett, 1997).  

Nesse sentido, foi realizado um estudo (Pedromônico, Affonso & Sañudo, 2002) com 

o objetivo de analisar as características psicométricas de validade e precisão da LAVE. Logo, 

foi avaliado o vocabulário expressivo de 30 crianças nas idades entre os 22 e os 36 meses. Os 

resultados evidenciaram que as crianças falaram em média 195 palavras, mas as meninas do 

estudo falaram 43 palavras e duas palavras por frase a mais que os meninos. Verificou-se que 

houve um aumento no vocabulário de acordo com a idade, e dentro das categorias mais 

faladas estiveram as seguintes categorias: pessoas e partes do corpo. Para este estudo, foi 

possível concluir que a LAVE é um instrumento que pode detectar atrasos no vocabulário 

expressivo. Todavia, houve efeito de teto, o que pode ter sido resultante da forma de resposta 

do instrumento, ou seja, por solicitar que a mãe assinale quais as palavras que a criança já 

expressa, elas podem ter superestimado o número de palavras faladas pela criança.  

O estudo realizado por Mengel e Linhares (2007) utilizando a LAVE como 

instrumento, com crianças com estado nutricional abaixo do normal, evidenciou que as 

crianças apresentaram maiores chances de terem problemas de linguagem expressiva quando 

comparadas com crianças sem problemas nutricionais. Associada à condição nutricional, o 

ambiente familiar da criança também influenciou nos resultados obtidos. As pesquisadoras 

concluíram que a presença de problemas familiares, como a falta de condições sociais e 

mesmo no que diz respeito aos laços afetivos, pode estar associada à falta de estímulo 

proveniente daquele que interage com a criança, não disponibilizando, portanto, estímulos 
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verbais e não verbais necessários para que a criança desenvolva o seu vocabulário. Trata-se de 

aspectos que devem ser considerados quando se pretende compreender as interações que os 

adultos estabelecem com as crianças, especificamente no que diz respeito aos 

comportamentos comunicativos que a criança tem acesso.   

Para estimular o desenvolvimento lexical inicial das crianças, considera-se a 

importância das rotinas sociais que estabelecem com o adulto. Para Bruner (1983) são nestes 

contextos sociointerativos que as crianças têm acesso ao uso convencional das diferentes 

formas lexicais. Por outro lado, com o prosseguir do desenvolvimento, as crianças vão 

adquirindo a habilidade de descontextualizar as palavras, isto é, para que sejam 

compreendidas e mesmo enunciadas, as crianças não mais necessitam de tê-las “presas” a 

determinado contexto (Tomasello, 2003).  

De acordo com Bates, Dale e Thal (1997), muitas das variações observadas em 

crianças com desenvolvimento típico também podem ser consideradas nas crianças com 

desenvolvimento atípico, como na criança cega, por exemplo. Destaca-se a heterogeneidade 

na etiologia da deficiência visual, o que limita ainda mais um argumento acurado e preciso 

sobre o fato do desenvolvimento linguístico da criança está ou não de acordo com o esperado 

para a sua faixa etária. Além disso, o instrumento utilizado também limita as informações 

recebidas, já que os pais tendem a confundir o desenvolvimento linguístico da criança, pois 

muitas vezes partem do princípio de que a produção também reflete a compreensão das 

palavras. 

No presente estudo, para apreender as habilidades sociocomunicativas da criança, e 

identificar mudanças ao longo dos períodos, foram realizadas em seis etapas, o total de doze 

observações. Foi possível apreender também os comportamentos comunicativos maternos, 

incluindo as estratégias maternas que apresentaram intenções de promover a participação da 

criança no processo interacional. Com o intuito de identificar cenas de atenção conjunta, 
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foram identificados episódios interativos, com base na continuidade e descontinuidade das 

interações.  

Em relação aos estilos de fala materna mais utilizados durante as seis etapas do estudo, 

a Figura 2 mostra os dados e possibilita verificar que houve a predominância do estilo diretivo 

em todos os seis momentos de observação: 

 

Figura 2 

Frequência dos estilos de fala materna ao longo das seis etapas 

 

Os diretivos tiveram a função de promover a participação infantil no processo 

interacional. Observa-se ainda uma aproximação na frequência do uso das requisições e dos 

feedbacks, embora o uso dos feedbacks tenha sobressaído em todas as etapas, com exceção da 

etapa 3, na qual as requisições obtiveram frequências maiores. Atenta-se também para a baixa 

frequência no uso dos assertivos, o que não deveria ser esperado haja vista o fato de este 

estilo linguístico possibilitar a identificação das propriedades dos objetos além da descrição 

do ambiente, por meio da informação, aspecto este fundamental quando se trata de uma 

criança cuja visão está ausente. 

Conforme discutido ao longo da presente tese, quanto mais oportunidades organizadas 

e sistematizadas a criança cega tiver, melhor será o desenvolvimento das habilidades sociais, 
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cognitivas e linguísticas. Considera-se que a mãe, enquanto mediadora, pode favorecer a 

identificação da criança dos objetos que a rodeiam, não apenas por meio de estratégias verbais 

que promovam a participação infantil, mas também através de gestos comunicativos diversos, 

como o ato de aproximar objetos da mão da criança ou o ato de levar a criança até os objetos 

para reconhecê-los por meio do tato. 

Os dados expostos na figura possibilitam inferir que não houve mudanças 

significativas ao longo das etapas no que diz respeito aos estilos de fala utilizados pela mãe. O 

uso dos diretivos, apesar das controvérsias sobre a sua real função, em mães de crianças com 

desenvolvimento atípico tende a apresentar-se como positivo para que a criança estabeleça 

contatos sociocomunicativos recíprocos. A esse respeito, os estudiosos da área (Aquino & 

Salomão, 2005; Salomão, 2012) advogam que os comportamentos diretivos que se baseiam 

nos tópicos que interessam a criança estão relacionados a um avanço linguístico por parte 

desta. Portanto, os diretivos podem promover o desenvolvimento linguístico infantil, mas é 

preciso considerar o papel que assumem na interação. 

A pesquisa realizada por Kekelis e Andersen (1984), na qual seis crianças 

participaram, sendo duas com cegueira, duas com baixa visão e duas com visão, 

acompanhadas dos 16 aos 36 meses, teve por objetivo investigar o efeito da deficiência visual 

na interação, atentando para os inputs utilizados e para o comportamento infantil. Verificou-se 

um maior uso dos diretivos por parte dos pais, os quais o utilizam a fim de encorajar o papel 

ativo dos filhos. No entanto, quando os pais repetiam as solicitações às crianças, foi 

observado que elas se afastavam do tópico de interesse, não sendo, portanto, uma estratégia 

positiva para manter o fluxo interacional. Os autores atentam para a limitação no uso contínuo 

dos diretivos, uma vez que não proporcionam à criança experiências mais ricas com as demais 

funções da linguagem.  
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No caso de crianças com deficiência visual ou com desenvolvimento atípico de um 

modo geral, o uso dos comportamentos diretivos pode estar relacionado à limitação da 

habilidade linguística da criança, mas também em relação à aceitabilidade social. Isso 

significa dizer que as mães fazem uso dos diretivos como meio de corrigir o comportamento 

dos filhos ou mesmo de evitar que eles realizem algo diferente do esperado, antecipando, 

portanto, suas ações e condutas (Nunes, 2010; Zanon, 2012). 

Assim como os diretivos, os dados da presente tese mostram que as requisições 

também possibilitaram manter a criança envolvida na interação, sendo possível considerar 

estes estilos de fala como uma estratégia da mãe para dar continuidade à participação infantil 

e as atividades que estavam sendo realizadas em conjunto.  

Em relação ao uso dos feedbacks, os quais são considerados como a resposta do adulto 

ao comportamento comunicativo da criança, bem como um pedido materno de clarificação 

dos seus enunciados e/ou de suas ações, observa-se na Figura 2 a alta incidência deste estilo 

linguístico, o que possibilita afirmar que a mãe estava atenta aos comportamentos da criança e 

possivelmente às suas solicitações, apresentando, sobretudo, feedbacks de reposta à questão, 

conforme verificado na seção anterior em que os dados quantitativos foram descritos e 

discutidos.  

No que diz respeito aos comportamentos comunicativos não verbais maternos, a 

Figura 3 apresenta os dados obtidos ao longo das seis etapas:  
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Figura 3 

Frequência dos comportamentos comunicativos não verbais maternos nas seis etapas 

 

 Os dados expostos na Figura 3 mostram que houve mudanças nos comportamentos 

comunicativos não verbais maternos ao longo das seis etapas do estudo. Logo, o 

comportamento de observar a criança, embora com frequência alta em todas as etapas, 

predominou apenas nas etapas 1, 3 e 6. Nas etapas 2, 4 e 5, os comportamentos que 

predominaram foram, respectivamente, uso dos gestos comunicativos, uso do contato físico e 

o uso dos gestos comunicativos novamente. De um modo geral, observa-se a baixa incidência 

nos comportamentos de demonstrar afeto, embora com variações ao longo dos períodos e a 

baixa incidência em atividades de cuidado, o que pode ser justificado ao considerar o contexto 

situacional, isto é, o formato das interações, as quais aconteceram por meio da brincadeira 

livre e da brincadeira estruturada.  

 O ato de observar a criança pode ser considerado uma estratégia materna de deixar a 

criança mais livre durante a interação e possibilitar que ela adquira autonomia e 

independência, através de iniciativas próprias. Somado a este comportamento, o fato da mãe 

ter utilizado de diferentes gestos, como o ato de aproximar os objetos da criança, além do 

contato físico, por meio do compartilhamento destes objetos, pode ser também considerado 

como positivos para a interação entre a díade e atuarem enquanto suporte de apoio. A esse 
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respeito, os estudos de Fonte (2011) e Medeiros (2010) assinalam que o toque é utilizado, nas 

interações mãe-criança com deficiência visual, enquanto um recurso de linguagem. Portanto, 

além de atuar enquanto um apoio para que a criança compreenda e apreenda informações, a 

mãe faz uso do toque, sobretudo para se comunicar com a criança. Na presente tese, os dados 

evidenciam que o toque assume principalmente a função do olhar, isto é, tanto a mãe quanto a 

criança fizeram uso de expressões verbais do tipo “olha aqui” (mãe) ou “deixa eu ver” 

(criança), e o fizeram concomitantemente através do uso tátil. 

 Souza, Bosa e Hugo (2005) ressaltam o papel da interação no desenvolvimento da 

criança deficiente visual, com ênfase na qualidade das trocas interativas estabelecidas entre a 

díade. Concorda-se com os autores quando estes afirmam que a mãe é o agente interacional 

mais competente em relação à criança para promover diferentes configurações e inserir, desse 

modo, novos arranjos interativos. Espera-se, pois, que a mãe apresente uma compreensão 

acerca das necessidades da criança e daquilo que ela está comunicando. Isto porque, de 

acordo com Kreutz (2010), a sensibilidade materna possibilita que a mãe identifique e 

compreenda os sinais apresentados pela criança, e, por conseguinte, apresente respostas 

adequadas e contingentes a estes sinais, tanto nos aspectos emocionais quanto na própria 

forma de interagir. 

 Destarte, os comportamentos comunicativos maternos mostram que a mãe fez uso, ao 

longo das interações, de diferentes estilos de fala, como os diretivos, as requisições e os 

feedbacks a fim de manter o diálogo com a criança, mas também utilizou do comportamento 

não verbal de observar a criança, possivelmente para deixá-la mais livre durante as trocas 

interacionais, além do uso de gestos comunicativos e do contato físico, os quais, em conjunto 

com a linguagem verbal, serviram como recursos de trocas comunicativas entre a díade.   

Em relação aos comportamentos comunicativos infantis, a Figura 4 mostra que houve 

uma aproximação entre o ato de verbalizar e as respostas da criança às solicitações maternas 
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nas etapas 1, 4 e 5, embora na primeira etapa o comportamento de verbalizar tenha 

prevalecido: 

 

Figura 4 

Frequência dos comportamentos comunicativos infantis nas seis etapas  

 

 Os dados mostram também que na primeira etapa houve o maior número de emissão 

de gestos comunicativos quando comparados com as etapas posteriores, o que pode se 

justificar devido à situação contextual e ao comportamento materno já investigado, tendo em 

vista que se considera o processo bidirecional e mútuo, no qual mãe e criança são agentes 

ativos. Com base na figura, apreende-se ainda a baixa frequência dos comportamentos 

comunicativos infantis na etapa três, embora seja possível observar que a categoria 

demonstração de afeto aparece com maior ocorrência quando relacionada às demais etapas. 

Conforme já constatado, é necessário considerar o contexto situacional e suas demandas a fim 

de apreender como as trocas sociais aconteceram entre a díade, já que deste modo é possível 

contextualizar os comportamentos comunicativos e melhor compreendê-los. Portanto, 

observa-se que houve modificações no comportamento da criança ao longo das seis etapas do 

estudo, especificamente na última etapa na qual os dados evidenciam a alta frequência nas 

respostas às solicitações maternas, seguida da iniciativa da criança, da emissão de gestos 
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comunicativos e por fim da verbalização. No entanto, não significa dizer que a criança não 

tenha utilizado a linguagem verbal para se comunicar com a mãe, mas sim de que ela fez 

pouco uso da fala espontânea, subcategoria da verbalização.  

 Por se tratar de um estudo longitudinal, em que a idade da criança, além de outros 

fatores, atua enquanto variável relevante para a identificação e apresentação dos 

comportamentos, esperava-se que ao longo das etapas a criança tivesse apresentado maiores 

ocorrências nos comportamentos comunicativos, o que não foi identificado. Especificamente, 

o comportamento de tomar iniciativa durante a interação, no qual a criança se conduzia de 

forma independente para um determinado objeto ou evento, inclusive dirigindo por vezes o 

comportamento materno não obteve uma frequência tão alta quanto no início do estudo. Não 

houve, portanto, uma linearidade ou padrão em termos dos comportamentos da criança. A 

esse respeito, os estudiosos da Psicologia do Desenvolvimento (Cole & Cole, 2003) assinalam 

que o desenvolvimento infantil é, de fato, demarcado por continuidades e descontinuidades, 

que ao final possibilitam o avanço por parte da criança. Desta constatação torna-se necessário 

atentar para a função destes comportamentos em conjunto com o contexto situacional e suas 

demandas. 

 Ademais, a presente tese visa a analisar quais são as habilidades sociocomunicativas 

apresentadas pela criança durante os seis períodos de observação e assim, averiguar como está 

o seu desenvolvimento linguístico. Logo, é possível inferir que a criança apresentou 

comportamentos comunicativos diferenciados e contextualizados, tendo em vista que ela 

atendeu, na maior parte do tempo, as solicitações maternas. As iniciativas próprias 

demonstraram também a participação ativa da criança no processo interacional. Os recursos 

linguísticos utilizados pela criança durante as interações foram se modificando e 

enriqueceram o contato estabelecido com mãe, promovendo trocas interativas complexas.  
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A esse respeito, Vygotsky (2007) atenta para a importância da mediação entre adulto e 

criança a fim de promover o desenvolvimento infantil. No caso de crianças com deficiência 

visual, somado ao comportamento de mediar, é também relevante considerar o mecanismo de 

compensação, isto é, a possiblidade de descobrir o caminho que cada criança constrói, o que 

possibilita abrir portas para que ela demonstre o seu potencial. Para tanto, a linguagem 

apresenta um papel fundamental enquanto suporte e enquanto recurso que promove as trocas 

interativas. Para Galvão (2004), somado à necessidade de estabelecer trocas interativas e de 

considerar os processos de compensação, é importante considerar o contexto em que a criança 

cega está inserida, com ênfase em aspectos qualitativos, como a qualidade das interações que 

podem vir a promover ainda mais o desenvolvimento infantil, sobretudo o desenvolvimento 

linguístico.    

Destarte, assim como verificado nos comportamentos comunicativos maternos, os 

comportamentos da criança também sofreram mudanças ao longo do estudo, o que torna 

necessário descrever o contexto situacional em que as interações aconteceram. Apesar de esta 

descrição ter sido realizada na seção anterior, na qual foram descritos dois episódios 

interativos, considera-se importante atentar também para as mudanças ou estabilidades da 

quantidade dos episódios contínuos e descontínuos nas seis etapas, conforme se verifica na 

Figura 5:  
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Figura 5 

Frequência dos episódios interativos contínuos e descontínuos nas seis etapas 

 

 Verifica-se, pois, que em todas as etapas predominou o episódio interativo do tipo 

contínuo, o que indica que a díade esteve atuando em conjunto na maior parte do tempo. É 

relevante enfatizar que a identificação dos episódios interativos contínuos possibilitou 

também a identificação de possíveis cenas de atenção conjunta, as quais são alicerces 

fundamentais para o desenvolvimento linguístico infantil, haja vista que são contextos 

situacionais em que a díade está voltada para um mesmo objeto ou evento e compartilham a 

atenção diante deste. A esse respeito, Tomasello e Farrar (1986) ressaltam a correlação 

positiva entre o uso de nomes de objetos pelas mães quando se referem a objetos que já se 

encontram no foco de atenção da criança com o tamanho do vocabulário posterior. Ou seja, 

experiências compartilhadas e estratégias de seguir o foco atencional da criança, atentando 

para a nomeação dos objetos, possibilitam que o vocabulário da criança seja expandido. 

Em se tratando de crianças cegas, são poucos os estudos que investigam a presença de 

cenas de atenção conjunta. Há, no entanto, evidências de que a atenção conjunta acontece 

mesmo na ausência da visão (Bigelow, 2003; Fonte, 2011, Medeiros, 2010). A pesquisa 

realizada por Fonte (2011) com uma criança cega e sua mãe defendeu a tese de que a atenção 
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conjunta irá funcionar de modo específico, isto é, através do uso do toque e da voz/fala 

enquanto mediadores e como meio de promover a inserção da criança no contexto linguístico.  

O estudo supracitado concluiu que na interação mãe-criança cega o toque vai 

apresentar o estatuto do olhar no funcionamento da atenção conjunta e que estratégias de 

manutenção da atenção podem favorecer o foco de atenção da criança. No entanto, as 

estratégias que redirecionam a atenção infantil promovem quebras e não possibilitam 

continuidade na interação. Isto significa dizer que o redirecionamento apresenta diferentes 

funções e que, desse modo, faz-se necessário investigar o contexto situacional em que estes 

comportamentos são utilizados. A autora enfatiza que na interação mãe-criança cega a atenção 

conjunta acontece e que o seu funcionamento se dá através da integração de diferentes 

manifestações linguísticas, implicando no uso concomitante do olhar/tocar; o uso dos gestos; 

da linguagem verbal e da prosódia materna. Estes aspectos também foram identificados no 

presente estudo, com exceção da prosódia materna que não foi objeto de investigação.  

Deste modo, estratégias maternas de perguntar à criança sobre propriedades dos 

objetos; nomeá-los e descrever as suas qualidades são consideradas como positivas e 

necessárias para o estabelecimento de cenas de atenção conjunta, principalmente em crianças 

cuja visão não se faz presente. Aquino e Salomão (2009) acrescentam ainda a importância da 

mãe apresentar comentários acerca do contexto interativo para que a atenção conjunta não 

apenas aconteça, mas também se mantenha. 

Interações sociais entre mãe e criança com deficiência visual são fundamentais para 

promover o desenvolvimento linguístico infantil. Neste cenário, a identificação de episódios 

de atenção conjunta, por meio de outras funções que não utilizam a visão, é de extrema 

relevância para se pensar em programas de intervenção que visem informar e instruir aos pais 

a forma de interagir com a criança cega.  
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A seguir serão apresentados os resultados obtidos com a díade 2, seguindo os mesmos 

procedimentos adotados no estudo de caso 1.  
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ESTUDO DE CASO 2 

Descrição dos dados sociodemográficos 

Os procedimentos adotados no estudo de caso 1 também foram realizados no estudo 

de caso 2. Portanto, previamente à realização da entrevista, a qual também atuou enquanto 

rapport, foram obtidos dados sociodemográficos. A entrevista possibilitou ainda o acesso à 

concepção materna sobre o desenvolvimento da criança.  

A criança é do sexo masculino e no início do estudo encontrava-se com quatro anos 

de idade. É natural de Campina Grande (PB), mas reside em um sítio próximo à cidade de 

Areial, em cuja casa mora o pai, a mãe, uma irmã e um irmão. A criança tem ainda uma irmã 

que é casada e mora próximo à família. Na época em que estes dados foram obtidos, o pai da 

criança tinha 37 anos. Ele terminou o ensino fundamental e é agricultor, permanecendo o dia 

inteiro fora de casa. Em horas extras, também atua como servente de pedreiro. A mãe tinha 35 

anos, cursou até a quarta-série do ensino fundamental, também é agricultora, e é a principal 

cuidadora da criança. Além da criança do estudo, o casal tem mais três filhos, sendo uma 

menina de 20 anos, que já é casada e tem um bebê de poucos meses; outra filha de 17 anos 

que mora na casa e um menino de 11 anos que também mora com os pais. Totalizam-se, 

incluindo a criança, cinco pessoas morando na casa. A renda da família está estimada em 

torno de R$535.00, dinheiro proveniente do benefício que recebem em função da deficiência 

da criança. O dinheiro extra é resultado da agricultura, mas não apresenta uma taxa fixa.  

O nascimento da criança aconteceu na 32ª semana de gestação, sendo caracterizado 

por um nascimento prematuro. Após o nascimento da criança, foi realizado um exame de 

toxoplasmose que acusou a contaminação e, segundo relato materno, os médicos associaram a 

deficiência visual da criança a este diagnóstico, embora a mãe também ressalte que não houve 

uma certeza quanto ao mesmo por parte dos profissionais. Não há, portanto, nenhum laudo 

que afirma o diagnóstico preciso do problema da criança, embora a informação recebida seja 
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de que a toxoplasmose foi responsável pelo deslocamento de retina que resultou em uma 

deficiência visual total (cegueira).  

Ademais, para além destas informações, foi realizada uma entrevista 

semiestruturada, através da qual foi possível obter dados sobre a concepção materna a respeito 

do desenvolvimento da criança e a possível implicação que a cegueira pode trazer para o 

mesmo. Trata-se do tópico seguinte. 

Análise de conteúdo da entrevista 

 A entrevista semiestruturada realizada com a mãe teve a duração média de 30 minutos, 

foi gravada e transcrita literalmente. A transcrição literal possibilitou um estudo minucioso 

dos conteúdos verbalizados, com foco, sobretudo na concepção materna sobre o 

desenvolvimento da criança. As categorias e subcategorias formuladas a posteriori são as 

mesmas apresentadas no estudo de caso anterior.  

 O relato materno abaixo apresenta dados relacionados à categoria Diagnóstico, 

especificamente em relação à subcategoria momento da descoberta:  

Assim, quando ele tinha seis meses, foi quando a minha cumade chegou aqui e ela muito 

curiosa, aí ela ficou olhando. Aí, ela percebeu que ele não acompanhava, ela balançava o 

brinquedinho e ele não acompanhava o movimento do brinquedo (...) Aí, eu fiquei observando 

e achei que ele não, a gente mexia com ele, ele ria assim, mas num olhava nada. Então, foi eu 

fui para Dra. Sarah
1
, em Esperança, aí ela já foi falando assim, que era prá mim ir pro 

oftalmologista urgente, que essa criança tem um problema de visão mãe, num sei qual, mas 

que ela tem. Aí, eu fui para Campina para Dr. André, ele fez o exame e foi quando foi 

detectado que ele teve deslocamento de retina. 

 

 O relato materno supracitado mostra que a descoberta da deficiência visual da criança 

se deu tardiamente, haja vista que só aos seis meses de vida da criança e por meio de outra 

pessoa foi que se percebeu que ele não „acompanhava com o olhar‟. A partir dessa 

constatação foi que a mãe procurou ajuda e obteve o diagnóstico da deficiência visual, 

causada pelo deslocamento de retina. No entanto, a mãe não relatou de modo mais preciso 

como este diagnóstico foi obtido e se as suas dúvidas foram esclarecidas.  

                                                 
1
Os nomes utilizados são fictícios, a fim de preservar a identidade dos participantes e profissionais mencionados. 
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 Considera-se que o momento em que a família recebe um diagnóstico sobre a criança, 

que no presente caso diz respeito à deficiência visual total (cegueira), é de suma importância 

para que todas as possíveis perguntas sejam respondidas, além de esclarecimentos gerais e 

específicos sobre quais procedimentos podem e devem ser atendidos. No entanto, estudos 

(Colus, 2012; Medeiros & Salomão, 2012) têm mostrado que muitos dos profissionais não 

estão preparados para fornecer informações aos pais para além das informações médicas, isto 

é, os profissionais não se mostram capacitados e dispostos a ouvir as queixas e dúvidas dos 

pais, sobretudo em um momento em que o diagnóstico é recebido e pode, inclusive, ser 

negado pelos mesmos.  

 Ainda dentro desta primeira categoria, a subcategoria reações frente à descoberta, 

apresenta o relato materno de como a mãe se sentiu quando soube que a criança apresenta 

uma deficiência visual total, conforme se observa no trecho a seguir: 

Quando assim, no momento em que ela falou que essa toxoplasmose poderia ter sido a 

causadora desse problema de Lúcio, então você se sente assim, uma pessoa inútil, sabe? E por 

falta de conhecimento, eu não pude fazer nada. Que se eu tivesse tido essa informação durante 

o pré-natal que eu fiz, se a médica tivesse explicado, né, pedido, claro que eu tinha feito, né? 

Como fiz os outros exames (...) Aí, no momento, assim, a gente fica sem chão, sabe, porque 

você num tem experiência com uma criança que você vai ter que cuidar, você dá carinho, você 

num sabe assim, como lidar com aquela situação naquele momento. Aí, parece que Deus te dá 

aquela força, de você vencer. E aí, graças a Deus, vamos viver e cuidar dele. Pedindo saúde e 

paciência a Deus e tocar a vida prá frente, num é fácil. 

 A verbalização é longa e evidencia o quanto foi desconcertante para a mãe receber um 

diagnóstico que ela pensa que poderia ter evitado, caso tivesse sido informada sobre a 

possibilidade de contaminação por toxoplasmose, ainda durante a gestação. O relato materno 

também menciona que se a médica que estava acompanhando o seu pré-natal tivesse 

informado sobre a importância da realização de um determinado exame, ela o teria feito, da 

mesma maneira que realizou os demais. Pode-se inferir que há certa “tristeza”, tendo em vista 

que a falta de informação foi que, segundo a mãe, ocasionou a deficiência visual da criança.   

Verifica-se, com base neste relato materno, associado ao descontentamento de não ter 

realizado o exame, a necessidade de uma atenção médica mais precisa, posto que se possa 
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inferir que foi devido a uma postura mais passiva por parte dos profissionais que a mãe não 

realizou todos os procedimentos que poderiam ter evitado a cegueira na criança. Ressalta-se 

mais uma vez a importância de um diagnóstico claro e bem definido, além da relevância em 

fornecer uma abertura para que os pais sejam interrogados quanto às possíveis dúvidas.  

No entanto, a mãe finaliza a sua fala demonstrando força e objetividade nos cuidados 

que precisa ter com o filho. De acordo com algumas pesquisas (Nunes, 2010; Pontes, 2008), 

no início, é comum aos pais de crianças com desenvolvimento atípico o aparecimento de 

sentimentos de tristeza, revolta e estresse, especificamente nos primeiros dias em que o 

diagnóstico é revelado. Com o passar do tempo e com as exigências diárias vividas com êxito, 

os pais se sentem fortalecidos e começam a adotar estratégias que beneficiam tanto o 

desenvolvimento da criança quanto a interação que se estabelece com ela. A esse respeito, por 

meio das observações que foram realizadas ao longo de seis períodos, foi possível obter 

informações sobre como a mãe interage com a criança e quais estratégias são utilizadas para 

facilitar a participação infantil no processo interativo. Estes dados serão minuciosamente 

analisados e discutidos.  

 A segunda categoria elaborada por meio dos conteúdos que emergiram da entrevista 

foi nomeada Habilidades e Comprometimentos, através da qual a mãe relata, por meio de três 

subcategorias, os progressos e as dificuldades que a criança apresenta.  

Nesse sentido, na primeira subcategoria, isto é, o aprendizado e a evolução, a mãe 

compara, brevemente, o desenvolvimento da criança nos primeiros anos de vida com o 

desenvolvimento dela até o presente momento:  

Ele já foi ficando uma criança, assim, que ele não enxergava as coisas, mas tudo que ele batia 

ele queria pegar, e cada dia que se passava, ele foi se desenvolvendo, assim, cada dia era mais 

um dia de vitória, assim, mais um dia de graça.  

O trecho destacado demonstra a satisfação materna em identificar o progresso da 

criança e a tentativa em reconhecer os objetos, através do contato tátil, por exemplo. Nesse 
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sentido, é de suma importância a oferta de experiências que possam facilitar a identificação da 

criança dos objetos com as quais está em contato, conforme já ressaltado ao longo da presente 

tese. A mãe também pode fazer uso de informações verbais que visem descrever as 

propriedades dos objetos, auxiliando, por conseguinte, a participação da criança no contato 

com os mesmos. Considera-se que oportunidades estruturadas serão relevantes e promoverão 

o desenvolvimento da criança, não apenas para aprimorar o uso de outras funções 

perceptíveis, como o tato e a audição, mas também para promover o desenvolvimento 

cognitivo, linguístico e social. 

A esse respeito, também foram obtidas informações relacionadas ao desenvolvimento 

linguístico, físico e social da criança. Nesta subcategoria, o discurso materno mostra, 

especificamente, que o desenvolvimento linguístico da criança apareceu tardiamente, já que a 

mãe afirma que a criança iniciou a falar por volta dos três anos de idade: 

Ele já tinha uns três anos quando ele começou a dizer. Ele pronunciava coisas assim que a 

gente não entendia. Mas, prá gente entender mesmo, foi a partir dos três anos de idade, e 

graças a Deus hoje, cada palavra que ele escuta, ele repete, às vezes não repete direitinho, mas 

parecido e a gente conserta e ele vai aprendendo, né? 

 

É possível inferir certo desconhecimento por parte da mãe quanto ao início do uso da 

linguagem, uma vez que para ela a criança só começou a se comunicar quando as palavras 

utilizadas estavam sendo passíveis de serem compreendidas. Há, ainda, em outro trecho da 

entrevista, um momento em que a mãe menciona que a linguagem utilizada pela criança se 

aproxima de um gravador, já que ressalta a repetição das palavras, bem como a troca de 

algumas letras, conforme se observa no trecho a seguir: 

Ele tem um gravadorzinho que ele vai gravando cada palavra que a gente conversa, ele tem 

palavras que ele, que ele ainda se enrola todo, ele, a gente diz: Olha, Lúcio, olha a chuva. Aí, 

ele faz: olha a chiva. Aí, tem hora que ele vai dizer assim: olha, olha pia. Eu digo: não, Lúcio, 

num é olha pia, é olha. Aí, ele repete. 

 

Neste momento da entrevista, os dados obtidos em relação ao desenvolvimento 

linguístico da criança demonstram que há certa limitação quanto ao seu uso, já que se ressalta 

tanto a repetição das palavras quanto a troca de algumas letras. Para além desta informação, o 
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uso da LAVE e as filmagens realizadas, instrumentos cujos dados serão discutidos 

posteriormente, possibilitaram verificar a linguagem utilizada pela criança e confirmaram o 

que a mãe menciona. Isso significa dizer que a criança tem uma linguagem ainda bastante 

rudimentar, já que demonstrou dificuldades no uso de palavras e de frases complexas, 

apresentando, por conseguinte, um vocabulário limitado, aquém do esperado para a sua faixa 

etária. 

No que diz respeito ao aspecto motor, o discurso materno mostra, assim como no 

desenvolvimento linguístico, atraso, conforme se identifica no recorte abaixo: 

Ele tem quatro anos, mas agora é que ele tá começando a dar os primeiros passinhos solto (...) 

Quando ele tá muito apressado prá fazer uma arte, ele ainda se arrasta. Mas, ele anda assim 

pegado na parede prá todo canto. Ele tá progredindo, cada dia que se passa, agora, que 

também é preguiçosinho, é.   

As pesquisas realizadas com crianças deficientes visuais relatam a dificuldade e o 

possível atraso na locomoção motora além de atraso no reconhecimento do ambiente que as 

rodeia. A ausência da visão enquanto forma principal de aquisição de informação dificulta a 

apreensão e a identificação dos objetos e suas localizações. Logo, a fala materna está de 

acordo com os resultados de estudos realizados (Batista, 2004; Fonte, 2011) que afirmam a 

necessidade que a criança cega tem de reconhecer o ambiente por meio do toque [ele anda 

assim pegado na parede prá todo canto], o qual também atua enquanto forma de segurança.  

No trecho acima destacado, a mãe menciona progresso no desenvolvimento motor da 

criança, mas também associa a preguiça como uma das possíveis razões que justifica o atraso 

identificado na criança. Considera-se que o desenvolvimento motor da criança cega será aos 

poucos aprimorado, através da confiança diária adquirida que virão com as experiências 

vivenciadas com êxito. É de suma importância que a mãe, considerada aquela que passa a 

maior parte do tempo com a criança, estimule a criança e a auxilie para realizar a locomoção. 

Estratégias diversas poderão ser utilizadas para facilitar a identificação e a consequente 

locomoção da criança no ambiente em que está inserida, como por exemplo, o reforço 
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positivo sempre que a criança deseja se mover, além da oferta de um espaço em que os 

objetos estejam organizados e bem localizados, facilitando, por conseguinte, os movimentos 

da criança.   

Em relação à socialização, evidencia-se que a criança se relaciona de forma positiva 

com as pessoas com as quais interage, embora seja necessário certo tempo para que ela se 

adapte à pessoa: 

Assim, se chega uma pessoa aqui que ele não tem contato com aquela pessoa, ele não 

conhece. Mas, se ela ficar brincando com ele assim, é questão de minuto, sabe? Prá ele se 

adaptar com aquela pessoa. Antes quando eu saía com ele, quando ele chegava num canto, ele 

chorava. Hoje, não. Se eu chego, se tiver uma pessoa que converse com ele, que mexa com 

ele, pronto. É o que ele quer (...) E assim, ele é fácil assim de se enturmar com as pessoas. 

 

A verbalização materna mostra que a criança responde à interação a partir do momento 

em que a outra pessoa começa a brincar com ela, mencionando, inclusive, a necessidade de 

adaptação da criança. Sendo assim, as interações sociais são fundamentais para que a criança 

desenvolva-se nos aspectos cognitivos e linguísticos. Isto porque nas interações a criança 

pode demonstrar suas habilidades, além de fazer uso de diferentes estruturas linguísticas que 

poderão estar aprimorando o seu vocabulário inicial.  

Considera-se que o adulto, enquanto responsável por promover e facilitar a 

participação infantil no processo interacional, pode desenvolver estratégias que forneçam à 

criança a confiança necessária para atuar de forma ativa na relação socialmente estabelecida. 

Quanto mais experiências sociais a criança tiver, maior será a chance dela se relacionar de 

forma positiva com as pessoas ao seu redor. Na criança cega, este contato inicial pode ser 

dificultado, tendo em vista a ausência da troca de olhares enquanto comunicação. Portanto, é 

preciso paciência e investimento para ganhar a confiança da criança cega, a qual precisa de 

tempo e de segurança para responder às interações.   

Ademais, na categoria intitulada Avaliação geral, a mãe menciona progresso no 

desenvolvimento da criança: 
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Ah, hoje eu vejo esse desenvolvimento dele, eu dou graças a Deus, porque é uma graça muito 

grande, é uma vitória que eu alcancei assim, que eu não esperava, porque, apesar de tudo, eu 

não esperava que ele fosse assim, uma criança que tivesse um desenvolvimento mais rápido.  

 No recorte supracitado a fala materna é breve e relata a satisfação na identificação dos 

avanços que a criança vem obtendo, sobretudo porque estes avanços não eram esperados pela 

mãe, tendo em vista todos os acontecimentos pelos quais a criança passou. Evidencia-se que 

ao longo de toda a entrevista, apesar da mãe ter mencionado que a criança apresentou, 

inicialmente, dificuldades na comunicação e na locomoção, de um modo geral o 

desenvolvimento está acontecendo de forma rápida e com progresso.  

A importância desta visão positiva está na adoção de estratégias diversas que levem a 

mãe a interagir com a criança de forma cada vez mais enriquecedora, isto é, através da 

inserção de objetos diferenciados e de instruções mais detalhadas, as quais podem demandar 

uma participação infantil mais proeminente. Trata-se de uma postura materna positiva que irá 

facilitar ainda mais o desenvolvimento infantil. Em contrapartida, se o progresso infantil 

relatado pela mãe ocasionar na adoção de uma postura mais passiva, já que ela pode ter a 

ideia de que o desenvolvimento acontece naturalmente, as habilidades na criança poderão 

estacionar e, consequentemente, resultar em atrasos no desenvolvimento.  

 Durante a entrevista também foi questionado à mãe alguns tratamentos que a criança 

recebe ou se a criança está inserida em algum programa de intervenção. Portanto, a categoria 

Tratamento, através da subcategoria intervenção precoce, destaca o relato materno que 

ressalta a importância da criança em instituições especializadas, embora ela mencione a 

dificuldade em ir até estes locais, já que mora em um sítio distante da cidade:  

A gente aqui tem que depender de carro prá levar a gente pro lugar de tratamento. E aí, às 

vezes, não dá certo porque é distante, principalmente se tiver chovendo, porque não tem como 

o carro passar (...) Eu acho importante que, no meu caso, tem gente que diz “oh, mulher, tu é 

tão assim”. Só que no meu caso, às vezes, você tem uma criança e você não quer falar aquele 

assunto prá ninguém. Mas, se eu tenho uma criança que tem a mesma especialidade do seu 

filho, e eu tô me abrindo com você, é uma chance de você se abrir comigo. Porque muitas 

vezes, aquela pessoa tem muita experiência mais do que você.  
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A verbalização materna mostra inicialmente a dependência e a dificuldade que é em ir 

até a instituição especializada de atendimento, tendo em vista a localização da residência 

familiar. Há um agravamento, sobretudo em dias de chuva, já que, segundo a mãe, fica-se 

interrompido o acesso à casa da família. Todavia, a mãe ressalta a importância da criança 

estar inserida nestas instituições, principalmente porque estes espaços possibilitam a troca de 

informações entre os pais das crianças. Observa-se que há uma ênfase na troca de 

experiências muito mais que na promoção do desenvolvimento da criança, uma vez que a mãe 

apenas destaca a oportunidade do diálogo.  

Considera-se fundamental conhecer os interesses da criança. Através da categoria 

Atividades de preferência, por meio das subcategorias brincar e ouvir música, a mãe relata o 

dia a dia da criança:  

Ele brinca, ele acorda muito cedo. Três da manhã, ele já tá em cima da cama. É interessante 

que quando ele acorda, ele diz rádio. Ele pede ou para ouvir rádio ou para ouvir DVD. O 

negócio dele é ter música, prá ele tá ouvindo. Aí, pronto, ele fica ali. Também tem hora que 

ele sobe em cima deu, aí, senta na cama e fica o tempo todo se balançando, que ele tem um 

balançado que vai longe (...) Quando, aí, eu dou banho nele, ele almoça, aí dorme de tarde, aí 

acorda e vai brincar, ouvir música e assim é o dia a dia dele.  

 No relato materno supracitado observa-se a preferência da criança por atividades que 

envolvam música. A mãe não menciona as preferências da criança em relação aos 

brinquedos, embora em um momento posterior ela tenha revelado que a criança gosta muito 

de brincar com um carrinho de plástico.  

Evidencia-se também a identificação do comportamento infantil repetitivo de 

movimentar-se para frente e para trás como se fosse uma preferência da criança [fica o 

tempo todo se balançando, que ele tem um balançado que vai longe]. Trata-se de uma 

característica comum em crianças cegas, aproximando-se, inclusive, dos comportamentos de 

crianças autistas. Este comportamento foi observado ao longo das filmagens realizadas, mas 

não aparentou um comportamento comunicativo, e sim um maneirismo automático. De fato, 

o estudo de Souza, Bosa e Hugo (2005) relata a presença de comportamentos do espectro 
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autista em crianças cegas, como a ecolalia e o movimento estereotipado, comportamentos 

identificados na criança observada.  

No que diz respeito às Expectativas maternas sobre o desenvolvimento da criança, que 

contempla as subcategorias preocupação e visão positiva, a fala materna mostra a 

satisfação em perceber o avanço da criança a partir da sua inserção na escola, não relatando 

preocupação quanto ao seu futuro:  

Na escola Lúcio está aprendendo de forma rápida. Eu me arrependo dele não ter entrado na 

escola antes. Lá ele aprende e desenvolve a independência e com o estudo ele vai ser uma 

pessoa com mais conhecimento e com mais desenvolvimento, ele vai ter uma vida normal.  

A inserção da criança na escola de forma sistemática aconteceu tardiamente, já que a 

instituição fica localizada em outra cidade e a mãe necessita de transporte público para levar a 

criança até o local. No início, a presença da criança na escola se dava esporadicamente, com 

visitas quinzenais. Atualmente, a criança está frequentando a escola duas vezes por semana, e 

a mãe, com base no seu discurso, já identifica progressos. Para a mãe, a escola é o local 

adequado para que a criança tanto aprenda quanto desenvolva a sua independência, o que é 

fundamental principalmente quando se trata de uma criança cuja visão está ausente. A esse 

respeito, o relato materno menciona que através da escola a criança se tornará uma pessoa 

com conhecimento e com uma vida normal. Destaca-se, portanto, uma expectativa grande em 

relação ao papel da escola no desenvolvimento da criança. Concorda-se com a importância 

que a escola tem na vida de qualquer criança, já que é o local que por excelência visa a 

promoção do desenvolvimento cognitivo, linguístico e social infantil. No entanto, considera-

se a importância também da família no processo educacional.  

Em se tratando de crianças com desenvolvimento atípico, especificamente com 

deficiência visual, a troca de informações entre escola e família será fundamental para o 

desenvolvimento da criança. A escola pode instruir os pais a como lidar com seus filhos e 

informar sobre os avanços e as dificuldades que eles estão apresentando, e a família, por 

conseguinte, pode ajudar a escola através de informações gerais sobre a criança e suas 
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preferências bem como na execução de situações e oportunidades diversas que auxiliem o 

desenvolvimento da criança. A escola proporciona ainda as interações entre criança-criança e 

criança-adulto, fundamentais para o desenvolvimento infantil. 

Um estudo realizado por Sanches e Biasoli-Alves (2006) cujo objetivo foi de 

descrever o desenvolvimento das relações sociais de uma criança deficiente visual e o seu 

contexto familiar, através da análise dos pais sobre fatores diversos como a educação e a 

influência de eventos extrafamiliares, colocou em evidência a relação que o contexto social 

tem para com o desenvolvimento da criança. Através dos dados obtidos, que foram coletados 

em 16 etapas com uso de relato oral e diário de campo, e através da análise realizada, os 

autores do estudo assinalam que muitos dos problemas identificados no desenvolvimento da 

criança deficiente visual decorrem não diretamente da ausência da visão, mas sim das 

características do ambiente, como as interações sociais, as concepções dos familiares sobre a 

criança e mesmo a presença de uma rede de apoio.  

Destaca-se, portanto, a importância de conhecer as concepções que os familiares têm 

sobre a criança com deficiência visual, sobretudo a concepção materna, tendo em vista que as 

informações obtidas podem fornecer modos de interação e assim, responder a questões sobre 

o desenvolvimento de um modo geral.  

O presente estudo teve por objetivo analisar a interação mãe-criança com deficiência 

visual e averiguar as habilidades sociocomunicativas infantis, incluindo o vocabulário 

expressivo. Para acessar as palavras que a criança expressa de forma espontânea, foi utilizada 

a LAVE, instrumento composto por uma lista de palavras com diferentes categorias no qual a 

mãe assinala quais palavras a criança verbaliza espontaneamente. Estes dados serão 

destacados no próximo tópico. 
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Lista de Avaliação do Vocabulário Expressivo (LAVE) 

 Após a realização da entrevista semiestruturada foi aplicada a Lista de Avaliação do 

Vocabulário Expressivo na primeira e última etapa do estudo, a fim de identificar possíveis 

mudanças na quantidade de palavras que a criança expressa de modo espontâneo.  

 Na primeira etapa do estudo, segundo apontamento materno, evidenciou-se que a 

criança expressa um total de 115 palavras diante de 309 expostas. As categorias que 

apresentaram maiores índices foram: veículos (moto, carro); ambiente (chuva, lua) e pessoas 

(neném, papai). A mãe relatou ainda que a criança formula frases com até três palavras, como 

“eu quero real”. Também mencionou que a criança troca e omite as letras de algumas 

palavras, chamando, por exemplo, “chiva” para chuva; “evo” para ovo e ainda “ibus” para 

ônibus.  

 Estas informações são relevantes já que apontam para um possível atraso de 

linguagem, tendo em vista tanto o número pequeno de palavras expressadas como também a 

troca e ausência de letras em palavras que costumeiramente fazem parte do cotidiano da 

criança. Associada à informação obtida por meio da entrevista de que o desenvolvimento 

linguístico da criança apareceu somente por volta do terceiro ano de vida, além da criança 

fazer uso da repetição das palavras, destaca-se a necessidade de investigar os recursos 

linguísticos que estão disponíveis para a criança e também as estratégias utilizadas pela mãe 

que visam favorecer o vocabulário infantil. Estes dados serão discutidos pormenorizadamente 

durante a descrição das doze observações realizadas com a díade.  

 Ademais, na última etapa do estudo, a LAVE foi novamente aplicada e a mãe relatou 

que a criança verbaliza o total de 151 palavras, com um avanço de 36 palavras em relação à 

primeira aplicação. Apesar de identificar-se o avanço em termos de quantidade de vocábulos 

expressos, a mãe relatou que a criança utiliza de expressões verbais fixas e repetitivas, como 

por exemplo: “tudo bem e você?”. Este dado apresenta também a sua importância, uma vez 
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que destaca a limitação no vocabulário da criança, o qual se limita a repetir aquilo que escuta 

e a fazer uso de expressões verbais “rígidas”.  

 Diferentemente do observado no estudo de caso 1, não é possível afirmar que o 

desenvolvimento linguístico da criança está de acordo com o esperado para sua faixa etária. 

Isto porque mesmo considerando que o número de palavras expressadas pela criança está 

dentro da estipulação dada por Rescorla (1989), evidencia-se que as informações adicionais 

fornecidas pela mãe demonstram a dificuldade em compreender o que a criança comunica, o 

que foi verificado tanto através da entrevista como também das filmagens. O uso da LAVE, 

conforme já ressaltado anteriormente, é limitado, mas fornece indícios de como a linguagem 

expressiva da criança está sendo identificada pela mãe.  

A seguir serão analisados os comportamentos comunicativos maternos e infantis ao 

longo das seis etapas do estudo, nas situações de brincadeira livre e brincadeira estruturada. 

Também foram identificados episódios interativos com base nos critérios de continuidade e 

descontinuidade, na tentativa de identificar possíveis cenas de atenção conjunta.   

Análise das observações  

 Os mesmos procedimentos adotados no estudo de caso 1 foram realizados no estudo 

de caso 2. Portanto, por meio da ferramenta Clan do sistema computacional Childes, foram 

obtidas frequências dos comportamentos comunicativos maternos e infantis, além do número 

de episódios interativos. A análise descritiva que será realizada inicialmente na próxima seção 

irá subsidiar a análise qualitativa que será destacada principalmente na discussão geral.  
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1ª Etapa 

Estilos de Fala Materna 

Na Tabela 28 estão expostas as frequências obtidas na primeira etapa do estudo nas 

situações de brincadeira livre e brincadeira estruturada. Na situação de brincadeira livre a 

díade estava na sala de estar da casa, sendo que tanto a criança quanto a mãe estavam sentadas 

no chão, em cima de um tapete. Para compor o cenário interativo, a mãe optou por alguns 

brinquedos, como: uma bola; uma galinha em miniatura de plástico; um cachorrinho de 

plástico e um carrinho também de plástico.  

Tabela 28 

Categorias e subcategorias dos estilos de fala materna na primeira etapa 

Estilos de fala materna 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias e subcategorias  f % f % 

Diretivos   

Instrução Precisa 07 12.3% 11 9.7% 

Instrução Imprecisa            08           14% 20 17.7% 

Atenção  34 59.6% 76         67.2% 

Repetição            01                         1.8%             -                              -  

Controle do Comportamento            07 12.3% 06 5.4% 

Total 57 100% 113 100% 

Requisições     

Solicitação Geral 09   25%            05 55.5% 

Solicitação Específica            11 30.5% 04        44.5% 

Sugestão            16 44.5% - - 

Esclarecimento -             - - - 

Total 36 100% 09 100% 

Feedbacks     

Aprovação             - - 06 27.4% 

Desaprovação 03   20%            06         27.4% 

Reformulação            04 26.7% 04 18.2% 

Resposta à questão 03    20%            02     9% 

Continuação  02        13.3%            02     9% 

Repetição            03   20%            02     9% 

Total            15 100% 22 100% 

Comentários            -             -            03 100% 

Assertivos 15 100% 06 100% 

 

 Os dados da Tabela mostram que na primeira situação houve o predomínio dos 

diretivos (f=57), com destaque para os diretivos de atenção, com 34 ocorrências (59.6%).  

Em seguida verifica-se o maior número de ocorrências das requisições, com o total de 36, nas 

quais prevaleceram as requisições do tipo sugestão, com 16 ocorrências, equivalente a 44.5%. 
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Os feedbacks e os assertivos obtiveram a mesma frequência, isto é, apareceram 15 vezes, 

sendo que nos feedbacks houve o predomínio das reformulações, com quatro ocorrências 

(26.7%).  

 Na situação de brincadeira estruturada, a pesquisadora sugeriu o uso de peças de 

plástico com diferentes formas que tinham por objetivo formar uma corrente, por meio do ato 

de encaixar. Este brinquedo foi entregue à díade e assim como os demais, foi escolhido com 

base na condição visual da criança e na idade. Todos os brinquedos utilizados no estudo de 

caso 1 foram os mesmos utilizados no estudo de caso 2, diferenciando-se apenas o brinquedo 

utilizado na sexta etapa, que posteriormente será descrito.  

 Com base na Tabela 28, os dados revelam que na segunda situação observacional, 

assim como na situação anterior, também predominaram os diretivos, sobretudo os diretivos 

de atenção (f=76), que equivale a 67.2%. Evidencia-se que os diretivos foram utilizados no 

total de 113 vezes, com uma diferença de 66 ocorrências a mais quando comparado com a 

situação de brincadeira livre. Destaca-se ainda o uso dos feedbacks, com 22 ocorrências, 

prevalecendo os feedbacks de aprovação e desaprovação, cada um com 27.4% (f=6). As 

requisições aparecem em terceira instância e somam o total de nove ocorrências, com 

predomínio das requisições de solicitação geral (f=5), que corresponde a 55.5%. 

Diferentemente da primeira observação, na brincadeira estruturada os dados mostram uma 

queda no uso dos assertivos (f=6), mas também se evidencia a presença de comentários, com 

três ocorrências, o que não apareceu na brincadeira livre.  

 Estes dados indicam que a mãe fez uso dos diferentes estilos de fala ao longo da 

primeira etapa, predominando os diretivos de atenção os quais têm a função de atrair a 

atenção da criança para um determinado objeto, por exemplo. Na situação de brincadeira 

livre, após o uso dos diretivos, destaca-se o uso das requisições de sugestão, o que pode ter 
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sido utilizado com a função de sugerir à criança diferentes maneiras no uso dos brinquedos 

presentes, já que se trata de uma observação mais natural e mais livre.  

Em contrapartida, na situação de brincadeira estruturada evidencia-se, após o uso dos 

diretivos, o maior uso dos feedbacks de aprovação e desaprovação, os quais provavelmente 

foram utilizados com a função de incentivar a criança no manuseio do brinquedo ou mesmo 

com o intuito de corrigir o seu comportamento. Por se tratar de uma situação com um fim em 

si mesmo, já que o objetivo era formar uma corrente com as peças de plástico, pode-se inferir 

a preocupação materna em ter a atividade realizada, o que a levou a fazer uso também das 

requisições de solicitação geral, além do uso de comentários gerais sobre a participação 

infantil. Considera-se ainda a baixa ocorrência no uso dos assertivos (f=6), estilo de fala 

materna de suma importância, principalmente por se tratar de uma criança cega, a qual 

necessita do maior número de informações sobre os objetos.  

Para melhor apreender os comportamentos comunicativos maternos, a seguir serão 

expostos os dados relacionados aos comportamentos não verbais obtidos nesta primeira etapa. 
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Comportamentos comunicativos não verbais maternos  

Os comportamentos comunicativos não verbais maternos apresentados na Tabela 29 

mostram a mesma ordem hierárquica em relação à prevalência dos comportamentos nas duas 

situações observacionais. 

Tabela 29 

Categorias e subcategorias dos comportamentos comunicativos não verbais maternos 

na primeira etapa 

Comportamentos não verbais maternos 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias e subcategorias  f % f % 

Contato Físico   

Toque/movimento 14 42.3% 09 39.1% 

Com uso de objetos 19        57.7% 14 60.9% 

Total 33 100% 23 100% 

Gestos Comunicativos   

Aproximar objeto 07 18% 06 15% 

Pegar objeto 16 41% 11 27.5% 

Entregar objeto 05 12.8% 20         50% 

Organizar objeto 01 2.6% 02 5% 

Estender os braços -             -  -                                     - 

Solicitar objeto -             - -                                       - 

Afastar objeto 05 12.8%         01 2.5% 

Aprovação - - - - 

Desaprovação 05 12.8% - - 

Total 39 100%  40                                 100% 

Demonstração de afeto 01 100%   01                                           100% 

Atividade de cuidado             - 100% -                                     - 

Observação 28 100%  23                                100% 

 

Na situação de brincadeira livre, identifica-se o total de 39 ocorrências no uso dos 

gestos comunicativos, com ênfases nos gestos de pegar objeto (f= 16), ou 41% e aproximar 

objeto (f=7), que equivale a 18%. No primeiro gesto a mãe apenas pega o objeto para si e no 

segundo gesto observa-se que ela aproxima o objeto do campo tátil da criança, não 

necessariamente verbalizando o que está realizando. Os dados revelam também o uso do 

contato físico enquanto comportamento comunicativo, com 33 ocorrências, prevalecendo o 

contato físico por meio do uso de objetos, com 57.7% (f=19). O comportamento de observar 

a criança aparece 28 vezes, seguido do comportamento de demonstrar afeto que aparece com 

apenas uma ocorrência.   
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Na situação de brincadeira estruturada o uso dos gestos comunicativos obteve a 

frequência de 40 ocorrências, com predomínio dos gestos de entregar objeto (f=20), que 

equivale a 50%. Em seguida, destaca-se o contato físico, com 23 ocorrências, com 

prevalência do contato físico com uso de objetos (f=14), ou 60.9%. O mesmo número de 

ocorrências foi verificado no ato de observar a criança (f=23) e assim como na situação 

anterior, a mãe demonstrou afeto uma única vez.  

De um modo geral, os dados revelados na Tabela mostram que a mãe fez uso dos 

diferentes comportamentos comunicativos não verbais, com prevalência do uso dos gestos 

comunicativos nas duas situações. A importância dos gestos comunicativos reside no 

argumento de que eles podem facilitar a participação infantil, já que podem promover na 

criança o interesse no processo interacional, resultando, consequentemente, em uma 

participação ativa e dinâmica. É importante mencionar que na criança cega, o contato físico, 

por meio do uso e compartilhamento de objetos também se mostra como um comportamento 

bastante relevante para promover a interação com a mãe. Ao dividir com a criança uma peça 

de um brinquedo, por exemplo, a mãe também pode fazer uso de expressões verbais que 

visem descrever a sua ação e a ação da criança, possibilitando que a criança, por sua vez, 

compreenda as ações que estão sendo realizadas e assim, obtenha as informações necessárias 

para que o fluxo interacional transcorra.  

Sendo assim, este estudo adota o olhar bidirecional dos participantes, pois considera 

que tanto a mãe quanto a criança são agentes ativos e terão seus comportamentos 

influenciados um pelo outro. Para tanto, foram também investigados os comportamentos 

comunicativos infantis, os quais são expostos na Tabela a seguir.  
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Comportamentos Comunicativos Infantis 

Os dados da Tabela 30 mostram os comportamentos comunicativos infantis obtidos na 

primeira etapa do estudo. Na situação de brincadeira livre, prevaleceu o comportamento de 

resposta à solicitação materna, com 35 ocorrências no total, mas com predomínio da resposta 

inadequada não verbal (f=17), ou 48.6%. Em seguida aparece a verbalização com 28 

ocorrências e a prevalência da fala espontânea, a qual obteve o total de 17 ocorrências 

(60.7%). A iniciativa da criança e os gestos comunicativos obtiveram a mesma frequência, 

isto é, 23 ocorrências, sendo que nos gestos comunicativos houve o predomínio do 

comportamento de tocar/manipular objeto (f=22) ou 100%.  

Tabela 30 

Categorias e subcategorias dos comportamentos comunicativos infantis na primeira etapa 

Comportamentos comunicativos infantis 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias e subcategorias  f % f % 

Verbalização   

Vocalização 07 25% 18 37.5% 

Fala Espontânea 17 60.7% 25   52% 

Fala Ininteligível 04 14.3% 05 10.5% 

Total            28                        100%            48                        100% 

Resposta à solicitação materna     

Adequada verbal 08 22.8% 01      3% 

Adequada não verbal 08 22.8% 23         67.7% 

Inadequada verbal 02 5.8%           04 11.7% 

Inadequada não verbal 17 48.6% 06 17.6% 

Total  35 100% 34 100% 

Demonstração de afeto -             - - - 

Demonstração de desagrado -             - - - 

Iniciativa da criança 23 100% 29 100% 

Gestos comunicativos     

Tocar/manipular objeto            22 100% 24 82.7% 

Tocar a mãe -             - 01 3.5% 

Estender os braços -             - 03 10.3% 

Afastar objeto/mãe -             - 01 3.5% 

Bater palmas              -             - - - 

Total  22 100% 29 100% 

 

 Em relação à situação estruturada, os dados revelam a prevalência da verbalização 

(f=48), com destaque para a fala espontânea, com 25 ocorrências ou 52%. Logo após surge a 

resposta à solicitação materna (f=34), com predomínio da resposta à solicitação materna 

adequada não verbal (f=23), 67.7%. Assim como na situação anterior, os comportamentos de 

iniciativa da criança e o uso dos gestos comunicativos obtiveram a mesma frequência com o 
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total de 29 ocorrências. Nos gestos comunicativos prevaleceram os gestos de tocar/manipular 

objeto (f=24), com 82.7%. 

 Estes dados evidenciam, de um modo geral, que a criança comunicou-se com a mãe 

por meio da fala e da ação gestual. Na primeira situação é possível identificar a alta incidência 

nos comportamentos inadequados não verbais, o que fornece indícios de que o 

comportamento infantil não estava de acordo com o esperado pela mãe. Ao analisar os estilos 

de fala materna e os comportamentos comunicativos não verbais maternos, análise esta 

realizada previamente, evidenciou-se que a mãe fez uso acentuado dos diretivos de atenção e 

do comportamento não verbal de aproximar objetos da criança, além de estabelecer com ela 

contato físico, por meio do compartilhamento dos objetos. Com o objetivo de tentar 

compreender estes comportamentos de forma mais contundente, é possível assinalar que 

houve uma tentativa materna em promover a participação infantil no processo interativo, 

embora a criança pareça ter demonstrado algumas dificuldades.  

Já na situação de brincadeira estruturada, após o predomínio da verbalização, 

evidencia-se um alto índice de comportamentos de resposta à solicitação materna do tipo 

adequada não verbal, os quais, diferentemente da situação anterior, denotam que a criança 

esteve atenta às solicitações maternas, respondendo de forma coerente. Estes dados, em seu 

conjunto, demonstram a importância em analisar o processo interacional dentro de um 

contexto, pois muitas vezes os mesmos estilos de fala e os mesmos comportamentos 

comunicativos não verbais maternos podem não ter a mesma função para a criança, ou seja, a 

criança poderá responder de forma diferenciada.  

A fim de melhor compreender as interações observadas, foram identificados episódios 

interativos com base nos critérios de continuidade e descontinuidade. Considera-se que a 

identificação de episódios interativos contínuos pode resultar em cenas de atenção conjunta, 

as quais se caracterizam pela coordenação da atenção entre um parceiro social e um objeto de 
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interesse em comum (Aquino & Salomão, 2009). O tópico seguinte revela a quantidade de 

episódios interativos identificados nesta primeira etapa.  

Episódios Interativos 

A Tabela 31 mostra que na situação de brincadeira livre houve o predomínio dos 

episódios interativos descontínuos (f=13), que corresponde a 54.2%. Diferentemente, na 

brincadeira estruturada houve a prevalência dos episódios interativos contínuos, com 26 

ocorrências, equivalente a 63.4%. De um modo geral, é possível perceber que a primeira 

situação obteve um menor número de episódios interativos quando comparado com a situação 

de brincadeira estruturada, com 24 e 41 ocorrências, respectivamente.  

Tabela 31 

Frequência dos episódios interativos contínuos e descontínuos na primeira etapa 

Episódios Interativos 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias    f %      f % 

Contínuos            11                       45.8%             26                        63.4% 

 Descontínuos            13 54.2%             15          36.6% 

Total             24 100%             41    100% 

 

 Os comportamentos comunicativos apresentados anteriormente demonstraram, de uma 

maneira geral, que na situação de brincadeira livre houve uma tentativa materna em engajar a 

criança no processo interacional, por meio do uso de diretivos e requisições de solicitação, 

além do contato físico e compartilhamento dos objetos. No entanto, apesar da criança ter 

utilizado tanto a fala quanto os gestos comunicativos, identificou-se que a mãe não teve suas 

solicitações corretamente atendidas pela criança, o que pode ter dificultado a construção de 

episódios interativos, principalmente do tipo contínuos, já que a inadequação do 

comportamento infantil pode ter levado a mãe a interromper a cena interativa e 

consequentemente, resultou na inserção de novos arranjos.  

  Por outro lado, na situação de brincadeira estruturada foi observado que os 

comportamentos comunicativos maternos e infantis mostraram-se sintonizados, já que a 

criança apresentou comportamentos do tipo adequados não verbais frente às solicitações 
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maternas. Nesse sentido, pode-se inferir que a sintonia e a contingência dos comportamentos 

podem ter facilitado o número alto de episódios interativos, especificamente os episódios 

contínuos. A esse respeito, por meio dos episódios contínuos torna-se possível identificar 

cenas de atenção conjunta, consideradas fundamentais para a formação sociocognitiva da 

criança. Maiores detalhes sobre possíveis cenas de atenção conjunta serão discutidos na 

descrição de dois episódios interativos, com destaque para as estratégias maternas utilizadas 

durante o momento observacional e o tempo de duração.  

 Ademais, os dados obtidos na primeira etapa do estudo foram, até o presente 

momento, discutidos. A seguir serão apresentados os dados obtidos na segunda etapa da 

pesquisa.   

2ª Etapa 

Estilos de Fala Materna 

A Tabela 32 mostra os dados obtidos na segunda etapa do estudo. A situação de 

brincadeira livre aconteceu por meio do uso de um chocalho, um carro e um caminhão em 

miniatura, todos de plástico. A cena interativa aconteceu na sala de estar da casa da díade, 

sendo que ambos os integrantes estavam sentados no chão. Em relação à situação de 

brincadeira estruturada, foi utilizado um brinquedo sugerido pela pesquisadora, que consiste 

em uma torre de plástico com orifícios nos quais peças de formas geométricas diversas são 

encaixadas.  
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Tabela 32 

Categorias e subcategorias dos estilos de fala materna na segunda etapa 

Estilos de fala materna 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias e subcategorias         f % f % 

Diretivos   

Instrução Precisa       12 14.1% 10 8.5% 

Instrução Imprecisa               17            20% 33 27.7% 

Atenção        54   63.5% 73        61.3% 

Repetição               01                       1.2%             -                              - 

Controle do Comportamento               01     1.2% 03 2.5% 

Total       85   100% 119 100% 

Requisições     

Solicitação Geral       03 27.3%            11 78.6% 

Solicitação Específica               02 18.2%            02         14.3% 

Sugestão               06 54.5% 01 7.1% 

Esclarecimento                -            -              - - 

Total      11 100% 14 100% 

Feedbacks     

Aprovação              11 26.2% 02 8.8% 

Desaprovação     05 11.9%            05        21.7% 

Reformulação              07 16.7% 06   26% 

Resposta à questão     03 7.1%            07 30.4% 

Continuação               06        14.3%            01   4.3% 

Repetição              10 23.8%            02   8.8% 

Total              42 100% 23 100% 

Comentários              08 100%            01 100% 

Assertivos     03 100% 03 100% 

 

 Na primeira situação, identifica-se que houve a prevalência dos diretivos, com 85 

ocorrências, principalmente os diretivos de atenção (f=54), que correspondem a 63.5%.  

Observa-se ainda que todos os tipos de diretivos foram utilizados, mas os diretivos de 

controle do comportamento e os diretivos de repetição apareceram uma única vez. Em 

seguida, aparecem os feedbacks com o total de 42 ocorrências e com predomínio dos 

feedbacks de aprovação (f=11), ou 26.2% e os feedbacks de repetição (f=10), isto é, 23.8%. 

As requisições foram utilizadas em menor número, com apenas 11 ocorrências e com 

prevalência das requisições de sugestão (f=6) ou 54.5%. Verifica-se também um maior uso 

de comentários em relação ao identificado na primeira etapa, já que nesta observação a mãe 

utilizou este estilo de fala oito vezes. Por fim, foram três vezes em que a mãe fez uso dos 

assertivos, os quais, conforme já ressaltado no estudo de caso anterior, são caracterizados por 

fornecer informações à criança sobre as propriedades dos objetos. Logo, embora os assertivos 
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não sejam considerados facilitadores da aquisição de novos vocábulos, mas apenas 

apresentam fins informativos, nas crianças cegas eles terão uma função diferenciada, posto 

que possibilitarão o reconhecimento dos objetos através da descrição fornecida pela mãe.   

 Na situação de brincadeira estruturada os dados revelam que também predominaram 

os diretivos, com 119 ocorrências, com destaque para os diretivos de atenção (f=73), ou 

61.3%. Logo após surgem os feedbacks (f=23), com a maior ocorrência nos feedbacks de 

resposta à questão (f=7), que equivale a 30.4% e os feedbacks de reformulação (f=6) ou 

26%. As requisições somaram o total de 14 ocorrências, sendo 11 do tipo solicitação geral 

(78.6%). De modo diferenciado da situação de brincadeira livre, apenas um comentário foi 

utilizado, mas obteve-se o mesmo número de assertivos, isto é, três ocorrências.  

 Os dados apresentados demonstram que na primeira situação, caracterizada por ser 

uma observação mais natural e livre, a mãe fez uso dos diretivos provavelmente com o 

objetivo de direcionar a atenção da criança, além das suas ações. Para tanto, também foram 

utilizados os feedbacks de aprovação, que surgem com intuito não apenas de parabenizar a 

criança pelo comportamento apresentado, mas também para reforçá-lo, ainda que 

indiretamente. Em relação à situação de brincadeira estruturada, o uso do brinquedo utilizado, 

isto é, a torre de plástico com orifícios em sua estrutura e com peças de diferentes formas para 

serem encaixadas, pode ter influenciado o comportamento verbal materno. Isto porque ao 

fazer uso acentuado dos diretivos, pode-se inferir a preocupação materna em dirigir o 

comportamento da criança, assim como observado na situação anterior.  

O uso dos feedbacks de resposta à questão e dos feedbacks de reformulação podem ter 

surgido em decorrência do comportamento infantil diante do brinquedo presente na cena 

interativa, atuando, respectivamente, com a função de atender a solicitação da criança, mas 

também modificando alguma expressão verbal por ela utilizada. Considera-se que os 

feedbacks são estilos de fala que podem promover o desenvolvimento linguístico da criança, 
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especificamente os feedbacks de reformulação, já que eles partem da estrutura anunciada pela 

criança, mas aprimora-se ou mesmo acrescentam-se elementos que foram omitidos. De acordo 

com Sokolov e Snow (1994), os feedbacks de reformulação são considerados um dos estilos 

linguísticos mais eficazes para a aquisição linguística infantil, haja vista que eles apresentam 

às crianças a correção dos seus enunciados. No entanto, não basta a correção, é necessário que 

estas reformulações apresentem-se de forma desafiadora, a fim de estimular a participação 

ativa da criança.  

Ademais, para compreender os comportamentos comunicativos maternos serão 

elucidados a seguir os comportamentos não verbais, os quais, em conjunto com os estilos de 

fala, consistem na comunicação adotada pela mãe para interagir com a criança. 

Comportamentos comunicativos não verbais maternos 

 Os dados apresentados na Tabela 33 mostram que nas duas situações contextuais 

houve a prevalência no uso dos gestos comunicativos, com 52 e 50 ocorrências, 

respectivamente. Na situação de brincadeira livre predominou o gesto de entregar objetos 

(f=31), equivalente a 59.6%. Evidenciam-se também 11 ocorrências (21.2%) no gesto de 

estender os braços. Esta é uma informação relevante, pois demonstra a postura materna 

adotada diante da criança cega, qual seja, de estender os braços em sua direção com o objetivo 

de ter a sua solicitação atendida.  
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Tabela 33 

Categorias e subcategorias dos comportamentos comunicativos não verbais maternos na segunda 

etapa 

Comportamentos não verbais maternos 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias e subcategorias  f % f % 

Contato Físico   

Toque/movimento 07 43.7% 15 40.5% 

Com uso de objetos 09        56.3% 22 59.5% 

Total 16 100% 37 100% 

Gestos Comunicativos   

Aproximar objeto 02 3.8% 16   32% 

Pegar objeto 08 15.4% 05   10% 

Entregar objeto 31 59.6% 19           38% 

Organizar objeto -             - 05    10% 

Estender os braços 11 21.2%              -                                     - 

Solicitar objeto -             - 01                                         2% 

Afastar objeto -             -           03    6% 

Aprovação -             - -  - 

Desaprovação -             - 01      2% 

Total 52 100%           50                                 100% 

Demonstração de afeto 03 100% 02                                              100% 

Atividade de cuidado - -            -                                   - 

Observação 32 100% 18                                 100% 

 

Destaca-se que para a criança cega compreender o que lhe é solicitado, o ato de 

estender os braços ou mesmo solicitar com as mãos não se apresenta como uma estratégia 

positiva. É preciso que a criança esteja em contato tátil com a mãe ou com objetos para poder 

compreender os significados e assim, responder de forma apropriada. Isto porque, conforme já 

discutido ao longo da presente tese, o toque assumirá nas crianças cegas a função do olhar.  

 Os dados da Tabela mostram ainda que na situação de brincadeira livre, após o uso dos 

gestos comunicativos, predominaram o ato de observar a criança (f=32), seguido do contato 

físico (f=16), sendo nove ocorrências para o contato físico com uso de objetos, o que 

corresponde a 56.3%.  Em relação à demonstração de afeto, assinala-se que apenas três vezes 

a mãe apresentou carinho, através do ato de acariciar a criança, dá um beijo em sua cabeça e 

ainda pegar em sua mão e aproximá-la de si.  

 No que diz respeito à situação de brincadeira estruturada, os gestos comunicativos 

apresentaram-se em sua maioria através do gesto de entregar objetos (f=19) ou 38% e o gesto 

de aproximar objetos (f=16) ou 32%. Ambos demonstram a estratégia materna de facilitar o 
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contato da criança com os objetos que estão presentes na cena interativa, já que quanto mais 

próximo estiverem do campo táctil, mais facilmente será para a criança cega reconhecê-los.  

Em seguida ao uso dos gestos comunicativos, os dados revelam que a mãe fez uso do 

contato físico (f=37), com ênfase no contato físico com uso de objetos (f=22) ou 59.5%. A 

esse respeito, o contato físico por meio do compartilhamento de objetos entre a mãe e a 

criança apresenta-se como uma estratégia positiva de comunicação, já que ao estarem em 

contato com um objeto em comum, implica necessariamente no compartilhamento da atenção 

para o mesmo, o que, por conseguinte, pode configurar-se como uma cena de atenção 

conjunta, considerada pelos estudos da área como fundamental para o desenvolvimento 

linguístico da criança.  

Ademais, a mãe também observou o comportamento da criança (f=18) e demonstrou 

afeto (f=2). Destaca-se que a situação de brincadeira estruturada, a qual teve em sua 

composição uma atividade a ser realizada em conjunto, pode justificar o uso em menor 

frequência da observação, por ser este um comportamento mais passivo através do qual a mãe 

tem a tendência de deixar a criança mais livre no processo interacional.  

Assim como realizado na etapa anterior, para melhor compreender como se configurou 

a interação entre a díade nesta segunda etapa, a seguir serão apresentados os comportamentos 

comunicativos infantis. 
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Comportamentos comunicativos infantis 

Os comportamentos comunicativos infantis revelados nesta segunda etapa demonstram 

que na situação de brincadeira livre e na situação de brincadeira estruturada houve o 

predomínio do comportamento de verbalização, com 80 e 48 ocorrências, respectivamente, 

conforme se verifica na Tabela abaixo: 

Tabela 34 

Categorias e subcategorias dos comportamentos comunicativos infantis na segunda etapa 

Comportamentos comunicativos infantis 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias e subcategorias  f % f % 

Verbalização   

Vocalização 13 16.3% 08 16.7% 

Fala Espontânea 63 78.7% 36   75% 

Fala Ininteligível 04     5% 04   8.3% 

Total            80                       100%            48                        100% 

Resposta à solicitação materna     

Adequada verbal 01 3.4% 01 2.2% 

Adequada não verbal 16 55.2% 17        37.8% 

Inadequada verbal 04 13.8%           05 11.1% 

Inadequada não verbal 08 27.6% 22 48.9% 

Total  29 100% 45 100% 

Demonstração de afeto 12 100% - - 

Demonstração de desagrado -            - - - 

Iniciativa da criança 28 100% 30 100% 

Gestos comunicativos     

Tocar/manipular objeto            15  52% 21 100% 

Tocar a mãe 06        20.6% -             - 

Estender os braços 03 10.2% -             - 

Afastar objeto/mãe 03 10.2% -             - 

Bater palmas             02     7% -             - 

Total  29 100% 21 100% 

 

 Na situação de brincadeira livre a fala espontânea obteve 78.7% dos comportamentos, 

isto é, 63 ocorrências. O uso dos gestos comunicativos aparece em segunda instância (f=29), 

com destaque para o gesto de tocar/manipular objeto (f=15) ou 52%. Identifica-se ainda o 

gesto de tocar a mãe, com seis ocorrências (20.6%). Estes dados mostram, portanto, que a 

criança tanto fez uso da fala quanto da ação gestual, o que também foi observado na etapa 

anterior. O ato de tocar e manipular objetos atua com a função principal de apreender as 

propriedades dos mesmos, sendo, pois, de suma relevância que a criança cega esteja em 
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contato com diversos objetos, para poder identificar aos poucos as suas diferenças e dessa 

forma, atribuir significados distintos para cada um.  

A Tabela também mostra que na situação de brincadeira livre a resposta à solicitação 

materna (f=29) que sobressaiu foi a resposta adequada não verbal, com 16 ocorrências 

(55.2%). Isto significa dizer que a criança atendeu de forma correta ao solicitado pela mãe, 

mas o fez através da ação gestual e não da fala. Por fim, na situação de brincadeira livre, a 

categoria intitulada iniciativa da criança, a qual corresponde a todo comportamento 

comunicativo infantil que não é precedido por uma solicitação materna, obteve 28 ocorrências 

e a categoria de demonstrar afeto obteve 12 ocorrências. Destaca-se, portanto, a maior 

participação da criança frente ao processo interacional, inclusive na demonstração de afeto, 

uma vez que ultrapassa os dados revelados anteriormente.  

No que concerne aos dados obtidos na situação de brincadeira estruturada, a 

subcategoria fala espontânea obteve 36 ocorrências (75%) dos comportamentos de 

verbalização. Em seguida, aparece a resposta à solicitação materna (f=45), com prevalência 

da resposta inadequada não verbal (f=22) ou 48.9%. Diferentemente da situação anterior, 

ainda que em uma diferença pequena, a criança apresentou mais resposta inadequada que 

adequada, o que nos leva a inferir que a criança pode não ter compreendido corretamente o 

que foi solicitado pela mãe. A iniciativa da criança (f=30) predominou em relação aos gestos 

comunicativos (f=21), os quais foram eminentemente do tipo tocar/manipular objeto (100%). 

Destarte, os comportamentos comunicativos infantis revelados na segunda situação 

contextual demonstram que a criança também fez uso da fala e da ação gestual, mas 

possivelmente apresentou dificuldades quanto à atividade a ser realizada com a mãe e por 

isso, apresentou tanto comportamentos inadequados como comportamentos de iniciativa 

própria, os quais podem ter sido interpretados pela mãe como uma maneira de mudar o foco 

de atenção para outra atividade que não a indicada pela pesquisadora.  
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 Para melhor compreender o processo interacional e assim relacionar com os 

comportamentos comunicativos até o presente momento revelados, a seguir será exposto o 

número de episódios interativos identificados na segunda etapa do estudo. 

Episódios Interativos 

Os dados da Tabela 35 mostram que na situação de brincadeira livre os episódios 

interativos (f=48) foram em sua maioria do tipo contínuos com 31 ocorrências ou 64.6%. Já 

na situação de brincadeira estruturada, identifica-se o mesmo número de episódios (f=60) 

contínuos e descontínuos, isto é, 30 ocorrências em cada episódio.  

Tabela 35 

Frequência dos episódios interativos contínuos e descontínuos na segunda etapa 

Episódios Interativos 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias    f % f % 

Contínuos            31                       64.6%           30                           50% 

 Descontínuos            17 35.4%           30           50% 

Total             48 100%           60 100% 

 

Ao longo da presente tese destaca-se a importância de cenas de atenção conjunta para 

o desenvolvimento sociocognitivo da criança. Discute-se principalmente a presença destes 

comportamentos em crianças que não apresentam a visão. Questiona-se a possibilidade de 

identificar o compartilhamento da atenção para um terceiro objeto ou evento entre a mãe e a 

criança cega. Será que a presença do olhar é fundamental e necessária para que a atenção 

conjunta se estabeleça? Acredita-se que a atenção conjunta, em crianças cegas, irá se 

estabelecer por meio de outras vias, como o uso do sistema tátil. Logo, defende-se a ideia de 

que a mãe pode fazer uso de estratégias diversas que facilitarão e mesmo promoverão o 

estabelecimento e a manutenção de cenas de atenção conjunta.  

 Nesta seção de apresentação dos dados, o foco está em demonstrar a quantidade de 

episódios interativos identificados nas duas situações contextuais. O interesse recai 

principalmente em, a partir destes dados quantitativos, discutir de modo qualitativo a 

configuração dos episódios, e assim, por meio do critério de continuidade buscar a 
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identificação de possíveis cenas de atenção conjunta. Esta discussão qualitativa será realizada 

após a apresentação de todos os dados obtidos ao longo das seis etapas do estudo. 

 A seguir, os dados obtidos na terceira etapa deste estudo.  

3ª Etapa 

Estilos de Fala Materna 

Nesta terceira etapa do estudo a situação de brincadeira livre aconteceu com uso de 

uma bola, de um cachorrinho de plástico, de uma galinha e um pato também de plástico. 

Assim como nas situações anteriores, a díade esteve sentada no chão da sala de estar da casa. 

A criança estava de frente para a mãe e entre elas estavam os brinquedos já citados. Na 

situação de brincadeira estruturada foi utilizado um telefone de plástico, também composto ao 

lado por algumas continhas cujo objetivo é separá-las, além de um botão que ao ser apertado 

apresenta um barulho.  

Tabela 36 

Categorias e subcategorias dos estilos de fala materna na terceira etapa 

Estilos de fala materna 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias e subcategorias  f % f % 

Diretivos   

Instrução Precisa           13 15.5% 16 25.4% 

Instrução Imprecisa           21            25% 09 14.3% 

Atenção            49 58.3% 34            54% 

Repetição             -                           -            01                          1.5% 

Controle do Comportamento           01 1.2% 03   4.8% 

Total           84 100% 63 100% 

Requisições     

Solicitação Geral           05 50%            04 40% 

Solicitação Específica           02 20% 03          30% 

Sugestão           03 30% 03 30% 

Esclarecimento             -             - - - 

Total           10 100% 10 100% 

Feedbacks     

Aprovação           02 9.5% - - 

Desaprovação           02 9.5%            03       27.2% 

Reformulação           05 23.8% 01 9.2% 

Resposta à questão           05 23.8%            01 9.2% 

Continuação            04            19%            03 27.2% 

Repetição           03 14.4%            03 27.2% 

Total           21 100% 11 100% 

Comentários           01 100%             - - 

Assertivos           03 100% 03 100% 
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 A Tabela 36 mostra que as duas situações seguem a mesma aparição em relação aos 

estilos de fala mais utilizados. Na situação de brincadeira livre, os diretivos (f=84) do tipo 

atenção apresentaram 49 ocorrências, o que corresponde a 58.3%. Em seguida aparecem os 

feedbacks (f=21), com destaque para os feedbacks de reformulação e de resposta à questão, 

cada um com cinco ocorrências (23.8%). Os feedbacks de continuação também foram 

utilizados (f=4), com 19%. Em terceira instância aparece o uso das requisições (f=10), nos 

quais sobressaíram as requisições de solicitação geral (f=5), com 50%. Em menor número a 

mãe fez uso dos assertivos (f=3) e de um comentário.  

 Na situação de brincadeira estruturada os estilos de fala materna, em sua maioria, 

foram utilizados em menor número se comparado com a quantidade de emissões na situação 

de brincadeira livre. No entanto, conforme já ressaltado, os estilos seguiram a mesma ordem 

de aparição. Logo, os diretivos (f=63) do tipo atenção apareceram com 34 ocorrências (54%).  

Em seguida aparecem os feedbacks (f=11), com a mesma quantidade de aparição nos 

feedbacks de desaprovação (f=3), feedbacks de continuação (f=3) e feedbacks de repetição 

(f=3), todos com 27.2%. As requisições aparecem na terceira posição com 10 ocorrências, 

sendo cinco do tipo solicitação geral (50%). A mãe utilizou ainda de três assertivos e não fez 

nenhum comentário sobre a criança.  

 Destarte, apesar da diferença geral na quantidade de estilos de fala utilizados nas duas 

situações contextuais, identifica-se que há uma estabilidade no uso dos mesmos, já que até o 

presente momento, nas três etapas e em todas as situações houve a prevalência dos diretivos 

de atenção. De fato, os diretivos de atenção têm a função de direcionar a atenção ou a ação da 

criança.  

 A seguir serão apresentados os comportamentos não verbais maternos. 
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Comportamentos comunicativos não verbais maternos 

A Tabela 37 mostra que na situação de brincadeira livre os gestos comunicativos 

(f=44) foram em sua maioria utilizados, especialmente os gestos de entregar objeto (f=20) ou 

45.5% e os gestos de aproximar objeto (f=14) ou 31.9%. 

Tabela 37 

Categorias e subcategorias dos comportamentos não verbais maternos na terceira 

etapa 

Comportamentos não verbais maternos 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias e subcategorias  f % f % 

Contato Físico   

Toque/movimento 12     80% 01 5.9% 

Com uso de objetos 03            20% 16 94.1% 

Total            15   100% 17 100% 

Gestos Comunicativos   

Aproximar objeto 14 31.9% 06    23% 

Pegar objeto 04     9% 04 15.5% 

Entregar objeto 20 45.5% 03        11.5% 

Organizar objeto - - 10 38.5% 

Estender os braços 05 11.3%              -                                     - 

Solicitar objeto 01 2.3% -                                       - 

Afastar objeto - -            03 11.5% 

Aprovação - - -              - 

Desaprovação - - - - 

Total 44 100%  26                                 100% 

Demonstração de afeto 01 100% 01                                              100% 

Atividade de cuidado 02 100%  -                                   - 

Observação 25 100% 18                                 100% 

 

Em seguida, a observação aparece com 25 ocorrências e o contato físico (f=15), com 

destaque para o contato físico por meio do toque/movimento (f=12), ou 80%. Este é um dado 

importante, pois até o presente momento os dados demonstram que a mãe fez uso 

principalmente do contato físico por meio do compartilhamento dos objetos. Pode-se inferir 

que na situação de brincadeira livre, nesta terceira etapa, diferentemente das anteriores, a 

estratégia materna adotada foi de estar em contato com a criança através do toque, o que é 

fundamental para promover o afeto na interação social, além de ser uma forma de 

comunicação positiva, sobretudo quando se considera a interação com a criança cega. Após o 

uso dos comportamentos já destacados, a mãe também realizou duas atividades de cuidado, 

Carol
Realce

Carol
Realce



224 

 

através do ato de colocar os sapatos na criança e de ajeitar a sua roupa, e demonstrou afeto 

uma vez.  

 Em relação à situação de brincadeira estruturada, os gestos comunicativos (f=26) 

também foram em sua maioria utilizados, prevalecendo os gestos de organizar objeto (f=10) 

ou 38.5% e os gestos de aproximar objeto (f=6), com 23%. Logo após aparece o 

comportamento de observar a criança, com 18 ocorrências e o contato físico (f=17), com 

destaque para o contato físico por meio do uso de objetos (f=16), isto é, 94.1%. Assim como 

na situação anterior, a mãe demonstrou afeto uma única vez.  

 De um modo geral, os dados apresentados nesta terceira etapa sobre os 

comportamentos comunicativos não verbais maternos demonstram que o que se diferencia 

entre a primeira e segunda situação é o contato físico por meio do toque e o contato físico por 

meio do compartilhamento dos objetos, respectivamente. Também se verifica que na segunda 

situação houve o predomínio do gesto comunicativo de organizar o objeto, provavelmente 

porque nesta situação a díade foi instruída a utilizar um determinado brinquedo, estando, 

portanto, o foco voltado para o objeto na maior parte do tempo. Pode-se inferir uma 

preocupação materna em utilizar o brinquedo juntamente com a criança, já que na situação 

estruturada havia uma atividade a ser cumprida.  

 Para investigar o processo interacional de forma mais aprofundada, a seguir serão 

apresentados os comportamentos comunicativos infantis, os quais possibilitarão compreender 

como a criança participou do processo interativo, isto é, se apenas respondeu às solicitações 

maternas ou se se engajou de forma independente.  

Comportamentos comunicativos infantis 

Os comportamentos comunicativos infantis apresentados na Tabela 38 mostram que na 

situação de brincadeira livre a verbalização (f=48) foi o comportamento que mais sobressaiu, 

principalmente através da fala espontânea (f=35) ou 73%. Em seguida aparece a resposta à 
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solicitação materna (f=39), com destaque para a resposta adequada não verbal (f=21) ou 

53.9%, o que significa dizer que a criança respondeu corretamente ao solicitado pela mãe, 

mas o fez, sobretudo, através da ação gestual. 

Tabela 38 

Categorias e subcategorias dos comportamentos comunicativos infantis na terceira etapa 

Comportamentos comunicativos infantis 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias e subcategorias  f % f % 

Verbalização   

Vocalização 06 12.5% 11 42.3% 

Fala Espontânea 35   73% 13 50% 

Fala Ininteligível 07 14.5% 02 7.7% 

Total            48                         100%            26                       100% 

Resposta à solicitação materna     

Adequada verbal 04 10.3% 01 4.2% 

Adequada não verbal 21 53.9% 12         50% 

Inadequada verbal 03 7.7%              - - 

Inadequada não verbal 11 28.1% 11 45.8% 

Total  39 100% 24 100% 

Demonstração de afeto - - -             - 

Demonstração de desagrado -              - -             - 

Iniciativa da criança 16 100% 14 100% 

Gestos comunicativos     

Tocar/manipular objeto            02 66.7% 11 91.7% 

Tocar a mãe -             - - - 

Estender os braços -             - 01 8.3% 

Afastar objeto/mãe -             - - - 

Bater palmas             01 33.3% - - 

Total  03 100% 12 100% 

 

 O comportamento intitulado iniciativa da criança obteve 16 ocorrências e o uso dos 

gestos comunicativos teve apenas três ocorrências, sendo duas para o gesto de 

tocar/manipular objeto (66.7%) e um gesto de bater palmas (33.3%). Diferentemente das 

situações anteriores, destaca-se a baixa incidência no uso dos gestos comunicativos. Nesta 

situação de brincadeira livre, provavelmente o interesse da criança não estava voltado para os 

objetos presentes na cena interativa, já que se evidenciou que quase não houve manipulação 

dos objetos, com apenas duas ocorrências. Todavia, é preciso contextualizar estes dados e 

relacioná-los uns com os outros. Isto significa afirmar que a criança pode ter estado em 

contato com os objetos de maneira mais rápida, com o objetivo apenas de atender à 

solicitação materna, o que foi verificado na subcategoria resposta à solicitação materna 
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adequada não verbal. Logo, a mãe pode ter questionado à criança onde estava o carrinho e a 

criança, por sua vez, pode ter respondido a esta solicitação, pegando o objeto e logo em 

seguida soltando-o. Os dados revelam ainda uma alta incidência no comportamento infantil de 

iniciar nova atividade, o que demonstra que a criança esteve livre durante a interação, sendo 

um participante ativo.  

 Na situação de brincadeira estruturada, o comportamento de verbalização (f=26), com 

ênfase na fala espontânea (f=13), que corresponde a 50%, assim como na situação anterior, 

foi o comportamento que mais prevaleceu. Logo após aparece a resposta à solicitação 

materna com 24 ocorrências, na qual também predominou a resposta adequada não verbal 

(f=12) ou 50%. A iniciativa da criança obteve o total de 14 ocorrências e diferentemente da 

situação de brincadeira livre, a criança apresentou 12 vezes o uso dos gestos comunicativos, 

com prevalência do gesto de tocar/manipular objeto (f=11), isto é, 91.7% e o gesto 

comunicativo de estender os braços (f=1) ou 8.3%. 

Espera-se que na criança cega o reconhecimento dos objetos seja realizado por meio 

da manipulação dos mesmos, já que através do toque a criança poderá identificar diferentes 

formas, texturas e tamanhos. Logo, este gesto pode auxiliar no desenvolvimento da criança, 

especialmente no desenvolvimento cognitivo. Isto porque, se a mãe que está interagindo com 

a criança, por exemplo, fizer uso de expressões verbais e estratégias diversas que visem 

facilitar o reconhecimento dos objetos por parte da criança, provavelmente, com as 

experiências bem estruturadas e constantes, a criança irá apreender os significados dos objetos 

e assim, será capaz de nomeá-los.  

Ademais, o comportamento comunicativo de estender os braços esteve ausente nas 

situações anteriores, mas nesta observação pode ter tido a função de interromper a atividade 

que estava sendo proposta, já que este comportamento apresenta, em sua essência, a 

necessidade da criança ser pega pelo adulto, no caso, a mãe.  
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Em síntese, os comportamentos comunicativos infantis destacados nesta terceira etapa 

seguem a mesma ordem já apresentada nas etapas anteriores, uma vez que a criança faz uso da 

fala espontânea, mas também faz uso dos comportamentos não verbais, seja por meio da 

iniciativa própria seja por meio do uso dos gestos comunicativos. 

A seguir, para finalizar os dados obtidos nesta etapa, serão apresentados os episódios 

interativos contínuos e descontínuos identificado nas duas situações contextuais.  

Episódios Interativos 

É possível identificar, com base na Tabela 39, que tanto na situação de brincadeira 

livre como na situação de brincadeira estruturada os episódios interativos do tipo contínuos 

prevaleceram com 30 e 26 ocorrências, respectivamente. 

Tabela 39 

Frequências dos episódios interativos contínuos e descontínuos na terceira etapa 

Episódios Interativos 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias    f %    f % 

Contínuos            30                        60%            26                       53% 

 Descontínuos            20          40%            23        47% 

Total             50        100%            49       100% 

 

Em ambas as situações o número de episódios interativos no total foi aproximado, já 

que na primeira obteve-se 50 ocorrências e na segunda foram 49. No entanto, destaca-se que 

na situação de brincadeira livre, a diferença entre o número de episódios interativos contínuos 

para descontínuos foi de 10 ocorrências, enquanto que na situação de brincadeira estruturada 

esta diferença recai para três ocorrências. Nas duas situações houve mais comportamentos de 

engajamento entre a díade que não engajamento. Considera-se que quanto mais a díade tiver o 

foco de atenção voltado para o mesmo objeto, maior será a chance de estabelecer cenas de 

atenção conjunta, basilares para a aprendizagem de novos vocábulos, já que tendem a 

estabelecer uma relação entre o referente linguístico e ação gestual diante de um determinado 

objeto.  
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 Esperava-se, contudo, que a brincadeira estruturada, alicerçada pela presença de um 

objeto, isto é, um telefone de plástico, na qual a díade recebeu a instrução de utilizá-lo, 

apresentasse menos episódios interativos descontínuos, o que não foi verificado. Houve, 

provavelmente, uma dificuldade na criança de voltar-se para o objeto, e as estratégias 

utilizadas pela mãe talvez não tenham beneficiado o interesse e o compartilhamento do foco. 

Verifica-se, portanto, a importância de considerar a bidirecionalidade no processo 

interacional, já que parte-se do pressuposto de que a compreensão do comportamento dos 

membros da díade de forma individual, mas também por meio de influências mútuas, melhor 

resulta na compreensão do processo interacional como um todo.    

 Os dados obtidos na quarta etapa do estudo serão apresentados adiante.  
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4ª Etapa 

Estilos de Fala Materna 

Nesta quarta etapa de coleta de dados, a situação de brincadeira livre se configurou 

pelo uso de um cachorrinho de plástico; de um carrinho de plástico e de um pandeiro de 

plástico. Assim como nas situações anteriores, a díade esteve sentada no chão da sala de estar 

da casa, com a criança de frente para a mãe. Na situação de brincadeira estruturada, foi 

sugerido o uso de blocos de plástico de encaixar e montar, os quais foram entregues à mãe e 

esta foi instruída em como utilizá-los. A cena interativa também foi realizada na sala de estar 

da casa da díade. 

Tabela 40 

Categorias e subcategorias dos estilos de fala materna na quarta etapa 

Estilos de fala materna 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias e subcategorias      f % f % 

Diretivos   

Instrução Precisa   05       7% 11 11.6% 

Instrução Imprecisa             07           9.9% 21 22.1% 

Atenção              50   70.4% 60        63.1% 

Repetição             01                       1.4%            -                           - 

Controle do Comportamento             08   11.3% 03  3.2% 

Total   71   100% 95 100% 

Requisições     

Solicitação Geral   01   50%            02 20% 

Solicitação Específica             01   50% 03          30% 

Sugestão               - - 05 50% 

Esclarecimento               -             - - - 

Total   02 100% 10 100% 

Feedbacks     

Aprovação             06 27.3% 03 18.8% 

Desaprovação             09 40.9%            02        12.5% 

Reformulação             01  4.5%  03 18.8% 

Resposta à questão   02     9%            01   6.1% 

Continuação    01          4.5%            04   25% 

Repetição             03 13.6%            03 18.8% 

Total             22 100% 16 100% 

Comentários             01 100%             - 100% 

Assertivos   03 100% 03 100% 

 

 Nas duas situações, os dados expostos na Tabela 40 mostram que os diretivos foram 

em sua maioria utilizados, com 71 e 95 ocorrências, respectivamente. Na situação de 

brincadeira livre, destaca-se o uso dos diretivos de atenção (f=50), que corresponde a 70.4%. 
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Também se destaca o maior uso dos diretivos de controle de comportamento (f=8) ou 11.3% 

quando comparado com as situações anteriores, as quais quase não apresentaram este estilo de 

fala. Em seguida ao uso dos diretivos, aparece o uso dos feedbacks (f=22), com uso 

principalmente do feedback de desaprovação (f=9) ou 40.9%. Os assertivos foram utilizados 

três vezes e as requisições apenas duas vezes, sendo uma requisição do tipo solicitação geral 

(50%) e uma requisição do tipo solicitação específica (50%). Observa-se ainda a presença de 

um comentário sobre a criança.  

 Conforme descrito no início da apresentação destes dados, a díade esteve em contato 

com objetos de plásticos, como um cachorrinho e um carrinho, por exemplo. O uso destes 

brinquedos pode ter influenciado as frequências reveladas sobre os diferentes estilos de fala 

aqui apresentados. Portanto, destaca-se que a mãe fez uso dos diretivos de atenção, 

provavelmente para ter a atenção da criança voltada para um determinado objeto. Os diretivos 

de controle de comportamento também podem ter sido utilizados com o intuito de corrigir o 

comportamento da criança ou mesmo de evitá-los. Observa-se também que a mãe fez uso dos 

feedbacks, sobretudo os feedbacks de desaprovação, o que indica que o comportamento 

infantil estava “inadequado” para a situação. Ademais, a mãe também fez uso dos assertivos, 

embora em menor número, e das requisições de solicitação, cuja função é ter algum pedido 

atendido pela criança, seja este geral ou específico.  

 Já na situação de brincadeira estruturada, os dados revelam que os diretivos de atenção 

também foram em sua maioria utilizados, com 60 ocorrências (63.1%). Identifica-se também 

o uso dos diretivos de instrução imprecisa (f=21) ou 22.1%. Por se tratar de uma situação em 

que a mãe foi instruída a utilizar as peças de plástico para em conjunto com a criança encaixá-

las e montá-las, esperava-se que tivessem sido utilizados os diretivos de instrução precisa, 

tendo em vista a função de facilitar a compreensão da criança. A mãe também fez uso dos 

feedbacks (f=16), com ênfase nos feedbacks de continuação (f=4) ou 25%, e das requisições 
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(f=10), destacando-se as requisições de sugestão (f=5) ou 50%. Por fim, os assertivos também 

foram utilizados três vezes, assim como constatado na situação de brincadeira livre.  

 Considera-se que na situação de brincadeira estruturada o uso dos estilos de fala acima 

apresentados, como os feedbacks de continuação e as requisições de sugestão, podem ter sido 

utilizados com a função de promover ainda mais a participação da criança no processo 

interacional, já que são estilos de fala que estão associados ao desenvolvimento linguístico 

infantil.  

 Seguem-se os comportamentos não verbais maternos obtidos na quarta etapa deste 

estudo, os quais, em conjunto com os estilos de fala, irão caracterizar o comportamento 

comunicativo adotado pela mãe nas duas situações contextuais.  

Comportamentos não verbais maternos  

A Tabela 41 apresenta os comportamentos não verbais maternos obtidos na quarta 

etapa do estudo, nas situações de brincadeira livre e na brincadeira estruturada, evidenciando, 

de uma maneira geral, que a ordem de aparição dos comportamentos entre as duas situações 

foi equivalente. 

Tabela 41 
Categorias e subcategorias dos comportamentos comunicativos não verbais maternos na quarta etapa 

Comportamentos não verbais maternos 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias e subcategorias  f % f % 

Contato Físico   

Toque/movimento 02 13.3% 10 52.6% 

Com uso de objetos 13        86.7% 09 47.4% 

Total 15 100% 19 100% 

Gestos Comunicativos   

Aproximar objeto 38 66.7% 11 19.3% 

Pegar objeto 08  14% 08    14% 

Entregar objeto 07 12.3% 28        49.1% 

Organizar objeto 03 5.3% 06 10.5% 

Estender os braços 01 1.7%   03                                     5.3% 

Solicitar objeto - - -                                       - 

Afastar objeto - -             01 1.8% 

Aprovação - - - - 

Desaprovação - - - - 

Total 57 100%  57                                 100% 

Demonstração de afeto - -  04                                           100% 

Atividade de cuidado -            - -                                     - 

Observação 17 100%  21                                100% 
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Na situação de brincadeira livre, os gestos comunicativos foram utilizados 57 vezes, 

com destaque para os gestos de aproximar objeto (f=38) ou 66.7%. Em seguida, a observação 

aparece com 17 ocorrências e o contato físico (f=15), através do qual a mãe estabeleceu 

principalmente o contato físico por meio do compartilhamento de objetos (f=13) ou 86.7%. 

Houve, pois, uma tentativa da mãe em comunicar-se com a criança por meio dos objetos 

presentes na cena interativa, já que a estratégia materna utilizada foi sobretudo de aproximar 

os objetos do campo tátil da criança. Evidencia-se um comportamento materno ativo, embora 

a mãe também tenha observado a criança, o que se caracteriza por uma ação mais passiva, 

mas que pode também ter uma função específica. Isto porque através da observação a mãe 

pode agregar informações sobre os interesses da criança naquele momento da interação e 

assim, fazer uso de vias que facilitem ainda mais a participação infantil no processo 

interativo.  

 Da mesma forma que constatado na situação acima descrita, na situação de brincadeira 

estruturada a mãe também fez uso dos gestos comunicativos (f=57), mas fez uso 

principalmente dos gestos de entregar objeto (f=28) ou 49.1%. O uso deste gesto em 

detrimento dos demais se justifica devido ao brinquedo utilizado na cena interativa, uma vez 

que a díade fez uso de blocos de plástico de encaixar e montar. Logo, para promover a 

participação da criança, a mãe utilizou da estratégia de entregar a ela os blocos de encaixar, 

para que, a partir desta ação, a criança realizasse a atividade de encaixá-los e montá-los. A 

observação também apareceu diante dos comportamentos não verbais maternos, com 21 

ocorrências, seguido do contato físico (f=19), com ênfase no contato físico de 

toque/movimento (f=10), o que equivale a 52.6%. Destaca-se também a demonstração de 

afeto, com quatro ocorrências, e que esteve ausente na situação anterior.  

 Destarte, os comportamentos não verbais maternos apresentados nesta quarta etapa do 

estudo mostram uma preocupação materna em compartilhar com a criança o uso dos objetos 
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presentes nas cenas interativas, mas também de estabelecer com a criança o contato físico, 

seja simplesmente por meio do uso dos objetos, seja por meio do ato de tocar ou movimentar 

partes do corpo da criança, o que se caracteriza por um comportamento comunicativo, 

principalmente quando se considera a ausência da visão na criança. 

 Para compreender os comportamentos comunicativos infantis, a Tabela 42 irá 

apresentar os dados obtidos, também nas duas situações contextuais. 

Comportamentos Comunicativos Infantis 

As frequências apresentadas na Tabela 42 mostram que a ordem de aparição dos 

comportamentos comunicativos infantis foi equivalente nas duas situações contextuais, 

informação esta já presente em dados anteriores. 

Tabela 42 

Categorias e subcategorias dos comportamentos comunicativos infantis na quarta etapa 

Comportamentos comunicativos infantis 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias e subcategorias  f % f % 

Verbalização   

Vocalização 09   22% 25 43% 

Fala Espontânea 28 68.3% 22 38% 

Fala Ininteligível 04   9.6% 11 19% 

Total            41                        100%            58                       100% 

Resposta à solicitação materna     

Adequada verbal - - 04 11.1% 

Adequada não verbal 22 55% 16        44.4% 

Inadequada verbal - -            03 8.3% 

Inadequada não verbal 18 45% 13 36.1% 

Total  40 100% 36 100% 

Demonstração de afeto 03 100% 03 100% 

Demonstração de desagrado -            - - - 

Iniciativa da criança 32 100% 27 100% 

Gestos comunicativos     

Tocar/manipular objeto            18 78.3% 14 77.8% 

Tocar a mãe -            - - - 

Estender os braços 02 8.7% 02 11.1% 

Afastar objeto/mãe -             - 01 5.5% 

Bater palmas             03 13% 01 5.5% 

Total  23 100% 18 100% 

 

 Na situação de brincadeira livre, a verbalização (f=41) com destaque para a fala 

espontânea (f=28) ou 68.3% aparece como o comportamento mais apresentado pela criança. 

No entanto, a resposta à solicitação materna (f=40) também foi um comportamento com alta 
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frequência, principalmente através da resposta à solicitação materna adequada não verbal, a 

qual teve 22 ocorrências (55%). A criança também demonstrou sua participação ativa através 

da categoria iniciativa da criança, a qual obteve o total de 32 ocorrências. Os gestos 

comunicativos (f=23) também foram utilizados, sobretudo o gesto de tocar/manipular objeto 

(f=18) ou 78.3%. Sendo assim, conforme verificado ao longo das etapas até o presente 

momento descritas, evidencia-se que o comportamento comunicativo da criança tanto se 

caracteriza pelo uso da fala como também pelo uso das ações gestuais, com a participação 

ativa da criança no processo interacional. Destaca-se também o uso dos gestos comunicativos, 

que em sua maioria consistem na manipulação dos objetos, sendo uma forma da criança 

conhecê-los, já que o tato atua com a função do olhar, isto é, possibilita que a criança 

apreenda informações diferenciadas, como a textura, o formato e o tamanho dos objetos.  

 Em relação à situação de brincadeira estruturada, a verbalização obteve 58 

ocorrências, mas diferentemente da situação anterior, se destaca a vocalização (f=25) ou 43% 

e em segunda instância, a fala espontânea (f=22) ou 38%. A vocalização se caracteriza por 

sons vocálicos emitidos pela criança, mas que têm uma função comunicativa. Esta função é 

apreendida através da inferência dada pela mãe sobre aquilo que a criança deseja comunicar. 

No que diz respeito à resposta a solicitação materna (f=36), a criança apresentou 16 vezes a 

resposta do tipo adequada não verbal (44.4%). A criança também iniciou uma nova atividade 

27 vezes e fez uso dos gestos comunicativos (f=18), principalmente do gesto de 

tocar/manipular objeto (f=14) ou 77.8%. 

 Os dados demonstram que da mesma maneira que na situação de brincadeira livre, no 

contexto da brincadeira estruturada a comunicação infantil aconteceu através da fala e dos 

gestos, embora chame atenção o fato das vocalizações terem sobressaído enquanto forma de 

comunicação. O uso das vocalizações é comum em crianças pequenas, mas em uma criança 

que já tem quatro anos de idade pode indicar um possível atraso linguístico, já que se espera 
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que a criança nesta faixa etária faça uso de estruturas linguísticas mais complexas e 

diferenciadas. Trata-se, portanto, de um dado relevante, principalmente para se pensar em 

uma intervenção que tenha como foco o desenvolvimento linguístico da criança.  

 Da mesma maneira que foi realizado nas etapas anteriores, os dados obtidos na quarta 

etapa deste estudo serão finalizados com a apresentação quantitativa dos episódios interativos 

contínuos e descontínuos, nas duas situações contextuais. 

Episódios Interativos 

A frequência de episódios interativos no geral foi maior na situação de brincadeira 

estruturada que na situação de brincadeira livre, com 47 e 43 ocorrências, respectivamente, 

conforme exemplifica a Tabela 43.  

Tabela 43 

Frequências dos episódios interativos contínuos e descontínuos na quarta etapa 

Episódios Interativos 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias            f %  f          % 

Contínuos          31                           72%            35                      74.5% 

 Descontínuos          12  28%            12       25.5% 

Total           43 100%            47        100% 

 

 Em ambos os contextos, foi acentuadamente maior o número de episódios contínuos 

que descontínuos. Na brincadeira livre a diferença foi de 31 (72%) para 12 (28%), isto é, uma 

diferença de 19 ocorrências e na brincadeira estruturada a diferença foi de 35 (74.5%) para 12 

(25.5%), ou seja, 23 ocorrências. Estes dados demonstram que a díade esteve voltada para o 

mesmo objeto ou evento na maior parte das filmagens, estabelecendo, por conseguinte, o 

compartilhamento de um foco mútuo, o que pode resultar em cenas de atenção conjunta.  

 Para os estudiosos da área (Aquino & Salomão, 2009; Tomasello, 2003), os contextos 

de atenção conjunta atuam como oportunidades para que o vocabulário infantil seja 

expandido, já que se trata de contextos em que a díade está com a atenção voltada para um 

mesmo objeto e esta atenção pode inclusive ser monitorada por cada membro da interação. 
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Nas crianças cegas, a atenção conjunta se estabelecerá por meio de outras pistas que não a 

visão, ou seja, através de pistas auditivas, táteis e mesmo cinestésicas (Colus, 2012).  

 A seguir, os dados obtidos na quinta etapa serão apresentados.  

5ª Etapa 

Estilos de Fala Materna 

 Nesta quinta etapa do estudo a situação de brincadeira livre teve como cenário o uso 

de um cachorrinho de plástico, o qual se movimenta através de uma corda; um boneco em 

formato de tigre, em miniatura, também de plástico e um caminhão de plástico. A situação 

interativa aconteceu na sala de estar da casa da díade, mesmo local das filmagens já descritas. 

Na situação de brincadeira estruturada, foi sugerido o uso de massa modelar, a qual estava 

presente em três potes de plástico. Também se fez uso de peças de diferentes formas para 

encaixar a massa modelar. A pesquisadora entregou estes objetos à díade e explicou como 

fazer uso dos mesmos. 

Tabela 44 

Categorias e subcategorias dos estilos de fala materna na quinta etapa 

Estilos de fala materna 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias e subcategorias     f % f % 

Diretivos   

Instrução Precisa    08 17.8% 14 14.5% 

Instrução Imprecisa              05        11.1% 03      3% 

Atenção     24 53.3% 76        78.4% 

Repetição               -                         -             02                            2%    

Controle do Comportamento             08 17.8% 02    2% 

Total             45 100% 97 100% 

Requisições     

Solicitação Geral             04 57.2%            03 21.4% 

Solicitação Específica             02 28.5% 08        57.2% 

Sugestão             01 14.3% 03 21.4% 

Esclarecimento                                -            - - - 

Total  07 100% 14 100% 

Feedbacks     

Aprovação            08 33.2% 03 12.5% 

Desaprovação            01 4.2%            07        29.2% 

Reformulação            01 4.2%            03        12.5% 

Resposta à questão            09        37.5%            05 20.8% 

Continuação             04        16.7%            04 16.7% 

Repetição            01 4.2%            02  8.3% 

Total            24 100% 24 100% 

Comentários            01 100%            03 100% 

Assertivos            02 100% 10 100% 
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 Os dados exemplificados na Tabela mostram que na situação de brincadeira 

estruturada os estilos de fala materna foram mais utilizados quando comparado com a situação 

de brincadeira livre. Esta, por sua vez, apresentou o total de 45 diretivos, com destaque para 

os diretivos de atenção (f=24) ou 53.3%. Logo em seguida aparecem os feedbacks (f=24), 

com predomínio dos feedbacks de resposta à questão (f=9), isto é, 37.5% e ainda os 

feedbacks de aprovação, com oito ocorrências (33.2%). As requisições (f=7) foram utilizadas 

em terceira instância, destacando-se as requisições do tipo solicitação geral (f=4) ou 57.2%. 

Com uma frequência bem menor, a mãe fez uso também dos assertivos (f=3) e de apenas um 

comentário geral sobre a criança.  

 Assim como na situação anterior, a situação de brincadeira estruturada também fez uso 

dos mesmos estilos de fala, isto é, seguiram a mesma ordem de aparição, embora com 

frequências maiores. Nesse sentido, os diretivos (f=97) do tipo diretivos de atenção (f=76) ou 

78.4% foram os estilos mais utilizados. Os feedbacks (f=24) aparecem em segunda posição 

com destaque para o feedback de desaprovação (f=7) ou 29.2% e de resposta à questão, com 

cinco ocorrências (20.8%). As requisições foram utilizadas no total de 14 vezes, 

predominando as requisições de solicitação específica, com oito ocorrências (57.2%). Um 

dado que chama atenção nesta situação interativa é a frequência no uso dos assertivos (f=10), 

já que houve um aumento considerável quando se compara com as situações já analisadas. 

Evidencia-se também que a mãe fez uso de comentários (f=3) sobre a criança.  

 Pode-se inferir que os estilos de fala materna utilizados nas duas situações observadas 

estiveram relacionados ao contexto interativo, apresentando cada um suas funções específicas. 

Portanto, o uso dos diretivos de atenção se justifica porque, entre outras razões, têm a função 

de direcionar as ações infantis e em crianças com desenvolvimento atípico, podem favorecer a 

participação infantil. Os feedbacks e as requisições também são estilos de fala que podem 

promover o desenvolvimento linguístico, uma vez que os primeiros se caracterizam pela 
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resposta que o adulto fornece à criança, o que, por conseguinte, pode levar a criança a corrigir 

ou reformular o comportamento comunicativo apresentado. No que se referem às requisições, 

considera-se que o seu uso também pode promover o desenvolvimento linguístico, sobretudo 

porque possibilita que a criança apresente respostas adequadas diante da solicitação 

apresentada pela mãe. Ademais, os assertivos terão uma função a mais quando se trata de 

crianças com deficiência visual, já que embora se tratem de fornecer a elas informações sobre 

objetos ou eventos, podem auxiliar a criança a reconhecê-los e, posteriormente, ajudar no 

processo de nomeação, o que irá repercutir no desenvolvimento cognitivo e linguístico da 

criança. Destarte, a seguir serão apresentados os comportamentos comunicativos não verbais 

maternos obtidos nesta penúltima etapa do estudo. 

Comportamentos comunicativos não verbais maternos 

Assim como constatado no uso dos estilos de fala materna descrito anteriormente, a 

Tabela 45 possibilita verificar que, de uma maneira geral, os comportamentos comunicativos 

não verbais maternos apresentaram maiores índices de frequência na situação de brincadeira 

estruturada. No entanto, a ordem de aparição dos comportamentos foi equivalente nas duas 

situações contextuais. 
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Tabela 45 

Categorias e subcategorias dos comportamentos comunicativos não verbais maternos na quinta etapa 

Comportamentos não verbais maternos 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias e subcategorias  f % f % 

Contato Físico   

Toque/movimento 05 38.5% 17 47.2% 

Com uso de objetos 08        61.5% 19 52.8% 

Total 13 100% 36 100% 

Gestos Comunicativos   

Aproximar objeto 24 64.9% 12 26.7% 

Pegar objeto 02  5.4% 08 17.8% 

Entregar objeto 08 21.6% 14        31.1% 

Organizar objeto 02 5.4% 06 13.3% 

Estender os braços 01 2.7%           04                                       8.9% 

Solicitar objeto - - -                                       - 

Afastar objeto - -           01   2.2% 

Aprovação - - -             -  

Desaprovação - - - - 

Total 37 100%          45                                 100% 

Demonstração de afeto 01 100%          01                                           100% 

Atividade de cuidado 05 100%           -                                     - 

Observação 25 100%          38                                100% 

 

 

 Na situação de brincadeira livre, os gestos comunicativos (f=37) foram os mais 

utilizados, com predomínio do gesto de aproximar objeto (f=24) ou 64.9%. A observação 

obteve 25 ocorrências e o contato físico (f=13) mais utilizado foi o contato físico com uso de 

objeto (f=8), isto é, 61.5%. Verifica-se também que a mãe realizou atividades de cuidado no 

total de cinco vezes e demonstrou afeto uma única vez.  

 Os dados da situação de brincadeira estruturada assinalam que os gestos 

comunicativos (f=45) do tipo entregar objeto(f=14) ou 31.1% e do tipo aproximar objeto 

(f=12) ou 26.7% foram os mais utilizados pela mãe. O ato de observar a criança também 

apresentou uma frequência alta, com 38 ocorrências e o contato físico (f=36), com destaque 

para o contato físico com uso de objetos obteve 19 ocorrências (52.8%). Com apenas uma 

ocorrência identifica-se a demonstração de afeto.  

 Pode-se argumentar que ao longo das etapas já apresentadas, a estratégia materna 

adotada para comunicar-se com a criança está principalmente relacionada ao uso dos objetos 

presentes no momento interacional. Parece que há uma preocupação materna em interagir 
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com a criança, mas também em observar o comportamento infantil, para, a partir de então, 

inserir novos arranjos configurativos. Sendo assim, a principal estratégia adotada pela mãe é 

de entregar e aproximar os objetos da criança, a fim de que ela possa manipulá-los para fazer 

o devido reconhecimento. Os comportamentos comunicativos infantis serão descritos a seguir 

e possibilitarão compreender a dinâmica interativa presente nos dois contextos situacionais.  

Comportamentos comunicativos Infantis 

Os comportamentos comunicativos infantis apresentados na Tabela 46 mostram que na 

situação de brincadeira livre houve o predomínio da verbalização (f=70), com destaque para a 

fala espontânea (f=45) ou 64.3%. 

Tabela 46 

Categorias e subcategorias dos comportamentos comunicativos infantis na quinta etapa 

Comportamentos comunicativos infantis 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias e subcategorias  f % f % 

Verbalização   

Vocalização 11 15.7% 11 20% 

Fala Espontânea 45 64.3% 33 60% 

Fala Ininteligível 14  20% 11 20% 

Total            70                        100%            55                        100% 

Resposta à solicitação materna     

Adequada verbal 04   16% 03   5.8% 

Adequada não verbal 11   44% 17        32.4% 

Inadequada verbal 04   16%            11 21.2% 

Inadequada não verbal 06    24% 21 40.6% 

Total  25 100% 52 100% 

Demonstração de afeto 02 100% 01 100% 

Demonstração de desagrado 07        100% 08 100% 

Iniciativa da criança 27 100% 35 100% 

Gestos comunicativos     

Tocar/manipular objeto            24 70.6% 30 93.8% 

Tocar a mãe 04        11.8% - - 

Estender os braços 05 14.7% 02  6.2% 

Afastar objeto/mãe 01   2.9% - - 

Bater palmas             -  - - - 

Total  34 100% 32 100% 

 

 Na segunda posição aparecem os gestos comunicativos (f=34), dentre os quais a 

criança utilizou principalmente o gesto de tocar/manipular objeto (f=24), isto é, 70.6%. 

Observa-se ainda a presença de cinco ocorrências no gesto de estender os braços (14.7%) e 

do gesto de tocar a mãe (f=4) ou 11.8%. A categoria iniciativa da criança também obteve 
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uma alta frequência com 27 ocorrências e a resposta à solicitação materna (f=25) do tipo 

adequada não verbal obteve 11 ocorrências (44%). Um comportamento que esteve ausente 

nas etapas anteriores e que se apresenta nesta etapa com uma frequência relativamente alta é o 

de demonstração de desagrado, com sete ocorrências na situação de brincadeira livre e oito 

ocorrências na situação de brincadeira estruturada. Ademais, na primeira situação contextual a 

criança também apresentou o comportamento de demonstração de afeto, com duas 

ocorrências. 

 Em relação à situação de brincadeira estruturada, os dados expostos na Tabela 

mostram que a verbalização (f=55) do tipo fala espontânea (f=35), isto é, 60% foi o 

comportamento comunicativo infantil mais apresentado. Com 52 ocorrências aparece em 

segunda posição a resposta à solicitação materna, com destaque para a resposta do tipo 

inadequada não verbal (f=21) ou 40.6%. Este dado mostra que a criança apresentou 

comportamentos que não responderam corretamente ao solicitado pela mãe. Ainda em relação 

aos comportamentos apresentados, a categoria iniciativa da criança obteve 35 ocorrências e 

os gestos comunicativos tiveram 32, dentre os quais a criança fez uso principalmente do gesto 

de tocar/manipular objeto (f=30) ou 93.8% e em menor instância do gesto de estender os 

braços, com duas ocorrências (6.2%). Verifica-se ainda uma única ocorrência na 

demonstração de afeto.  

 De um modo geral, os comportamentos comunicativos infantis mantiveram-se estáveis 

ao longo das etapas já descritas. O que se diferenciou nesta quinta etapa do estudo foi a 

presença do comportamento de demonstração de desagrado, o que revela o estado emocional 

da criança, que de fato pode ter influenciado diretamente na apresentação dos demais 

comportamentos, como as respostas inadequadas às solicitações maternas e o desejo de ser 

pego nos braços.  

Carol
Realce

Carol
Realce



242 

 

 Com o objetivo de compreender a configuração das situações contextuais, a seguir 

serão apresentados os números de episódios interativos contínuos e descontínuos na situação 

de brincadeira livre e na situação de brincadeira estruturada. Acredita-se que os dados sobre 

os episódios interativos somam-se aos dados dos comportamentos comunicativos maternos e 

infantis, revelando-nos como a díade interagiu, além das peculiaridades de cada contexto. 

Episódios Interativos 

Identifica-se, na Tabela 47, que a brincadeira estruturada obteve mais episódios 

interativos que a brincadeira livre, com 42 e 31 ocorrências, respectivamente. Mas, nas duas 

situações prevaleceram os episódios interativos do tipo contínuos. 

Tabela 47 

Frequências dos episódios interativos contínuos e descontínuos na quinta etapa 

Episódios Interativos 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias        f %    f          % 

Contínuos              19                     61.3%            30                     71.4% 

 Descontínuos              12 38.7%            12       28.6% 

Total               31 100%            42       100% 

 

 Na situação de brincadeira livre, os episódios contínuos somaram o total de 19 

ocorrências (61.3%) e os episódios descontínuos somaram apenas 12 ocorrências (38.7%). Já 

na situação de brincadeira estruturada os episódios interativos contínuos apresentaram-se com 

30 ocorrências (71.4%) em uma diferença de 18 episódios a mais para os episódios 

interativos descontínuos (28.6%). Houve, portanto, a possibilidade da díade ter, na maior 

parte da situação, compartilhado o foco atencional, o que pode indicar cenas de atenção 

conjunta.  

Para que uma cena de atenção conjunta se configure é necessário que a díade 

compartilhe a atenção diante de um mesmo objeto ou evento. Nas interações com as crianças 

cegas, possivelmente haverá uma necessidade por parte da mãe em identificar a melhor 

maneira de estabelecer um foco de atenção com a criança, já que o foco não será do tipo 

visual. Estratégias diversas podem e devem ser utilizadas e os programas de intervenção da 
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área podem contribuir para instruir a mãe sobre como melhor se relacionar com a criança com 

deficiência visual.  

A seguir serão apresentados os dados obtidos na última etapa do estudo. É importante 

lembrar que assim como realizado no estudo de caso 1, além das duas observações, a LAVE 

foi aplicada nesta sexta etapa, com o objetivo de verificar o possível avanço no vocabulário 

expressivo da criança, comparando os dados com a primeira aplicação.  

6ª Etapa 

Estilos de Fala Materna 

 Na última etapa de realização das filmagens a situação de brincadeira livre foi 

composta por um maior número de objetos quando comparado com as etapas anteriores. A 

díade esteve presente na sala de estar da casa, na qual mãe e filho ficaram sentados no chão, 

mas, diferentemente das observações já descritas, nesta etapa a mãe colocou a criança sentada 

em sua frente, de costas para ela e justificou esta escolha porque disse ter sido instruída que 

dessa maneira ela poderia auxiliar a criança a realizar as atividades, segurando os seus braços. 

Na brincadeira livre foram utilizados os seguintes objetos: uma guitarra de plástico que emite 

diferentes sons ao ser manuseada; animais de plástico em miniatura; dois carrinhos de plástico 

e alguns bonecos também de plástico.  

Na situação de brincadeira estruturada foi utilizado um set de miniaturas de sanduíche, 

de plástico e com velcro; talheres; pratos e copos também de plástico, os quais representam 

uma brincadeira de faz-de-conta. Nesta observação a díade também esteve sentada no chão da 

sala de estar da casa, mas mãe e filho estavam de frente um para o outro com os objetos entre 

eles. 
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Tabela 48 

Categorias e subcategorias dos estilos de fala materna na sexta etapa 

Estilos de fala materna 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias e subcategorias  f % f % 

Diretivos   

Instrução Precisa 04 7.5% 03          3.8% 

Instrução Imprecisa            04         7.5% 17        21.2% 

Atenção  40 75.5% 54        67.5% 

Repetição            -                          -            02                         2.5%  

Controle do Comportamento            05   9.4% 04      5% 

Total 53 100% 80 100% 

Requisições     

Solicitação Geral 08 44.4%            10 43.5% 

Solicitação Específica            09   50%            09        39.1% 

Sugestão            01   5.6% 04 17.4% 

Esclarecimento -            - - - 

Total 18 100% 23 100% 

Feedbacks     

Aprovação            07 14.6% 08 22.9% 

Desaprovação            07 14.6%            05        14.3% 

Reformulação            05 10.4% 03  8.5% 

Resposta à questão            14 29.2%            08 22.9% 

Continuação             03          6.2%            09 25.7% 

Repetição            12   25%            02  5.7% 

Total            48 100%            35 100% 

Comentários            03 100%            02 100% 

Assertivos            03 100% 03 100% 

 

 Os dados exemplificados na Tabela 48 assinalam que na situação de brincadeira livre 

os diretivos (f=53) do tipo diretivos de atenção obtiveram o total de 40 ocorrências (75.5%), 

seguido do uso dos feedbacks (f=48), com destaque para os feedbacks de resposta à questão 

(f=14), isto é, 29.2% e os feedbacks de repetição, com 12 ocorrências (25%). Com 18 

ocorrências, as requisições foram também utilizadas, predominando as requisições de 

solicitação específica (f=9) e as requisições de solicitação geral (f=8), com 50% e 44.4%, 

respectivamente. Com frequências menores, a mãe também fez uso dos comentários e dos 

assertivos, cada um com três ocorrências.  

 No que diz respeito aos dados revelados na situação de brincadeira estruturada, 

identifica-se que os estilos de fala materna foram utilizados na mesma ordem que na situação 

anterior, mas, de um modo geral, com frequências maiores. Os diretivos (f=80) sobressaíram, 

sobretudo os diretivos de atenção, com 54 ocorrências (67.5%). Os feedbacks também 

apresentaram uma frequência relativamente alta de 35 ocorrências, com destaque para os 
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feedbacks de continuação, com nove ocorrências (25.7%) e os feedbacks de aprovação e de 

resposta à questão, cada um com oito ocorrências (22.9%). Também foram utilizados três 

assertivos e dois comentários gerais sobre a criança.  

 Considera-se que o contexto sociointerativo influencia diretamente o uso dos estilos de 

fala materna e dos comportamentos comunicativos como um todo. No entanto, apesar das 

diferentes configurações descritas ao longo das etapas, foi visto que os estilos de fala 

utilizados pela mãe não se diferenciaram muito em termos de frequência e em termos de 

ordem de aparição, quando se compara cada observação descrita.  

Nesse sentido, os diretivos de atenção predominaram em todas as filmagens e podem 

ter sido utilizados com a função de direcionar ou mesmo antecipar o comportamento infantil. 

Também foram utilizados os feedbacks, sobretudo os feedbacks de resposta à questão, o que 

pode indicar uma sintonia entre a díade, já que o uso deste estilo de fala fornece indícios da 

atenção materna diante da comunicação infantil. As requisições, os assertivos e os 

comentários também foram utilizados, embora os dois últimos estilos tenham apresentado 

frequências relativamente menores em relação aos demais. Destaca-se que as mudanças ao 

longo das etapas serão melhor apresentadas na seção de análise e discussão geral.  

 A seguir, os comportamentos comunicativos não verbais maternos.  

Comportamentos comunicativos não verbais maternos 

 Os dados apresentados na Tabela 49 mostram que na situação de brincadeira livre o 

comportamento comunicativo não verbal materno que predominou foi o de estabelecer 

contato físico (f=45), principalmente o contato físico do tipo toque/movimento, com 33 

ocorrências (73.3%). Os gestos comunicativos (f=19) também foram utilizados, com destaque 

para os gestos de aproximar objeto (f=8) ou 42.1%.  Destaca-se ainda a demonstração de 

afeto, com oito ocorrências.  
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Tabela 49 

Categorias e subcategorias dos comportamentos comunicativos não verbais maternos na sexta etapa 

Comportamentos não verbais maternos 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias e subcategorias  f % f % 

Contato Físico   

Toque/movimento 33 73.3% 22 47.8% 

Com uso de objetos 12        26.7% 24 52.2% 

Total 45 100% 46 100% 

Gestos Comunicativos   

Aproximar objeto 08 42.1% 07   25% 

Pegar objeto 03 15.8% 04 14.3% 

Entregar objeto 05 26.3% 16         57.1% 

Organizar objeto 02 10.5% - - 

Estender os braços - -  -                                      - 

Solicitar objeto - -  -                                      - 

Afastar objeto 01 5.3%            - - 

Aprovação - - - - 

Desaprovação - - 01 3.6% 

Total 19 100%  28                                100% 

Demonstração de afeto 08 100% 02                                              100% 

Atividade de cuidado - 100%  01                                   100% 

Observação 39 100% 36                                 100% 

 

 Na situação de brincadeira estruturada, o contato físico (f=46) do tipo uso de objetos 

obteve 24 ocorrências ou 52.2%. A observação também obteve uma alta frequência com 36 

ocorrências e os gestos comunicativos (f=28) do tipo entregar objetos prevaleceram com 16 

ocorrências (57.1%). A demonstração de afeto teve duas ocorrências e a atividade de cuidado 

apareceu uma única vez.  

 De um modo geral, as duas situações contextuais apresentaram os mesmos 

comportamentos comunicativos não verbais e na mesma ordem, com exceção da atividade de 

cuidado que esteve ausente na situação de brincadeira livre. Estes dados também estão de 

acordo com os dados apresentados nas etapas anteriores, o que demonstra uma regularidade 

no comportamento materno. Parece que há uma tendência da mãe em manter os estilos de fala 

ao comunicar-se com a criança, em detrimento das possíveis mudanças apresentadas pela 

mesma.  

 Com o intuito de compreender os comportamentos comunicativos infantis, a seguir 

serão apresentadas as frequências obtidas nas duas situações contextuais. 
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Comportamentos comunicativos infantis 

Os comportamentos comunicativos infantis apresentaram maiores índices de 

frequência na situação de brincadeira livre. Nesta situação, destaca-se a verbalização (f=89), 

com uso principalmente da fala espontânea (f=53), que em porcentagem corresponde a 

59.6%, conforme destaca a tabela abaixo.  

Tabela 50 

Categorias e subcategorias dos comportamentos comunicativos infantis na sexta etapa  

Comportamentos comunicativos infantis 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias e subcategorias  f % f % 

Verbalização   

Vocalização 21 23.5% 05             9% 

Fala Espontânea 53 59.6% 40 72.8% 

Fala Ininteligível 15 16.9% 10 18.2% 

Total            89                        100%            55                        100% 

Resposta à solicitação materna     

Adequada verbal 07 33.4% 07 16.3% 

Adequada não verbal 04  19% 15         34.9% 

Inadequada verbal 05 23.8%            05 11.6% 

Inadequada não verbal 05 23.8%            16 37.2% 

Total  21 100% 43 100% 

Demonstração de afeto 04 100% - - 

Demonstração de desagrado 05         100% 06 100% 

Iniciativa da criança 29 100% 19 100% 

Gestos comunicativos     

Tocar/manipular objeto            16            47% 07 87.5% 

Tocar a mãe 06         17.6% - - 

Estender os braços 10  29.4% 01 12.5% 

Afastar objeto/mãe 01      3% - - 

Bater palmas             01      3% - - 

Total  34 100% 08 100% 

 

 Em segunda posição encontram-se os gestos comunicativos (f=34), dentre os quais 

predominou os gestos de tocar/manipular objeto, com 16 ocorrências (47%). Observa-se 

também a alta incidência no gesto de estender os braços (f=10), isto é, 29.4%. Destacam-se 

ainda a iniciativa da criança, com 29 ocorrências e as respostas à solicitação materna (f=21), 

prevalecendo a resposta do tipo adequada verbal (f=7) ou 33.4%. Há também a presença dos 

comportamentos de demonstração de desagrado e demonstração de afeto, com cinco e quatro 

ocorrências, respectivamente.  
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 Identifica-se nesta situação que, diferentemente das anteriores, a criança apresentou o 

comportamento de resposta à solicitação materna do tipo adequado verbal, o que pode 

indicar crescimento em termos linguísticos, além de uma maior compreensão do que fora 

solicitado pela mãe. É, portanto, possível pensar em avanços no desenvolvimento infantil, 

especificamente no vocabulário e no uso de recursos linguísticos mais complexos.  

 Todavia, em relação à segunda situação contextual, os dados não indicam este avanço, 

já que novamente a criança apresentou comportamentos de resposta à solicitação materna 

(f=43) do tipo inadequado não verbal (f=16), isto é, 37.2% e adequado não verbal, com 15 

ocorrências (34.9%). Os dados revelam ainda que a verbalização foi o comportamento mais 

utilizado, com 55 ocorrências, no qual predominou a fala espontânea (f=40) ou 72.8%. A 

categoria iniciativa da criança aparece com 19 ocorrências e os gestos comunicativos (f=8) 

também foram utilizados, sendo sete do tipo tocar/manipular objeto (87.5%) e um do tipo 

estender os braços (12.5%). Por fim, a criança demonstrou desagrado no total de seis vezes.  

 Destarte, os comportamentos comunicativos infantis apresentados indicam o maior uso 

da fala em relação à utilização dos gestos comunicativos, o que também foi evidenciado nas 

etapas anteriores. Para além destes dados, a criança também apresentou altos índices de 

demonstração de desagrado e o desejo de ser pego nos braços pela mãe, o que pode revelar 

um possível desinteresse em compartilhar a situação interativa.  

 A esse respeito, a seguir serão expostos os episódios interativos identificados nas duas 

situações contextuais, finalizando, por conseguinte, a apresentação descritiva dos dados 

obtidos nesta última etapa do estudo.  

Episódios Interativos 

Os episódios interativos identificados na Tabela 51 obtiveram na situação de 

brincadeira livre e na situação de brincadeira estruturada o total de 36 e 40 ocorrências, 

respectivamente. Nas duas situações contextuais identifica-se o maior número de episódios 
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contínuos, sendo que na primeira situação os dados mostram a frequência de 24 ocorrências 

(66.7%) e na situação de brincadeira estruturada foram identificados 27 episódios contínuos 

(67.5%). 

Tabela 51 

Frequências dos episódios interativos contínuos e descontínuos na sexta etapa 

Episódios Interativos 

 Brincadeira Livre Brincadeira Estruturada 

Categorias       f %     f     % 

Contínuos              24                      66.7%             27                       67.5% 

 Descontínuos              12   33.3%             15          37.5% 

Total               36   100%             40             1 00% 

 

Considera-se, pois, que na maior parte das duas filmagens a díade esteve com o foco 

compartilhado entre si e diante dos objetos presentes nas cenas interativas. O foco mútuo na 

díade mãe-criança com deficiência visual foi realizado principalmente através do toque, o que 

foi identificado anteriormente, na descrição dos comportamentos comunicativos. Logo, a mãe 

fez uso de estratégias de aproximar os objetos da criança e esta, por sua vez, utilizou-se da 

manipulação para reconhecê-los e consequentemente, identificá-los. Evidencia-se, então, a 

importância do sistema tátil na criança cega, enquanto forma de estabelecer contato, tanto 

com a mãe como também com os objetos.  

 A seguir, serão apresentados dois episódios interativos, um em situação de brincadeira 

livre e outro na situação de brincadeira estruturada, a partir dos quais será realizada uma 

análise minuciosa, com foco no tempo de duração do episódio e nas estratégias utilizadas pela 

mãe para manter a criança engajada no processo interativo. Destaca-se que a partir desta 

análise será possível discutir de forma mais aprofundada as possíveis cenas de atenção 

conjunta.  

Episódios Interativos 

 A descrição de dois episódios interativos identificados nas seis etapas do estudo foi 

realizada com base na mesma estrutura apresentada no estudo de caso 1. Inicialmente será 

descrito um episódio interativo na situação de brincadeira livre e posteriormente um episódio 
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interativo na situação de brincadeira estruturada, com foco, sobretudo no tempo de duração e 

nas estratégias maternas utilizadas que promoveram a participação infantil.  

Tabela 52 

Episódio interativo na situação de brincadeira livre  
Tema: Brincando com o carrinho Duração: 1 min e 12 segundos 

INÍCIO 
Quem inicia: A mãe. 

Como: Aproxima a mão da criança de um objeto. 

DESCONTINUIDADE 

Quem quebra: A criança 

Como: 
O foco de atenção está voltado para um objeto 

específico, isto é, um carro.  

ESTRATÉGIAS 

MATERNAS PARA 

ENGAJAR A CRIANÇA 

Como: 

A mãe chama atenção da criança ao fazer referência 

aos objetos presentes na cena interativa. Ela atribui 

intenções significativas à participação da criança. 

CONTINUIDADE 

Como: 
A mãe volta-se para o interesse da criança, isto é, 

brinca também com o carrinho de plástico. 

Reação da criança: 
A criança repete a expressão verbal utilizada pela mãe: 

“subiu, subiu”.  

 

A situação de brincadeira livre aconteceu na sala de estar da casa da díade, com mãe e 

criança sentadas no chão. A mãe optou pelo uso de alguns brinquedos, como uma galinha de 

plástico, um cachorrinho de plástico, um carrinho de plástico e uma bola também de plástico.  

O episódio interativo tem início com a mãe chamando atenção da criança para a 

galinha de plástico. Para isso, aproxima a mão da criança do objeto, mas a criança se volta 

para o carrinho que está em suas mãos, conforme se verifica no trecho destacado: 

*MOT:  Eita, olha a galinha.  

%act: movimenta o brinquedo para frente e para trás e pega na mão da criança para 

tocar o objeto. 

*CHI:   

%act: solta o objeto e segura um carro que está em sua frente. Aproxima o carro da 

boca.   

*MOT: assim, oh. Esse carrinho né prá tá assim não, é prá brincar.   

%act:  tenta afastar o carrinho da boca da criança.  

Na maior parte, a mãe tenta brincar com a criança, fazendo referência aos objetos que 

estão presentes, mas a criança não demonstra interesse e se volta apenas para o carro, ora 
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manuseando-o ora aproximando-o da boca. Em alguns momentos, a criança verbaliza palavras 

soltas como “sopa”, “vegonha” (vergonha) e “amó” (amor). A mãe atribui a estas 

verbalizações algumas intenções, isto é, quando a criança fala sopa, a mãe diz que não tem e 

quando a criança fala amó, a mãe retorna para a criança a palavra em forma de 

questionamento: “amor? Eu tô aqui”! 

A estratégia da mãe identificada ao longo de todo o processo interativo foi de chamar a 

criança para brincar com ela, inclusive utilizando da extensão dos braços em direção a 

mesma, como se esta estratégia fosse possível de ser visualizada pela criança. Parece haver 

uma dificuldade da mãe em compreender a condição visual da criança, o que, por 

conseguinte, dificulta o engajamento ativo entre a díade. Este dado é de suma importância, 

pois ao se pensar na elaboração de um programa de intervenção, antes de qualquer 

procedimento, o relato materno sobre a sua percepção acerca do desenvolvimento da criança 

poderá indicar os caminhos que deverão ser trilhados, com fins de promover a interação entre 

a díade.   

Apesar de todo o esforço que a mãe realiza durante a observação, a criança não 

demonstra interesse em compartilhar a atividade, pois não atende as solicitações maternas de 

brincar em conjunto. Mas, um episódio interativo com destaque para atenção conjunta se 

verifica no momento em que a mãe pega o carrinho das mãos da criança e o passa pelo seu 

corpo, verbalizando ao mesmo tempo: “subiuuu”. A criança repete a palavra e diz “subiuuuu, 

subiuuuu”. Esse momento interativo é bastante breve, haja vista que rapidamente a criança 

parece ter a sua atenção voltada para outro objeto. Há várias tentativas maternas de ter a 

atenção da criança voltada para esta ação, na medida em que a mãe retoma a ação inicial. No 

entanto, a criança demonstra claramente o desinteresse em continuar e volta-se para o 

carrinho de plástico, pegando-o das mãos da mãe.  
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Já no final do episódio, a mãe chama a criança para brincar de bola e para isso, 

começa a jogar a bola em sua direção. Mas, novamente, a criança não demonstra nenhum 

interesse. A mãe insiste para que a criança brinque de bola com ela e a criança apenas repete a 

palavra “bola”, mas continua voltada para o carrinho. Este episódio teve uma duração de um 

minuto e doze segundos, o que demonstra a brevidade dos comportamentos comunicacionais 

identificados.  

Destaca-se a importância de analisar a interação mãe-criança com deficiência visual 

de uma forma mais detalhada, tanto no que se refere aos aspectos positivos quanto os aspectos 

negativos, como por exemplo, a presença de comportamentos diretivos maternos que podem, 

a depender da situação, prejudicar o desenvolvimento linguístico da criança. Logo, é de suma 

relevância investigar as interações e o sistema alternativo utilizado pelas mães para se 

comunicarem com as crianças, posto que as estratégias não vão se basear no uso da visão.  

De um modo geral, o episódio interativo com destaque para atenção conjunta apenas 

foi verificado uma única vez e de forma bastante breve. Verificou-se que apesar de toda a 

insistência da mãe para que a criança com ela brincasse, isto não foi possível, tendo em vista 

que a criança se voltou para si mesma e para um único objeto, a saber, o carrinho.  

Na presente tese sustenta-se a ideia de que a interação mãe-criança com deficiência 

visual será beneficiada através de estratégias maternas diferenciadas que possam trazer a 

atenção da criança para um foco conversacional em comum, o que resultará em cenas de 

atenção conjunta, fundamentais para o desenvolvimento sociocognitivo infantil. Na criança 

cega, os contextos de atenção conjunta se configurarão por meio de outra via que não o 

contato visual. Concorda-se com Fonte (2011) quando ela afirma que na interação mãe-

criança cega os principais elementos presentes na atenção conjunta serão a fala e o toque. A 

presença de experiências constantes e bem estruturadas possibilita que a díade estabeleça um 
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formato comunicacional que irá facilitar a compreensão entre ambos, especificamente da mãe, 

que tende a interpretar as ações infantis.  

 Tomasello (2003) assinala a importância de a criança compreender, durante o processo 

interacional, os diferentes papéis que são ocupados por ela e pelo adulto com o qual se 

relaciona, além das intenções comunicativas que estão por trás do comunicado na cena 

interativa. Para tanto, a criança inicialmente reconhece esta intenção e posteriormente precisa 

representá-la, fazendo uso dos mesmos símbolos linguísticos utilizados pelo adulto.  

 No episódio interativo descrito identifica-se a dificuldade da mãe em voltar a atenção 

da criança para outro objeto que não o carrinho que está em suas mãos. O fato de a mãe ter 

introduzido diferentes objetos como a galinha de plástico e depois a bola, pode ter dificultado 

ainda mais a participação da criança, já que tanto o direcionamento como o redirecionamento 

podem promover quebras de atenção e assim, dificilmente haverá um engajamento entre a 

díade. Em contrapartida, a estratégia de manter a atenção através do foco compartilhado irá 

favorecer a comunicação entre a mãe e a criança e, em se tratando de uma criança cega, o 

toque e a fala serão fundamentais para esta manutenção.  

 A seguir será descrito um episódio interativo na situação de brincadeira estruturada, 

com destaque também para as estratégias maternas e o tempo de duração do episódio. 

Tabela 53 

Episódio interativo na situação de brincadeira estruturada 
Tema: Brincando com blocos de encaixe Duração:65 segundos. 

 

 

INÍCIO 

Quem inicia: A mãe. 

Como: Chama a criança para montar uma casinha. 

ESTRATÉGIAS 

MATERNAS PARA 

ENGAJAR A 

CRIANÇA 

Como: 

A mãe entrega peças na mão da criança; 

chama-o pelo nome repetidas vezes e toca-

lhe 

o corpo.  

DESCONTINUIDADE 

Como: A criança vira-se de costas para a mãe.  

Reação da mãe: 
Vira a criança de volta para si e segura em  

suas pernas.  

CONTINUIDADE 

Como: 

A criança recebe as peças que a mãe lhe  

entrega e juntamente com ela, as encaixa.  
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A situação de brincadeira estruturada que será descrita e analisada foi realizada na sala 

de estar da casa díade e teve como cenário interativo o uso de 75 blocos de plástico para 

serem encaixados de maneiras diversas. A sugestão da pesquisadora em utilizar este 

brinquedo se justifica porque se consideram a idade da criança e a condição visual. Desse 

modo, o brinquedo mostra-se apropriado, pois estimula o toque e também possibilita a 

flexibilidade na criação de diferentes arranjos configurativos, na medida em que a criança é 

livre para agregar as peças da forma como o desejar.  

Este episódio teve uma duração de aproximadamente 65 segundos o que evidencia 

tanto a dificuldade inicial que a díade teve em compartilhar o foco atencional como também a 

brevidade dos comportamentos comunicativos apresentados. Inicialmente, a mãe convida a 

criança para juntas montar uma casinha com as diferentes peças que estão espalhadas entre 

elas. A criança, por sua vez, não demonstra interesse na brincadeira, virando-se de costas para 

a mãe três vezes. A estratégia materna inicial é de chamar a criança pelo nome, com uma 

entonação mais elevada e de tocar a criança, inclusive virando-a em sua direção. A criança 

atende a solicitação materna, mas o faz de maneira breve. 

 A mãe pega uma peça do brinquedo e entrega na mão da criança, sugerindo 

verbalmente a construção de uma casinha, conforme se verifica no trecho a seguir: 

*MOT: é, chega, vira prá mamãe. Vamos fazer uma casinha, né? É, vamos brincar. 

Cadê a pecinha? Aqui, Lúcio.    

%act:  pega uma peça e entrega na mão da criança. Pega as duas mãos da criança para 

tentar encaixar duas peças. 

*CHI:  sorrir.  

%act:  encaixa as duas peças, com a ajuda da mãe. 

*MOT: êêê. Eitaa. Vamo brincar. Eitaaa, ficou grande, a torre de Lúcio.  

%act:  se direciona para as peças e procura algumas para encaixar na torre que a 

criança está segurando. 

Carol
Realce

Carol
Realce



255 

 

*CHI:   

%act:  movimenta a torre no ar com uma mão. 

*MOT: vamo procurar outra pecinha?Aqui, outro, oh! 

%act:  pega uma pecinha e entrega a criança.  

*CHI:   

%act:  segura a torre e a peça que a mãe lhe entregou.  

O trecho destacado possibilita identificar que a criança atendeu à solicitação da mãe, 

segurando a peça do brinquedo e que a junção de duas peças ocorreu em parceria, isto é, a 

mãe segurou a peça juntamente com a criança e elas foram finalmente encaixadas. Esta 

estratégia materna denota a importância da mediação, que, conforme preconiza Vygotsky 

(2005) é fundamental para o desenvolvimento cognitivo, linguístico e social da criança. Na 

interação com a criança cega, a linguagem utilizada pelo adulto, no caso, a mãe, apresentará 

além da função comunicativa, a sinalização de que a mãe está presente no ambiente em que a 

criança está inserida.  

No recorte interativo apresentado identifica-se que a mãe fez uso do estilo de fala do 

tipo diretivo para direcionar a atenção da criança, além do comportamento não verbal de 

pegar e entregar na mão da criança uma peça para ser encaixada. A criança demonstrou 

satisfação ao apresentar um sorriso, o que pode inferir na mãe a possibilidade de agrado, 

levando-a a manter a estratégia apresentada. Mãe e criança juntas encaixaram as peças e a 

mãe fez uso dos feedbacks de aprovação, além de um comentário para demonstrar a 

satisfação em ter a participação da criança no processo interacional. A criança, por sua vez, 

toma a iniciativa em movimentar a torre de peças no ar, o que leva a mãe a apresentar mais 

uma vez a sugestão de encaixar as peças, direcionando novamente a atenção infantil. O 

episódio interativo finaliza com a criança segurando a torre e a peça que a mãe lhe entregou.  
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No episódio interativo descrito, a atenção da díade estava voltada para um terceiro 

objeto, qual seja, as peças de plástico. Evidenciam-se as tentativas maternas em direcionar e 

redirecionar a atenção da criança, através de uma entonação verbal mais elevada e por meio 

do ato de entregar peças nas mãos da criança. Apesar de ter demonstrado, inicialmente, 

dificuldade em voltar a atenção da criança para o brinquedo já caracterizado, a mãe conseguiu 

realizar com a criança a atividade proposta, utilizando-se principalmente da estratégia de 

direcionar e também de aprovar o comportamento infantil. Por outro lado, a criança ajudou a 

manter o foco conversacional compartilhado, sobretudo quando emite um sorriso, o que infere 

na mãe a satisfação em continuar a interação.  

Considera-se que tanto as satisfações materna e infantil demonstradas através de 

feedbacks de aprovação e por meio do sorriso, respectivamente, são comportamentos 

comunicativos que favorecem a participação de cada membro em interação. Ao se considerar 

o princípio da bidirecionalidade, evidencia-se não apenas a participação ativa de cada um dos 

participantes, mas também o quão um comportamento influencia a ocorrência do outro.  

As pesquisas que envolvem a interação mãe-criança mostram a importância da 

responsividade materna para o desenvolvimento infantil. De acordo com Chahulb (2004), este 

conceito abarca duas dimensões básicas, quais sejam: a dimensão qualitativa, na qual estão 

presentes as características mais afetivas e a dimensão temporal, em que se encontra a 

contingência de resposta, isto é, o tempo em que a mãe responde a um comportamento da 

criança.  

No episódio interativo descrito, observa-se a presença da responsividade materna, na 

medida em que a mãe se mostra atenta às pistas interativas apresentadas pela criança. A 

possibilidade de compreender as intenções infantis e a partir delas estruturar a interação pode 

repercutir em uma cena de atenção conjunta. Logo, é possível afirmar que o brinquedo 

utilizado e as estratégias maternas apresentadas facilitaram o engajamento conjunto da díade 
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e, com repetidas experiências, o desenvolvimento linguístico da criança será, aos poucos 

aprimorado.  

A seguir serão discutidos de forma mais aprofundada todos os dados apresentados. Os 

dados da entrevista; da LAVE e das observações serão retomados, mas o foco estará nas 

mudanças observadas no comportamento comunicativo da díade ao longo das etapas do 

estudo, sobretudo nas estratégias maternas utilizadas que facilitaram a participação da criança 

no processo interacional e consequentemente, o desenvolvimento das habilidades 

sociocomunicativas. Destaca-se a presença de figuras (gráficos) comparativas, as quais 

serviram como subsídio na compreensão das mudanças apresentadas.   

Análise e discussão dos dados ao longo das seis etapas do estudo 

O início da coleta de dados aconteceu por meio da realização da entrevista 

semiestruturada, a qual além de atuar enquanto rapport, possibilitou o acesso à concepção 

materna sobre o desenvolvimento da criança, e também sobre a deficiência visual. O relato 

materno mostrou que a descoberta da deficiência visual da criança (deslocamento de retina) 

aconteceu somente por volta dos seis meses de vida. Ao se referir à contaminação por 

toxoplasmose, a mãe relatou o quão desconcertante foi receber a informação de que a cegueira 

do filho poderia ter sido resultado desta contaminação.  

A verbalização materna ressalta o início da linguagem da criança por volta do terceiro 

ano de vida e ainda a presença de repetição de palavras que ela escuta ao seu redor. No que 

diz respeito à dificuldade na locomoção, a mãe relatou que o atraso identificado deve-se, entre 

outras razões, à preguiça, isto é, a criança não se locomove mais porque não deseja realizar 

esta ação. A importância desta informação reside no fato de que a consideração materna de 

que o atraso motor identificado é de responsabilidade unicamente da criança pode impedir a 

oferta de oportunidades que favoreçam a locomoção, resultando, por conseguinte, na adoção 

de uma postura passiva por parte da mãe.  
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Por não apresentar a visão, a criança cega apresenta dificuldades de compreender o 

espaço em que está inserida e por isso precisa de experiências que facilitem a sua locomoção. 

Trata-se de uma informação que deve ser discutida com a mãe, para que ela compreenda a 

limitação que a criança cega apresenta, mas principalmente os recursos que ela pode dispor 

para que a criança se movimente de forma segura e independente (França, 2008).  

Em relação à socialização da criança, a mãe mencionou que a criança se relaciona de 

forma positiva com as pessoas, embora precise de um tempo para se adaptar. Considera-se 

que, assim como a ausência da visão dificulta a locomoção inicial, esta ausência também 

limita o reconhecimento por parte das crianças diante das pessoas com as quais interage. O 

fato de a mãe ter mencionado a necessidade da adaptação justifica-se, já que somente por 

meio de experiências repetidas é que a criança poderá, aos poucos, identificar as pessoas.  

A relevância das informações obtidas por meio da entrevista reside fundamentalmente 

no acesso à concepção materna sobre o desenvolvimento da criança, através da qual, 

consequentemente, podem-se ter indícios da sua influência na interação da díade. As 

estratégias maternas e os comportamentos comunicativos da mãe e da criança foram 

identificados nas filmagens realizadas, as quais corroboraram a informação supracitada.  

Os dados obtidos através da Lista de Avaliação do Vocabulário Expressivo (LAVE) 

revelaram um avanço de 36 palavras entre a primeira aplicação e a segunda aplicação, que 

aconteceu na última etapa do estudo. Identificou-se que a criança inicialmente verbalizava o 

total de 115 palavras das 309 presentes e posteriormente a mãe assinalou o total de 151 

palavras. No entanto, na primeira aplicação a mãe informou que a criança apresentava frases 

com até três palavras, além do fato da criança trocar e ausentar as letras de palavras como 

chuva e ônibus, que, respectivamente, são verbalizadas pela criança como chiva e ibus. Na 

segunda aplicação o relato materno foi de que as frases construídas e utilizadas pela criança 

são do tipo expressões verbais fixas, além de repetitivas, como a expressão: tudo bem e você?  
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Estes dados possibilitam identificar um atraso linguístico na criança, haja vista a sua 

idade (quatro anos no início do estudo), mas principalmente a dificuldade em se expressar 

para além das palavras ouvidas no ambiente em que está inserida. Isso significa dizer que o 

instrumento utilizado, a LAVE, associado às filmagens realizadas, permitiu identificar a 

forma como a criança se comunica, mostrando, portanto, que a linguagem da criança é 

bastante aquém do esperado para a sua faixa etária e está relacionada, sobretudo às expressões 

verbais utilizadas pela mãe.   

Todavia, é importante destacar que instrumentos como a LAVE, em que se solicita 

que a mãe assinale quais palavras a criança já expressa oralmente e espontaneamente, são 

passíveis de influências diversas. Para obter dados mais precisos seria necessário o acesso 

também ao vocabulário compreensivo infantil. De acordo com Barrett (1997), alguns estudos 

realizados que compararam a produção com a compreensão linguística mostrou que quando as 

crianças já eram capazes de produzir dez palavras, normalmente elas já compreendiam em 

torno de 60, com uma variação de 30-182 palavras.   

O desenvolvimento linguístico da criança tende a apresentar um aumento na 

frequência de palavras expressadas por volta do segundo ano de vida, momento também em 

que a criança já consegue formular pequenas frases. Neste período, as palavras utilizadas 

dizem respeito principalmente ao contexto em que a criança está inserida e as rotinas 

estabelecidas. Barrett (1997) destaca a colocação de alguns autores de que as palavras e seus 

diferentes tipos são adquiridas em momentos específicos do desenvolvimento infantil. Para 

além desta informação, encontra-se o fato de que existem diferenças individuais significativas 

que são determinantes para o momento em que haverá a explosão vocabular na criança.  

No caso da criança deste estudo, é preciso considerar os diversos fatores que podem 

influenciar o desenvolvimento linguístico e o baixo repertório de palavras expressadas. As 

pesquisas (Silva, Nunes, Betti & Rios, 2008) demonstram que o nível socioeconômico da 
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família, além da escolaridade dos pais são fatores que podem estar relacionados ao 

desenvolvimento infantil. A qualidade das interações socialmente estabelecidas, nas quais os 

comportamentos comunicativos podem ser identificados também é um fator que pode 

influenciar o vocabulário da criança.  

Os estilos de fala materna identificados nas seis etapas do estudo estão representados 

na figura a seguir, que evidencia a predominância substancial dos diretivos em todas as 

filmagens:  

 

Figura 6 

Frequência dos estilos de fala materna ao longo das seis etapas 

 

O uso dos diretivos, especificamente dos diretivos de atenção, sobressaiu em todas as 

etapas, com uma diferença significativa em relação à frequência dos demais tipos de estilos 

linguísticos. Ao longo da apresentação dos dados na seção anterior foi visto que os diretivos 

de atenção atuaram com a função de direcionar as ações da criança além de dirigir o seu foco 

atencional, como modo de envolvê-la no processo interacional. Este é um estilo de fala 

considerado por muitos autores da área como responsável por um atraso linguístico na 

criança, haja vista que antecipa as ações infantis. Por outro lado, a depender do conceito de 

diretivo utilizado, Pine (1994) argumenta que os diretivos apresentarão diferentes funções e 

podem, inclusive, promover o desenvolvimento da criança. Caso a criança apresente alguma 
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especificidade, como a cegueira, os diretivos podem atuar como forma de corrigir os 

comportamentos indesejados ou mesmo antecipar as ações infantis, evitando, por conseguinte, 

que a criança apresente algo diferente do esperado.  

Ainda em relação aos estilos de fala utilizados ao longo das seis etapas do estudo, 

identifica-se na figura que com exceção da primeira etapa, na qual predominou as requisições, 

encontram-se nas demais etapas os feedbacks como o segundo tipo de estilo linguístico 

utilizado. Os feedbacks caracterizam-se pela “resposta que o adulto dá às ações infantis”. 

Estas ações podem ser verbais e/ou não verbais e o adulto tanto pode aprovar; desaprovar; 

reformular ou ainda fornecer um feedback de resposta à questão, que se utiliza como forma de 

mostrar à criança o compartilhamento do foco de atenção, já que o adulto responde a algo 

questionado pela criança. De fato, os estudos (Conti-Ramsden, 1994) têm evidenciado que a 

presença dos feedbacks, especificamente dos feedbacks de reformulação são considerados 

favorecedores ao desenvolvimento linguístico infantil, uma vez que atuam como 

modificadores da fala apresentada pela criança, de modo a corrigi-la ou complementá-la.  

No que diz respeito ao uso dos comentários e dos assertivos, identifica-se que apenas 

na segunda etapa os comentários predominaram e que houve alternâncias em termos de 

frequência no uso dos assertivos ao longo das etapas. Os assertivos foram mais utilizados na 

primeira etapa e apresentaram uma permanência em termos de frequências na segunda, 

terceira e quarta etapa. Na quinta etapa houve um aumento no uso dos assertivos e uma queda 

na última etapa, o que demonstra que não houve uma estabilidade no uso deste estilo de fala 

ao longo das observações realizadas.  

Em termos de promover o desenvolvimento linguístico infantil, considera-se que os 

comentários não apresentam esta função, já que eles são utilizados como meio de atribuir 

intenções às ações infantis ou mesmo de verbalizar uma informação geral sobre o seu estado 

físico/emocional. Trata-se de um estilo de fala que pode favorecer o contato com a criança na 

Carol
Realce

Carol
Realce



262 

 

medida em que os comentários utilizados podem, em segunda instância, direcionar a atenção 

da criança para a mãe, mas não atuam diretamente no desenvolvimento da linguagem. 

Por outro lado, o uso dos assertivos, os quais visam nomear e descrever pessoas e 

objetos, apesar de também apresentarem um caráter eminentemente informativo, nas crianças 

cegas pode atuar de forma positiva para a referenciação linguística, já que estas crianças 

necessitam de experiências estruturadas e de o máximo de informações que possam auxiliá-

las no reconhecimento dos objetos e do meio que as cerca.  

Destarte, os estilos de fala materna utilizados ao longo das seis etapas do estudo 

estiveram pautados no contexto situacional e na participação da criança. Isso significa afirmar 

que é necessário compreender o uso destes estilos de fala em conjunto com os demais 

comportamentos comunicativos maternos e infantis, a fim de obter informações mais 

fidedignas de como a díade interagiu. Para tanto, os comportamentos não verbais maternos 

foram também destacados na seção anterior e estão expostos na figura que se segue:  

 

Figura 7 

  Frequência dos comportamentos comunicativos não verbais maternos ao longo das seis etapas 

 

Os dados expostos na figura mostram que com exceção da última etapa, os gestos 

comunicativos predominaram com frequências bastante acentuadas quando comparadas com 

Carol
Realce

Carol
Realce



263 

 

as demais frequências dos comportamentos comunicativos não verbais maternos 

identificados. Evidencia-se ainda uma alternância entre as etapas na prevalência dos 

comportamentos, o que torna necessário discutir cada etapa separadamente. 

Na primeira etapa, encontra-se como comportamento mais utilizado o uso dos gestos 

comunicativos e depois o uso do contato físico cuja frequência se aproxima do 

comportamento de observar a criança. Em menor grau, houve ainda a presença de 

demonstração de afeto. Estes dados mostram que nas duas primeiras observações realizadas 

com a díade, o comportamento materno foi de utilizar os diretivos e outros estilos de fala já 

mencionados, mas também o gesto de entregar e/ou aproximar objetos da criança, 

estabelecendo, por conseguinte, o contato físico por meio do compartilhamento dos objetos. A 

estratégia materna identificada foi de proporcionar o contato com os objetos presentes na cena 

interativa e para tanto, a mãe aproximou-os do campo tátil da criança. Os dados obtidos na 

segunda etapa mostram a mesma sequência anterior, mas apresentam um acréscimo no 

comportamento de demonstração de afeto, o que pode revelar uma maior sintonia entre a 

díade e, consequentemente, ainda proporcionar mais participação ativa de cada um dos 

membros em interação.   

Os dados indicam que na terceira etapa houve uma queda na frequência dos 

comportamentos não verbais e que a sequência em termos de maior aparição dos 

comportamentos consistiu no uso dos gestos comunicativos; seguido do comportamento de 

observar a criança e do contato físico, além dos comportamentos de atividade de cuidado e 

demonstração de afeto, estes últimos em menor número em relação aos demais.  

As quartas e quintas etapas seguem a mesma sequência apresentada na etapa anterior, 

mas a quarta etapa apresentou uma alta frequência no uso dos gestos comunicativos, 

destacando-se dos demais. Em uma sequência diferente, a última etapa do estudo revela que o 

contato físico foi o comportamento mais apresentado, sobretudo através do contato físico por 
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meio dos objetos, seguido da observação do comportamento infantil, dos gestos 

comunicativos e da demonstração de afeto, a qual teve a maior frequência em relação às 

etapas anteriores. Nesta última etapa a frequência dos gestos comunicativos e da observação 

foi consideravelmente alta, o que indica que a participação materna foi ativa, já que a mãe fez 

uso dos gestos de entregar, aproximar e ainda organizar os objetos da cena interativa, mas 

também adotou uma postura passiva, já que o ato de observar a criança não exige nenhum 

esforço físico e não requer nenhum direcionamento que não seja o olhar.   

Considera-se que assim como a apresentação dos dados referentes aos estilos de fala 

materna, os comportamentos não verbais não apresentaram uma consistência em termos de 

frequências e ordens de aparição ao longo das etapas, o que pode indicar o uso de diferentes 

estratégias por parte da mãe para melhor comunicar-se com a criança, mas também a relação 

com o contexto sociointerativo, isto é, os brinquedos utilizados e a participação ativa ou não 

da criança influenciaram o comportamento comunicativo da mãe.  

A figura a seguir expõe os comportamentos comunicativos infantis apresentados ao 

longo das etapas e possibilita, portanto, compreender de modo mais aprofundado e 

contextualizado a forma pela qual a díade interagiu: 

 

Figura 8 

Frequência dos comportamentos comunicativos infantis ao longo das seis etapas 
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Os dados expostos na figura mostram que na primeira etapa os comportamentos 

comunicativos infantis aparecem com frequências menores quando comparados com as 

demais etapas. Nesta etapa a ordem de aparição dos comportamentos consiste no uso da 

verbalização, seguida da resposta à solicitação materna, iniciativa da criança e no uso dos 

gestos comunicativos, tendo estes dois últimos frequências equivalentes.  

Na segunda etapa predominou a verbalização, especificamente a fala espontânea, 

seguida da resposta à solicitação materna, da iniciativa da criança, dos gestos comunicativos e 

em menor frequência, a demonstração de afeto. A terceira etapa mostra uma frequência baixa 

em todos os comportamentos comunicativos apresentados quando se comparam as etapas. A 

quarta etapa apresenta a mesma sequência apresentada na segunda, embora com uma menor 

frequência na demonstração de afeto.  

Na quinta etapa, há um acréscimo na frequência referente ao uso da verbalização, 

seguida da resposta à solicitação materna, dos gestos comunicativos e da iniciativa da criança. 

Nesta etapa e na última aparecem os comportamentos de demonstração de desagrado, com 

frequências substanciais, o que indicam uma insatisfação por parte da criança no momento 

interativo. A sexta e última etapa, por sua vez, apresenta o maior índice de frequência no 

comportamento de verbalização, o que infere que a criança fez uso da fala, especificamente da 

fala espontânea em maior instância.  

Destaca-se que os comportamentos comunicativos infantis apresentados ao longo das 

seis etapas do estudo evidenciam que a verbalização foi o comportamento mais utilizado, 

indicando que a criança utiliza da linguagem verbal para se comunicar. No entanto, na seção 

anterior na qual os dados foram minuciosamente apresentados, verificou-se que embora a fala 

espontânea tenha prevalecido, apareceram também as subcategorias vocalização e fala 

ininteligível.  
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Em conjunto com os dados obtidos através da entrevista e da LAVE, é possível 

afirmar que a linguagem utilizada pela criança não está de acordo com o esperado para a sua 

faixa etária, já que a fala espontânea apresentada nas observações, em sua maioria, consistiu 

no uso de apenas uma palavra. Por meio desta única palavra a mãe interpretou a intenção 

comunicativa e, em alguns casos, atendeu à solicitação infantil.  

De um modo geral, afirma-se que as habilidades sociocomunicativas da criança estão 

em processo de desenvolvimento inicial, e que a constatação do maior uso da linguagem 

expressiva (verbalização) na última etapa corrobora esta afirmação. A variação nos 

comportamentos ao longo das seis etapas indica ainda a influência do contexto sociointerativo 

na frequência dos comportamentos, assim como foi verificado nos comportamentos 

comunicativos maternos.  

Ao longo de toda a tese os dados obtidos foram considerados a partir do contexto 

social em que a díade esteve inserida. Considerou-se importante identificar as frequências não 

apenas dos comportamentos comunicativos maternos e infantis, mas também dos episódios 

interativos, contínuos e descontínuos, a fim de tecer algumas considerações sobre a presença 

de possíveis cenas de atenção conjunta, que na criança cega irá se constituir por meio de 

outras pistas que não a visual.  

A figura abaixo mostra que ao longo das etapas prevaleceu o episódio interativo do 

tipo contínuo: 
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Figura 9 

Frequência dos episódios interativos ao longo das seis etapas 

 

Os dados mostram, portanto, que na primeira etapa a frequência de episódios 

interativos foi menor quando se compara com as outras etapas. Apesar de a quarta etapa ter 

apresentado o maior número de episódios contínuos, evidencia-se que foi na segunda etapa 

que foram obtidos mais episódios, já que os episódios descontínuos também se sobressaíram.  

Conforme discutido nos dados anteriores, os resultados não apresentam uma 

linearidade em termos de frequência ao longo das etapas, isto é, há um acréscimo na 

quantidade de episódios contínuos na segunda etapa e na quarta, mas uma queda na terceira e 

quinta etapa e novamente um pequeno aumento na última etapa.  

Os episódios interativos do tipo contínuo possibilitam inferir que a díade participou 

em conjunto das observações realizadas. O foco compartilhado pode resultar na identificação 

de cenas de atenção conjunta, consideradas fundamentais para o desenvolvimento 

sociocognitivo infantil (Carpenter, Nagell & Tomasello, 1998; Tomasello, 2003).  

A consolidação da habilidade da atenção conjunta acontece de forma gradativa e tem 

por base as rotinas diárias da díade, através das quais, aos poucos, a mãe infere significado 

aos comportamentos comunicativos infantis. O contexto intersubjetivo presente na cena de 
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atenção conjunta consolida também os processos de simbolização, tornando a cognição social 

infantil ainda mais aprimorada.   

Apesar de muitos estudos sustentarem a ideia de que o contato visual e a alternância 

do olhar são necessários para a ocorrência da atenção conjunta, sendo inclusive uma evidência 

de que há um engajamento coordenado entre a díade (Carpenter & Tomasello, 2000), 

concorda-se com os autores (Akthar & Gernsbacher, 2007; Bigelow, 2003; Colus, 2012) que 

afirmam a consolidação desta habilidade por meio de outras vias.   

Nesse sentido, diversas estratégias maternas podem ser adotadas como forma de 

configurar cenas de atenção conjunta e consequentemente promover o desenvolvimento 

linguístico da criança com deficiência visual. A introdução de elementos diferentes e 

contextualizados na interação mãe-criança cega, por exemplo, pode favorecer o 

reconhecimento infantil dos objetos presentes no ambiente. O estudo de Preisler (1995) 

mostrou que na interação da mãe com o filho cego, a postura materna era basicamente de 

utilizar em primeira instância a voz como recurso comunicativo e posteriormente o toque. 

Este dado corrobora com os achados da presente tese e de estudo anterior (Medeiros, 2010), 

haja vista que foi constatado o uso da estratégia materna de não apenas comunicar-se com a 

criança por meio da fala, mas também e de forma concomitante, por meio do contato físico, 

compartilhando objetos.  

Concorda-se com Bruner (1974) e Tomasello (2003) quando eles afirmam que o 

desenvolvimento linguístico proporciona a regulação das atividades e favorece, por 

conseguinte, a habilidade de atenção conjunta. Ao se pensar nas interações sociais entre mãe e 

criança cega, é necessário considerar que a ausência da visão pode implicar em dificuldades 

por parte da mãe em interpretar os sinais apresentados pela criança. Neste sentido, destaca-se 

a importância da comunicação afetiva entre a díade, tendo em vista que os sentimentos 

Carol
Realce

Carol
Realce



269 

 

revelados no processo interacional podem fornecer indícios fundamentais para compreender a 

participação ativa de cada membro em um contexto social específico. 

O estudo longitudinal aqui realizado mostrou, portanto, que os comportamentos 

comunicativos maternos e infantis estiveram relacionados à presença de episódios interativos, 

sobretudo do tipo contínuos, os quais indicaram o compartilhamento da atenção diante de um 

terceiro objeto, evidenciando o foco de interesse mútuo entre a díade. Revelou-se ainda que 

coube à mãe identificar os interesses da criança de modo a envolvê-la ainda mais na cena 

interativa. 

A esse respeito, espera-se que com o avançar da idade da criança, os gestos 

comunicativos sejam utilizados em menor frequência quando comparado com o uso da fala, já 

que cresce a capacidade infantil de fazer uso de referentes linguísticos diversos. Todavia, o 

adulto que interage com a criança cega deve fazer uso das duas formas de comunicação, fala e 

ação gestual, pois se acredita que, em conjunto, estas duas modalidades estarão promovendo e 

favorecendo o desenvolvimento linguístico da criança. Trata-se de uma informação relevante 

para os programas de intervenção que visem instruir aos pais de crianças com deficiência 

visual como melhor comunicar-se com elas.  
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objetivo da presente tese foi analisar, em uma abordagem longitudinal, a interação 

de duas díades mãe-criança com deficiência visual. Procurou-se investigar os comportamentos 

comunicativos maternos e infantis; a identificação de cenas de atenção conjunta em episódios 

interativos e as concepções maternas sobre o desenvolvimento da criança. A apreensão dos 

dados ao longo de seis momentos e em duas situações contextuais, isto é, na situação de 

brincadeira livre e na situação de brincadeira estruturada, permitiu o acesso às diferentes 

estratégias maternas utilizadas para envolver a criança no processo interacional e dessa forma, 

acessar as habilidades sociocomunicativas infantis. 

Em crianças com desenvolvimento atípico, entre as quais, as crianças com deficiência 

visual, os estudos realizados (França-Freitas & Gil, 2012; Ochaita & Rosa, 2004) mostram 

controvérsias quanto a um possível atraso linguístico. Concorda-se com as colocações de 

Batista (2004), segundo a qual as dificuldades apresentadas pelas crianças com deficiência 

visual não são resultantes unicamente da ausência da percepção visual, mas sim das poucas 

oportunidades que lhes são oferecidas para interagir de forma segura e independente. 

Portanto, é importante destacar que a criança com deficiência visual precisa que lhes sejam 

oferecidas situações bem planejadas e estruturadas. A mãe, enquanto principal cuidadora da 

criança, apresenta, além de outras funções, o papel de oferecer à criança oportunidades que 

promovam a sua participação em contextos sociointerativos diversificados.    

Conforme reiterado nos estudos de Vygotsky e na Perspectiva da Interação Social dos 

Estudiosos da Linguagem, a mediação social será fundamental para que a criança desenvolva 

as habilidades sociocomunicativas. Isto porque através das interações sociais a criança 

adentrará no universo cultural e assim, apreenderá os recursos disponíveis para que o 

desenvolvimento aconteça. O papel materno será não apenas de oferecer as oportunidades 
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para que a criança desenvolva as suas habilidades, mas também de modificar o ambiente, de 

modo que a criança possa posicionar-se de modo flexível e dinâmico, o que favorecerá as 

funções cognitivas infantis.  

Em crianças com deficiência visual (cegueira e baixa visão), as experiências sociais 

serão aproveitadas a partir de situações que possibilitem a apreensão das informações por 

meio das outras funções que lhes estão disponíveis, isto é, o sistema tátil e o sistema auditivo. 

No presente estudo, verificou-se que os comportamentos comunicativos maternos foram 

utilizados para envolver a participação da criança no processo interacional. As estratégias 

maternas utilizadas ao longo dos períodos observados consistiram principalmente no uso dos 

gestos comunicativos e do contato físico, cujo intuito foi facilitar o reconhecimento dos 

objetos pela criança, através do tato. Evidenciou-se ainda que o comportamento materno 

esteve relacionado ao comportamento infantil, sendo, pois, possível afirmar que ambos os 

integrantes em interação tiveram o seu comportamento influenciado um pelo outro (princípio 

da bidirecionalidade).   

No Estudo de Caso 1, verificou-se que predominaram os estilos de fala do tipo 

diretivos, cuja função principal foi promover a participação da criança. No entanto, assinala-

se que para que propicie o desenvolvimento linguístico infantil, os diretivos precisam tomar 

como base o tópico de interesse da criança. Verificou-se ainda que a mãe fez uso do 

comportamento de observar a criança, com o intuito de deixá-la mais livre na cena interativa e 

assim possibilitar que ela desenvolvesse suas habilidades. Os gestos comunicativos, com 

destaque para os gestos de aproximar objetos do campo tátil da criança, e o contato físico por 

meio do compartilhamento dos objetos também foram utilizados, servindo, portanto, como 

um suporte de apoio.  

No que diz respeito aos comportamentos comunicativos infantis, foram identificadas 

mudanças ao longo das etapas, o que é característico do desenvolvimento da criança, já que o 
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desenvolvimento tende a ser marcado por continuidades e descontinuidades. Considera-se 

relevante atentar para a última etapa do estudo a qual evidenciou um maior número de 

respostas às solicitações maternas, maior iniciativa da criança e ainda maior uso dos gestos 

comunicativos e da verbalização quando se comparam as etapas anteriores, nas quais a fala 

espontânea teve frequências mais altas. Estes dados demonstram, portanto, maior participação 

infantil no processo interativo, sobretudo em termos de uso de recursos sociocomunicativos.  

A identificação dos episódios interativos com base nos critérios de continuidade e 

descontinuidade possibilitou identificar cenas de atenção conjunta. Verificou-se que na díade 

mãe-criança cega a atenção conjunta acontecerá principalmente através do contato tátil, que 

assume a função do olhar. As estratégias maternas de seguir o foco atencional da criança e de 

manter a atenção infantil, através de questionamentos sobre as propriedades dos objetos, por 

exemplo, podem estabelecer as cenas de atenção conjunta e também enriquecer os recursos 

linguísticos utilizados pela criança, favorecendo, por conseguinte, o seu vocabulário.  

Por meio da entrevista semiestruturada, as verbalizações maternas sobre o 

desenvolvimento da criança com deficiência visual evidenciaram que a mãe concebe a criança 

como apresentando um desenvolvimento normal, mas que precisa de orientações extras, 

principalmente no que diz respeito ao uso das outras funções perceptíveis. Também foi 

ressaltada a importância da inserção da criança em instituições de atendimento especializado, 

já que a presença da criança nestes locais favorece não apenas o desenvolvimento de suas 

habilidades, mas também orienta a mãe sobre a melhor maneira de interagir com a criança.  

Ademais, através das duas aplicações da Lista de Avaliação do Vocabulário 

Expressivo (LAVE), em dois momentos distintos, foi possível obter informações sobre 

quantas palavras a criança verbaliza espontaneamente, e assim buscou-se identificar e discutir 

um possível avanço no vocabulário infantil. Verificou-se que houve um avanço quando se 

compara a segunda e a primeira aplicação. Os dados obtidos através deste instrumento, apesar 
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de limitados, foram necessários para melhor compreender os dados provenientes das 

observações realizadas.  

No que diz respeito aos dados obtidos no Estudo de Caso 2, foi verificado um uso 

substancial dos diretivos em todas as seis etapas, cujo principal objetivo foi dirigir o foco 

atencional da criança. Em relação aos comportamentos não verbais maternos, identificou-se 

que os gestos comunicativos do tipo entregar/aproximar objetos foram, em sua maioria, 

utilizados, servindo como forma de facilitar a apreensão da criança dos objetos presentes nas 

cenas interativas. Em contrapartida, identificou-se o comportamento materno de estender os 

braços para a criança quando solicitava alguma ação por parte dela, o que pode ter dificultado 

o estabelecimento de uma comunicação recíproca entre a díade, já que o ato de estender a mão 

requer a percepção visual, ausente na criança cega. Logo, esta estratégia utilizada pela mãe, 

em muitas das filmagens realizadas, pode ter dificultado a participação ativa da criança e a 

inserção dela no processo interacional.  

Os comportamentos comunicativos infantis apresentados ao longo das observações 

realizadas foram sobretudo do tipo verbal, com predomínio da fala espontânea. Identificou-se 

que a criança, em várias situações, fez uso apenas de uma palavra e a partir da emissão desta a 

mãe inferiu significados diversos, atendendo à sua solicitação. Através das filmagens foi 

possível apreender que tanto a criança quanto a mãe utilizaram os mesmos recursos 

linguísticos que foram apresentados no momento interacional. Isto significa dizer que muitas 

vezes a mãe apresentou o comportamento de reforçar a verbalização da criança, repetindo o 

que estava sendo enunciado e não reformulando ou mesmo enriquecendo o seu 

comportamento comunicativo. Destarte, a qualidade das interações sociais, através das 

participações da mãe e da criança, influenciou o baixo repertório linguístico infantil.  

Assim como identificado no estudo de caso anterior, evidenciou-se um maior número 

de episódios contínuos, os quais destacaram cenas de atenção conjunta. As cenas de atenção 
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conjunta possibilitaram o compartilhamento de um foco de interesse, e foram sustentadas 

através do compartilhamento dos objetos. A função materna foi de facilitar a apreensão dos 

objetos por parte da criança através de estratégias diversas como questionar sobre as 

propriedades; informar as diferentes características que apresentam e principalmente 

aproximar os objetos do campo tátil da criança para que ela o manipulasse e assim fizesse o 

devido reconhecimento. Considera-se que as cenas de atenção conjunta são oportunidades 

positivas para que a criança desenvolva as suas habilidades sociocomunicativas, já que a 

linguagem, em crianças com deficiência visual, será o principal recurso de acesso ao mundo 

interativo.  

Os dados obtidos ao longo das etapas do estudo corroboram com as verbalizações 

maternas identificadas através da entrevista semiestruturada. Isto pelo fato de que na 

entrevista a mãe relatou que a criança apresenta dificuldades linguísticas, já que começou a 

verbalizar apenas por volta dos três anos de idade e ainda o faz de forma bastante incipiente, 

utilizando palavras que muitas vezes estão descontextualizadas, o que também foi verificado 

nas filmagens.  

As duas aplicações da LAVE também sustentam as informações obtidas por meio da 

entrevista e através das filmagens realizadas, posto que apesar da criança ter apresentado um 

avanço entre a segunda e a primeira aplicação do instrumento, não se pode afirmar que o seu 

desenvolvimento linguístico expressivo está satisfatório. Isto porque a mãe relatou 

dificuldades apresentadas pela criança no que diz respeito à forma de se comunicar bem como 

em relação à troca de letras em algumas palavras.   

De um modo geral, os dados apresentados nos dois estudos de casos revelam a 

importância de conceber o contexto situacional específico e de olhar os membros da díade a 

partir de uma perspectiva bidirecional, já que tanto a mãe quanto a criança são consideradas 

parceiros ativos e têm o comportamento influenciado um pelo outro. Apesar das diferenças 
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individuais, é possível concluir que os recursos linguísticos apresentados pelas crianças ao 

longo das seis etapas do estudo foram se modificando em função da situação contextual.  

No que diz respeito aos brinquedos utilizados nas situações de brincadeira estruturada, 

verificou-se que estes possibilitaram compreender os processos de mediação de modo mais 

aprofundado. Isto porque nesta situação, especificamente, a mãe foi instruída a utilizá-los em 

conjunto com a criança. A escolha dos diferentes brinquedos baseou-se na condição visual das 

crianças, isto é, crianças cuja apreensão das informações não acontece por meio da visão 

(cegueira total), bem como na faixa etária dos três e quatro anos de idade, que corresponde, 

por exemplo, a um maior uso de brinquedos do tipo montar e encaixar. O recurso 

metodológico utilizado, isto é, a coleta dos dados ao longo de seis momentos distintos e em 

duas situações contextuais, por meio do uso da filmagem, possibilitou a apreensão dos dados 

apresentados e foi fundamental para enriquecer a análise realizada. 

É importante destacar a necessidade de novos estudos longitudinais que envolvam um 

maior número de participantes, além de acompanhar as díades por um período mais 

prolongado. Ressalta-se também a relevância de novas investigações que possam destacar 

ainda mais a importância das cenas de atenção conjunta para o desenvolvimento 

sociocognitivo infantil, especificamente em crianças cuja visão está ausente. Preconiza-se 

ainda a necessidade de novas pesquisas que investiguem as interações entre criança com 

deficiência visual e outras crianças, com a mesma faixa etária e o mesmo nível de 

desenvolvimento linguístico, e ainda a análise da interação entre a criança com deficiência 

visual e outros agentes sociais, como o educador, os irmãos e os avós.  

Os achados da presente tese contribuem não apenas para a compreensão das 

habilidades sociocomunicativas apresentadas pelas duas crianças cegas quando em interação 

com suas mães, mas também para apreender as estratégias maternas utilizadas que podem 

facilitar o contato com a criança e assim, promover o seu desenvolvimento. Considera-se que 
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estes dados podem contribuir para os estudos realizados nas áreas da Psicologia do 

Desenvolvimento; na Psicolinguística e na Educação Especial, com foco principal nas 

questões referentes à inclusão social das crianças com deficiência visual em instituições de 

atendimento especializado, mas principalmente em escolas regulares. 

O planejamento de programas de intervenção que visem focar o desenvolvimento das 

crianças, principalmente através de experiências compartilhadas com as mães, mas também 

com outros familiares e com os educadores será fundamental, uma vez que se considera que 

as orientações fornecidas podem ter implicações na qualidade das interações sociais, as quais 

são fundamentais para o desenvolvimento infantil.  

Em se tratando das interações entre crianças com necessidades educativas especiais e 

crianças com desenvolvimento típico, o adulto, isto é, pais e educadores, pode fazer uso da 

mediação enquanto instrumento que proporcionará o uso de estratégias diversas, como 

oferecer propostas de interação e ainda providenciar adaptações que possibilitem a 

participação ativa da criança com deficiência, visando facilitar a comunicação entre os dois 

grupos.  

Com efeito, os dados do presente estudo mostraram que na interação mãe-criança com 

deficiência visual, as estratégias de direcionar, de questionar e de aproximar os objetos do 

campo tátil da criança facilitam o reconhecimento do ambiente e ainda contribuem para que a 

criança participe ativamente no processo interacional. A partir da participação da criança, é 

relevante que a mãe introduza novos elementos configurativos, e modifique o contexto 

interativo, o que, consequentemente, exige da díade novas formas de interação.  

 Tendo em vista a importância do estudo das interações envolvendo crianças com 

desenvolvimento atípico, uma vez que os dados podem auxiliar e contribuir para que sejam 

respondidas questões teóricas sobre o desenvolvimento infantil, mas também contribuir na 

prática, através de estratégias diversas que visem a sua promoção, a análise e discussão dos 
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dados resultantes do presente estudo possibilitou a confecção de um livreto (Apêndice E) com 

informações gerais sobre a deficiência visual e o desenvolvimento infantil, especificamente o 

desenvolvimento sociocomunicativo. A ideia inicial é que a partir das informações 

apresentadas no livreto, considerado um protótipo, será possível fornecer subsídios para 

intervenções direcionadas aos educadores, pais e demais cuidadores sobre o desenvolvimento 

da criança com deficiência visual. 

Parte-se do pressuposto de que o livreto confeccionado, o qual será distribuído em 

algumas instituições de ensino, inclusive as instituições contactadas durante a realização deste 

estudo, será o ponto de partida para que novas contribuições sejam realizadas. 
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APÊNDICE A – Entrevista semiestruturada  

 

1.DADOS PESSOAIS DA CRIANÇA 

- Nome: 

- Data de Nascimento.............................. Idade: 

- Sexo: .................................Ordem de Nascimento:  

- Naturalidade:  

 

2. DADOS PESSOAIS DOS GENITORES 

- Nome do Pai: ...................................... 

Idade:............................ 

Escolaridade:.............................. 

Profissão/carga horária:.................................... 

Turno que passa fora do lar:................................... 

 

Nome da Mãe:............................... 

Idade: .............................. 

Escolaridade:............................. 

Profissão/carga horária: ..................................... 

Turno que passa fora do lar: ............................ 

 

3. DADOS FAMILIARES 

- Renda familiar aproximada: 

 

- Quantas pessoas moram em casa? Quem são?  

 

- Quem cuida da criança (participante)?  

 

- Número de irmãos/data de nascimento/idade/sexo/escola/série 

 

4.  DADOS SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA PARTICIPANTE-  

 

- Quando e como foi detectado o problema de (nome)? (exclusivo para as 

mães de bebês com deficiência visual) 
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- Como você reagiu frente a este diagnóstico? 

 

- Fale-me um pouco sobre o desenvolvimento de (nome da criança) 

 

- Como você vê atualmente o desenvolvimento do seu filho? 

 

- Descreva um dia comum na vida do seu filho. 
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APÊNDICE B - Tradução e adaptação da Lista de Avaliação de Vocabulário 

Expressivo – LAVE 

 

Prezados Pais: 

 

 Estamos conduzindo uma pesquisa sobre linguagem em crianças deficientes visuais. 

Estamos especialmente interessados em crianças que apresentem precocidade ou atraso no 

desenvolvimento da linguagem. A pesquisa está sendo realizada pela Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB). Os resultados serão confidenciais, e a identidade de seu filho(ou sua filha) 

não será revelada. É necessário que vocês preencham estas folhas com as informações 

solicitadas. Sua colaboração é essencial para o sucesso desta pesquisa que poderá ajudar 

muitas crianças com necessidades educativas especiais. Por favor, preencham o formulário 

abaixo que permitirá que tenhamos acesso a informações importantes sobre a criança.  

 

Data:................... Seu nome:....................................... 

Nome da criança:........................ Data de nascimento:......................Sexo:............. 

Nomeda mãe:......................... Nomedo pai:......................... 

Endereço: ............................Endereço:....................................... 

Telefone:............................ Telefone:........................ 

Data de nascimento:................. Data de nascimento:......................... 

Estado civil: ..............Estado civil:............... 

Escolaridade:................. Escolaridade:............... 

Emprego:................... Emprego:............................... 

Não empregado:....... Não empregado:..... 

Empregado tempo parcial:....... Empregado tempo parcial:............ 

 Empregadotempointegral:..............Empregadotempointegral:............. 

Ocupação:........... Ocupação:................. 

 

Por favor, escreva o sexo e idade de outras crianças da família:...................................... 

 

Alguém da sua família apresentou atraso ao falar? ................... 

Se sim, quem?................................ 

Sua criança é prematura?..................... 

 Se sim, de quantas semanas?................... 

 Quantas infecções de ouvido sua criança teve?.................. 

Outras infecções ou convulsões?.................. Quais?.................... 

Sua criança é cuidada por babá?............ Quantas horas por semana?............... 

Sua criança já foi ao fonoaudiólogo? ................Qual o motivo?............... 

Sua criança já foi ao psicólogo? ...............Qual o motivo? ....................................... 

Além da escola, sua criança tem aulas de algum outro tipo?..................... 

( )natação; ( )balé; ( )música;  ( )línguas; ( )creche; ( )Outros 

Sua criança tem ......anos e  ......meses de idade. Ela já tem .......meses 

de escolarização (não incluir os períodos de férias) e forma frases com até: 

( )uma palavra; ( )duas palavras; ( ) três palavras; ( ) quatro palavras; 
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( ) cinco palavras; ( )seis palavras; () sete ou mais palavras 

Você está preocupado com o desenvolvimento de linguagem de sua 

criança? ................... 

Se sim, em que sentido?................................................................. 

 

 

POR FAVOR, COMPLETE AGORA A LISTA DE AVALIAÇÃO DE 

VOCABULÁRIO,NA PÁGINA SEGUINTE.  

 

Por favor, na lista faça um risco sobre cada palavra que sua criança fala. Você pode incluir 

palavras que acriança não pronuncia claramente. Não inclua palavras que sua criança pode 

compreender, mas não fala. Também não inclua palavras que sua criança repete depois de 

você por imitação mas não fala espontaneamente. Depois de assinalar na lista, responda às 

questões abaixo: 

 

Por favor, escreva algumas outras palavras que sua criança usa aqui:............................ 

.............................................................................................................................. 

Ela combina duas ou mais palavras em frases? (ex.: mais bolo, bebê está 

chorando) Sim ( )  Não ( ) 

 

Por favor, escreva abaixo três das frases mais longas ou mais bem construídas 

que sua criança tenha falado: ........................................................................................ 

................................................................................................................................... 

Carol
Realce

Carol
Realce



 

COMIDA 

Água – bala – banana - bebida 

Biscoito – bolacha - bolinho  

Bolo - cachorro-quente - café 

Carne- chá – chiclete - comida 

Doce – hambúrguer - laranja 

Leite – maçã - macarrão 

Manteiga – ovo - pão 

Pizza – queijo - refrigerante 

Sopa – sorvete - suco 

Sucrilhos - torrada - uva 

 

AMBIENTE 

Árvore – calçada- casa 

Chuva – estrela -flor 

Lua – neve - rua - sol 

 

ANIMAIS 

Abelha – cachorro -cavalo 

cobra – coelho - elefante 

filhote – galinha - gato 

macaco- mosquito - pássaro 

pato – peixe - peru 

porco – sapo- tartaruga 

tigre – urso - vaca 

 

PARTES DO CORPO 

 

Barriga- boca - bochecha 

Braço – bumbum - cabelo 

Cotovelo – dedão - dentes 

Joelho – mão- nariz 

Olho- orelha- pé -peito 

Perna – pescoço –queixo - rosto 

LUGARES 

Cantina – escola -hospital 

Igreja - loja - Mcdonald´s 

Parque – quarto - zoológico 

AÇÕES 

Abraçar - acabar - acertar 

Ajudar – almoçar- amar 

Andar – arrumar -banho 

Bater - bater palmas -beber 

Beijar – cantar - chutar 

Cócegas – cocô - comer 

Conseguir – correr - cortar 

Dançar- dar - descansar 

Dormir – empurrar -esconde-esconde 

Fazer – fechar -ir 

Jantar – jogar -lavar 

Ler – mostrar -olhar 

Parar – passear -pegar 

Parar – pular -querer 

Sair – sentar -ter 

Tomar –tossir -trazer 

Ver – vir - xixi 

CASA 

Berço –cadeira -cama 

Chão- chuveiro -cobertor 

Colher – copo- escada 

Espelho – faca -garfo 

Garrafa- janela -lixo 

Luz –mesa- pia 

Porta- prato -privada 

Rádio –relógio - sabão 

Sala – sofá- telefone 

Tigela –toalha –travesseiro 

TV - xícara 
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OBJETOS 

Caderno – caneta -chave 

Dinheiro – escova -escova de dente 

guarda-chuva – lápis - lenço 

mochila – moeda - óculos 

papel - pente 

 

PESSOAS  

(animal de estimação) 

(seu próprio nome/apelido) 

bebê (ou) nenê 

homem - mãe/mamãe 

médico – menina -menino 

mulher - pai (ou) papai 

tia –tio -vó (ou) vovó 

vô (ou) vovô 

 

ROUPAS 

Blusa – botas -calça 

Camisa – camiseta -chapéu 

Chinelo –cinto - cueca/calcinha 

Fralda – jaqueta - meias 

Pijama – sapato- shorte 

Tênis - vestido 

 

VEÍCULO 

Avião – barco - bicicleta 

Caminhão –carrinho -carro 

Moto – ônibus –patins - trem 

 

MODIFICADORES 

 

Aberto – acabou - amarelo 

Azul- baixo - bom -bonito 

Branco –cansado - certo 

Credo - em cima - escuro 

Fechado – fedido - feliz 

Fome – frio - grande 

Isso – limpo - mais 

Mau –meu -molhado 

Pequeno - pesado 

Preto – que -quebrado 

Quente – sujo - vermelho 

 

OUTROS 

(palavrões, ex: chato) 

A, B, C, etc. 

Aqui - au au - bem vindo 

boa noite – comigo - desculpe 

desligado – em - embaixo 

fora – longe -gostoso 

lá – longe- ligado 

me- miau - não 

o que – obrigado - oi 

onde - por favor -por que 

quieto –sim -tchau 

você –Xuxa - 1, 2, 3, etc.  

 

BRINQUEDOS 

Balanço – balão -bola 

bolinha de sabão - boneca 

escorregador -lápis de cor 

lego – livro -presente  

ursinho de pelúcia 
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APÊNDICE C- TERMOS DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OS 

RESPONSÁVEIS LEGAIS PELAS CRIANÇAS 

 

Esta pesquisa é sobre interação mãe-criança com deficiência visual e está sendo 

desenvolvida por Carolina Silva de Medeiros, aluna do Curso de pós-graduação em Psicologia 

Social da Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação da Professora Doutora Nádia 

Maria Ribeiro Salomão.  

O objetivo principal do estudo é analisar a interação mãe-criança com deficiência 

visual e identificar as habilidades sociocomunicativas infantis. A finalidade deste trabalho é 

contribuir para os estudos realizados envolvendo a interação mãe-criança com deficiência 

visual e com base em observações, verificar os comportamentos comunicativos da díade, 

incluindo as estratégias maternas e a ocorrência de episódios interativos.  

A participação da criança na pesquisa é voluntária e, portanto, o senhor/a senhora 

não é obrigado (a) a fornecer informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pela 

pesquisadora. Caso decida que a criança não poderá participar do estudo, ou resolva a 

qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na 

assistência que vem recebendo.  

 Embora este estudo faça uso de gravador para a realização da entrevista com as mães e 

de uma câmera filmadora para as interações destas ultimas com as crianças, assegura-se a não 

identificação e a não revelação de dados que possam pôr em risco tanto a criança como seus 

familiares.  

Solicito, pois, sua permissão para que a criança seja filmada, como também sua 

autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos e revistas de caráter 

científico. Por ocasião da publicação dos resultados, os nomes de todos os participantes do 

estudo serão mantidos em sigilo. 

A pesquisadora estará então a sua disposição para qualquer esclarecimento que 

considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

 Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecida e dou o meu 

consentimento para o meu/minha filho (a) participar da pesquisa e para publicação dos 

resultados. Estou ciente que receberei uma cópia desse documento. 
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                           __________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

ou Responsável Legal 

 

                             ___________________________________________ 

Assinatura da Testemunha 

 

                              ____________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora Participante 

 

Endereço (Setor de Trabalho) do Pesquisador Responsável:  

Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências Humanas Letras e Artes, 

Campus I, Departamento de Psicologia. Castelo Branco, CEP: 58051-970, João 

Pessoa, PB – Brasil 

 

Telefone para contato: (83) 88189026 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA AS 

MÃES 

 

Esta pesquisa é sobre interação mãe-criança com deficiência visual e está sendo 

desenvolvida por Carolina Silva de Medeiros, aluna do Curso de pós-graduação em Psicologia 

Social da Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação da Professora Doutora Nádia 

Maria Ribeiro Salomão. 

O objetivo principal do estudo é analisar a interação mãe-criança com deficiência 

visual e identificar as habilidades sociocomunicativas infantis.  

A finalidade deste trabalho é contribuir para os estudos realizados envolvendo a 

interação mãe-criança com deficiência visual e com base em observações, verificar os 

comportamentos comunicativos da díade, incluindo as estratégias maternas e a ocorrência de 

episódios interativos.  

A realização de estudos nesta temática pode favorecer o desenvolvimento posterior de 

estratégias que visem promover e até mesmo intervir no curso do desenvolvimento de crianças 

deficientes visuais.  

A sua participação na pesquisa é voluntária e, portanto, a senhora não é obrigada a 

fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pela pesquisadora. Caso 

decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não 

sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na assistência que seu/sua filho (a) vem 

recebendo.  

Embora este estudo faça uso de gravador para a realização da entrevista e de uma 

câmera filmadora para as observações das interações, assegura-se a não identificação e a não 

revelação de dados que possam por em risco tanto a criança como seus familiares.  

Solicito, pois, sua permissão para que a entrevista seja gravada e para filmar situações 

de brincadeira entre você e seu filho, como também sua autorização para apresentar os 

resultados deste estudo em eventos da área de saúde e publicar em revista científica. Por 

ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo. 

A pesquisadora estará a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere 

necessário em qualquer etapa da pesquisa. 
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Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecida e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que 

receberei uma cópia desse documento. 

 

 

                             __________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

                             ___________________________________________ 

Assinatura da Testemunha 

 

                              _______________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora Participante 

Endereço (Setor de Trabalho) do Pesquisador Responsável: 

Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências Humanas Letras e Artes, Campus I, 

Departamento de Psicologia. Castelo Branco, CEP: 58051-970, João Pessoa, PB – Brasil 

 

Telefone para contato: (83) 88189026 
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